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I УСЛОВИ РАДА 
 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

Набавка и радови у школској 2019/20. години: 

 

1. Купљена наставна средства планирана од стране наставника, 

канцеларијски материјал, 6 LCD TV - а са носачима, 6 таблета, 2 

двокрилна ормана, 2 фотеље, 12 деск топ рачунара, 8 ПП апарата. 

За потребе запослених набављене су заштитне маске, рукавице, 

дезобаријере, средства за дезинфекцију руку и простора. 

 

2. Од грађевинских радова у школи је урађено: 

- Извршена комплетна дезинсекција и дератизација и дезинфекција 

- Санација  плафона у ходнику код фискултурне сале 

- Извршене су поправке у тоалетима од стране домара школе (замена 

чесми, водокотлића, ВЦ шоља) и кречење оштећених зидова у 

ходницима школе у површини од око 50 м
2
. 

 

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

У школској 2019/2020.години у школи је укупно било запослено 55 радника и сви са 

одговарајућом стручном спремом. 

Образовно-васпитни процес су реализовала укупно 39 наставника (35 наставника са 

високом стручном спремом, 4 наставника са вишом стручном спремом). 

Од укупног броја наставника у разредној настави било је 19 наставника (18 наставника 

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

стручном спремом). 

У предметној настави радило је 20 наставника (17 наставника са високом стручном 

спремом, 3 наставника са вишом стручном спремом). 
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На административно-финансијским пословима раде 2 запослена и то: секретар и 

руководилац финансијско-рачуноводствених послова. 

На пословима референта за правне, кадровске и административне послове и референта за 

финансијско-рачуноводствене послове ради једна запослена са укупно 50% радног 

времена.  

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

преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за 

пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31. августа текуће школске 

године. 

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%. 

Запослена Јасмина Мијаиловић, наставница енглеског језика, је од 21.8.2017.године на 

неплаћеном одсуству са рада. Запослену је мењала Драгана Миљковић, наставница 

енглеског језика до 30.12.2019.године од када је запослена била на одсуству са рада ради 

одржавања трудноће, односно од 1.6.2020.године на породиљском одсуству и одсуству са 

рада ради неге детета, запослену мења Јелена Костадиновић наставник енглеског језика. 

Запослена Драгана Томић, наставница географије је од 2.9.2019. године на одсуству са 

рада ради одржавања трудноће, односно од 20.2.2020.године на породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради неге детета, Запослену мења Марија Митић, наставница географије. 

Запослена Радмила Орељ, наставница српског језика је 1.10.2019.године навршила 65 

година живота и испунила услов за одлазак у пензију. Школа је на основу споразума о 

преузимању са Основном школом “Влада Обрадовић Камени“, а уз сагласност Школске 

управе од 2.10.2019.године у радни однос на неодређено време примила Снежану 

Арсеновић, на радно место наставника српског језика. 

Виолета Девић наставнца техничког и информатичког образовања и технике и технике и 

технологије је на лични захтев прекинула радни однос дана 4.11.2019.године. На радно 

место наствника техничког и информатичког образовања и технике и технике и 
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технологије школа је од 5.11.2019.годнине у радни однос на одређено време, до 

преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за 

пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31.августа текуће школске 

године прмила Ему Зороњић. 

Запослена Марија Шоргић, наставник физике и хемије, је од 14.3.2019.године на 

одсусутву са рада ради одржавања трудноће, односно од 18.11.2019. године на 

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

Момчиловић, наставник физике и хемије. 

Мирјана Бабић Бркљач запослена на послоима референта за правне, кадровске и 

административне послове и референта за финансијско-рачуноводствене послове је дана 

20.1.2020.године на лични захтев прекинула радни однос. На радном месту референта за 

правне, кадровске и административне послове и референта за финансијско-

рачуноводствене послове тренутно нема запосленог јер Школа није успела да пронађе 

лице које би било примљено у радни однос. 

Запослена Јагода Бранковић Милановића, запослена на пословима библиотекара је 

11.2.2020.године навршила 65 година живота и испунила услов за одлазак у пензију. 

Школа је на основу споразума о преузимању са Основном школом “Марко Орешковић'' 

преузела са листе технолошких вишкова Љиљану Петров, која је примљена у радни однос 

на неодређено време од 25.2.2020.године, на радно место библиотекара. 

Милици Трифуновић, запосленој на радном месту наставника у продуженом боравку, на 

одређено време до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору 

кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 

31.августа текуће школске године, престао је радни однос 31.5.2020.године јер је Школа 

на основу споразума о преузимању запосленог са Oсновном школом „ Десанка 

Максимовић“ Прибој, а уз сагласност Школске управе Београд и Школске управе Ужице, 

преузела са листе технолошких вишкова  Јелену Голубовић, која је примљена у радни 

однос на недређено време од 1.6.2020.године, на радно место наставника у продуженом 

боравку. 
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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: 

3.  

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 
19   1 18 4 2 9 0 4 

Предметни наст. 20   3/2 17/18 4 1 8 6 1 

Администрација 3/2  1/0  2 1 0 1 0 0 

Хигијенско –техничка 

служба 
10 8 2 0 0 0 3 4 3 0 

СВЕГА 55/54 8 3/2 4/3 40/41 9 6 22 12 5 

 

4. НОРМАТИВНИ АКТИ 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

Годишњи програм рада рађен је на основу следећих нормативних аката: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласнику РС“ бр.88/17, 

27/18- други закони, 10/19 и 6/20) 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласнику РС“ бр. 55/13, 101/17, 

27/18 други закони и 10/19) 

 Статут ОШ“Иван Гундулић“ (дел.бр.148 од 26.2.2018.године и 439 од 

23.5.2019.године) 
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 Школски програм за период од 2018. до 2022.године (дел.бр. 599 10.7.2018. 

године.) 

 Анекс I Школског програма за период од 2018. до 2022.године (дел.бр. 66 од 

22.1.2019. године.) 

 Анекс II Школског програма за период од 2018. до 2022.године (дел.бр. 597 од 

4.7.2019. године.) 

 Анекс III Школског програма за период од 2018. до 2022.године (дел.бр.663 од 

30.6.2020. године.) 

 Развојни план уставнове од школске 2018-2023.године 

 Закон о уџбеницима („Сл. гласнику РС“ бр. 27/18) 

 Закон о забрани дискриминације („Сл. гласнику РС“, бр. 22/09) 

 Правилник о општим основама школског програма („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“бр. 5/04) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2020/2021.годину 

 Извештај о раду школе за претходну школску годину 2019/2020.годину 

 Посебни протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно- васпитним установама; 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и 

занемаривање („Сл. гласнику РС“ бр. 46/19) 

 Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ 

,,Иван Гундулић“ 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“ бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18) 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 30/19) 

 Правилник о плану уџбеника ("Сл. гласник РС - " бр.9/16, 10/16 – испр. и 10/17) 

 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.77/14) 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“ бр. 37/93 и 42/93) 
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 Правила понашања у Основној школи „Иван Гундулић“ Београд (дел.бр.233 од 

23.3.2018.године) 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. 

гласнику РС“ бр.34/19, 59/20 и 81/20) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/10); 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом („Сл. гласнику РС“ бр. 80/18) 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 

2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС" бр. 81/17 и 48/18) 

 Правилник о дозволи за рад наставника,васпитача и стручних сарадника(„Сл. 

гласнику РС“  бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник 

РС – Просветни гласник“ бр. 5/12) 

 Правилник о стручно -педагошком надзору („Сл. гласнику РС“ бр.87/19) 

 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи („Сл. гласнику РС“ бр.66/18, 82/18, 37/19 и 59/19) 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“ бр. 2/92, 2/00) 

 Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ бр.10/19) 

 Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/19) 
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5. 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 луткарско позориште „Пинокио“, 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 дому здравља „Нови Београд“ о чему се извештавају управа школе и 

разредне старешине. 

Сарадња са ГО Нови Београд је на скромном нивоу, с обзиром да ни за један пројекат 

уређења и одржавања објекта нисмо добили средства, без обзира што је врста радова 

у надлежности ГО. 

Сарадња са ПУ Нови Београд је на високом нивоу, а огледа се у доброј сарадњи са 

школским полицајцем Сузаном Лентић, предавањима од стране њихових предавача на 

тему „Основи безбедности ученика“. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

1. УЧЕНИЦИ 

На почетку школске године школа је имала 552 ученика у току године је било кретања 

ученика, исписивали су се и уписивали, најчешће због пресељења и на крају школске 

године укупан број ученика је 549. Просечан број ученика по одељењу је 25. 

На почетку школске године формирано је 22 одељења – 9 одељења старијих разреда и  

13 одељења млађих разреда, (4 са целодневним обликом наставе и9одељења класичне 

наставе са 1 групом продуженог боравака у првом и другом разреду). 
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МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

КЛАСИЧНА НАСТАВА СА ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ 

*ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 

Разред I II III IV 

 

Одељења 

3 3 4 3 

I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 III4 IV1 IV2 IV3 

 

Број 

ученика 

26 28 28 24 26 22 30 27 22 23 27 27 23 

82 72 102 77 

333 

 

Прос. уч. 

27,6 23,6 25,5 25,6 

25,5 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

КЛАСИЧНА НАСТАВА 

Разред V VI VII VIII 

 

Одељења 

3 2 2 2 

V1 V2 V3 VI1 VI2 VII1 VII2 VIII1 VIII2 

 

Број  

ученика 

28 21 22 22 24 30 24 18 27 

71 46 54 45 

216 

 

Прос. уч. 

23,7 23 27 22,5 

24 

 

Бројно стање ученика 10 година уназад. 

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

2019/2020 552 549 

2018/2019 514 515 

2017/2018 486 486 

2016/2017 434 437 

2015/2016 395 399 

2014/2015 366 364 

2013/2014 362 362 
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2012/2013 343 340 

2011/2012 357 356 

2010/2011 392 385 

 

2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

Школа ради у једној смени, за одељења класичне наставе, настава је организована пре 

подне са почетком у 9:00 сати. Продужени боравак организује се после наставе до одласка 

ученика кући, односно дo 17 часова. Одељења целодневне наставе имају посебан режим 

рада од 7 до 17 часова 

Од 30.9.2019.године ОШ,,Душко Радовић'' користи просторије наше школе у поподневној 

смени и школа одлуком Наставничког већа мења сатницу наставе. Нулти час почиње у 

7:40, а седми час се завршава у 14:15. 

 

3.ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

Календар рада школе заснивао се на Календару за школску 2019/2020. год.који је 

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

календара због продужетка зимског распуста за седам дана. 

Због проглашења пандемије школа је 16.3.2020. године прешла на реализацију наставе на 

даљину. 

Школски календар је измењен Обавештењем МПТР о изменама Правилника о календару 

образовно васпитног рада за школску 2019-20 годину, од датума 26.03.2020.године. 

Промена се огледала у томе што се настава реализовалау периоду од 13-16.априла по 

најављеном распореду часова . 

 

4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА 

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

првом полугодишту поред часова обавезног дела Школског програма(редовне, допунске и 

додатне наставе), успешносу реализовани и сви други задаци и активности .У другом 
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полугодишту, продужен је зимски распуст због вируса грипа за једну наставну недељу,   а 

од  16 .марта  и проглашења ванредног стања и пандемије изазване вирусом Ковид 

19,настава је  реализована на даљину. 

Фонд часова је реализован, школа је поступила по Упутствима и обавештењима МПРТ  и 

бележи се вишак часова по норми која је утврђена пре ванредног стања.Такмичења су 

одржана на школском нивоу и    делом на општинском нивоу, часови додатне и допунске 

наставе и слободних активности су мањем обиму реализовани јер се акценат ставио на 

кључне наставне активности .До увођења ванредног стања 16.03.2020. часови додатне и 

допунске наставе,  ваннаставне активности као и слободне активности су редовно 

одржавани. У току наставе на даљину, ученици су из неких предмета добијали 

диференциране задатке. Ученици којима је била потребна помоћ су остваривали додатну 

комуникацију са предметним наставником преко Гугл учионице, или преко емаила,тако да  

се и допунска настава  реализовала онлајн. 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Нереализовани часови 

Предмет/разред I II III IV V VI VII VIII ∑ 

СРПСКИ ЈЕЗИК  / / / /      /      /      /      /  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / / / / /        /     /       /  

ЛИКОВНА КУЛТ.      / / / /     5 /      /       / 5 

МУЗИЧКА КУЛТ.      / / / / / 2 2 / 4 

СВЕТ ОКО НАС       / / / / / / / /  

ПИД      / / / / /  / /  

ИСТОРИЈА / / / / / // / /  

ГЕОГРАФИЈА / / / / 2 2 2 3 9 

МАТЕМАТИКА / / / / / / / /  

БИОЛОГИЈА / / / / / / / /  

ХЕМИЈА / / / / /  / / /  

ФИЗИКА / / / /  / / / /  

ТИО     / / / /  

ФИЗИЧКО ВАСП.     / / / 4 4 

ИНФОРМАТИКA И 

РАЧУНАРСТВА 

    / / / /  

     7 4 4 7 22 
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Б. ИЗБОРНИНАСТАВНИПРЕДМЕТИИСЛОБОДНЕАКТИВНОСТИ 

Нереализовани часови Број ученика 

Предмет/разред 
I 

I

I 

II

I 

I

V 
V 

V

I 

VI

I 

VII

I 
∑ I II 

II

I 

I

V 
V 

V

I 

VI

I 

VII

I 

∑ 

ВЕРСКА НАС.          3

4 

2

2 

3

6 

3

0 

2

3 

3

2 

28 21 25

6 

ГРАЂ.ВАСП.          4

9 

4

9 

7

0 

4

3 

7

2 

4

7 

54 46 40

0 

ИЗАБ. СПОРТ          - - - - - - - 45 45 

ЧУВАРИ ПР.          / / 2

4 

2

7 

- - - - 
31 

НАРОДНА Т.            4

9 

- - - - - 
49 

 РУКЕ У 

ТЕСТУ 

           3

0 

- - - - - 
30 

ОД ИГР.ДО 

РАЧУНАРА 

            5

0 

- -   
50 

ХОР И ОРКЕ.              4

5 

2

9 

- 23 
97 

СВАКОДНЕВН

И ЖИВОТ У 

ПРОШЛОСТИ 

             2

8 

1

2 

  

40 

ИНФ. И РАЧУ.                - 22 22 

ДОМАЋИНСТВ

О 

               55 - 
55 

НЕМ. ЈЕЗИК**              6

3 

3

1 

32 32 15

8 

РУС. ЈЕЗИК**              9 1

6 

23 13 
61 

∑Б          5-8. разреда други страни језик 
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Број реализованих часова допунске и додатне наставе по предметима и разредима 

ДОПУНСКА НАСТАВА  

Реализовани –часови Број ученика (редовно и повремено) 

Р
аз

р
ед

 

С
Р

П
. 

Ј.
 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 

Ј.
 Ј

 

Р
У

С
. 

Ј.
 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Г
Е

О
Г

Р
. 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Б
И

О
Л

О
Г

 

. С
Р

П
. 

Ј.
 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 

Ј.
 Ј

 

Р
У

С
. 

Ј.
 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Г
Е

О
Г

Р
. 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Б
И

О
Л

О
Г

 

. 

I 43    33         15     

II 55    54     9    10     

III 73    73     17    15     

IV 44    45     14    18     

V 21 26 22  30     12 12 5 - 16 - - - - 

VI 11 16 14 - 16 11 - -  14 6 1 - 10 6 - - + 

VII 14 - 7 - 17 3 - 3 - 4  17 - 26 8 - 6 3 

VIII 8 3 12 - 22 6 - 8 - 4 2 2 - 10 7 - 4 - 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Реализовани часови Број ученика (редовно и повремено) 

Р
аз

р
ед

 

С
Р

П
. 

Ј.
 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 

Ј.
 Ј

 

Р
У

С
. 

Ј.
 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Г
Е

О
Г

Р
. 

И
С

Т
О

Р
. 

Б
И

О
Л

О
Г

. 

Л
И

К
 К

. 

М
У

З
.К

. 

С
Р

П
. 

Ј.
 

Е
Н

Г
.Ј

. 

Н
Е

М
. 

Ј.
  

Р
У

С
. 

Ј.
 

М
А

Т
Е

M
. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Х
Е

М
И

ЈА
 

Г
Е

О
Г

Р
. 

И
С

Т
О

Р
. 

Б
И

О
Л

О
Г

. 

Л
И

К
 К

. 

М
У

З
.К

. 
IV 46    44        15    21        

V 23 8 11 - 25 - - - - - - - 23 9 3 - 10 - - - - - -  

VI 8 14 16 - 14 11 - - - -   10 6 2 - 6 7 - - - - - - 

VII 14 - - - 13 2 4 - 13 10 - - 8 - - - 30 6 7 - 5 15 - - 

VIII 11 10 12 - 23 4 7 - 13 10 - - 4 2 - - 4 1 3 - - 4 - - 

 

Број реализованих часова секција и број обухваћених  ученика 

СЕКЦИЈЕ -Реализованичасовиибројобухваћенихученика 

I- IV час ученика V-VIII час Ученика 
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1. ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 36 7 1. РЕЦИТАТОРСКА 20 18 

2. 
МАТЕМАТИЧКА  

3   РАЗРЕД 
36 13 2. ГЕОГРАФСКА 31 24 

3. ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА 36 20 3. ДРАМСКА 36 15 

4. ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 36 15 4. СПОРТСКА 32 15 

5. ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА 36 21 5. ЕКОЛОШКА 35 22 

    
6. АРХИТЕКТОНСКА 19 5 

    
7. МАШИНСКА 19 6 

    
8. МУЗИЧКАСЕКЦИЈА 28 15 

. 
   

9. САОБРАЋАЈНА 18 5 

    
 

 

4.1. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ 

Припремна настава из Српског језика у 81 и 82 одржавала се од почетка школске године. 

За остале предмете који су обухваћени комбинованим тестом: Географија, Историја, 

Физика, Хемија и Биологија као и Математику припремна настава се одвијала се од 9-

16.6.2020. године. 

 

4.1.1.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА 

У овој школској години припремна настава из Српског језика почела је 11.9.2019. године. 

Овом наставом обухваћени су ученици одељења 8-2. Настава се одвијала у термину 

понедељак,7. час. У првом полугодишту одржано је 16 часова ове наставе. Годишњим 

планом било је предвиђено да се одржи 18 часова ове наставе. У другом полугодишту 

одржано је 11 часова припремне наставе, што је укупно 27 часова у току школске године. 

С обзиром да је од 17. марта кренула настава на даљину, од тада ови часови нису 

одржавани све до јуна. У току прве две недеље јуна (након што су се осмаци распустили) 

одржано је још 10 часова припремне наставе. Два часа су одржана у школи, а 8 часова је 

одржано преко зоом платформе. Последња два часа одржана су 15.6.2020. 
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На овим часовима са ученицима је обновљено целокупно градиво од 5. до 8.разреда из 

граматике, као и из књижевности и теорије књижевности. Такође, на овим часовима 

рађени су задаци из Збирке за завршни испит, као и квизови и вежбе. Пет часова ове 

наставе посвећено је и текстуалном задатку који на завршном испиту носи 3 поена. 

Ученици су ове часове редовно посећивали у великом броју, иако ови часови нису 

обавезни. 

                                                     Наставник Српског језика 

Сузана Кићановић 

 

4.1.2.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

У овој школској години припремна настава из математике трајала је од 9-16.6.2020. 

године. Овом наставом обухваћени су ученици 8/1 и 8/2 одељења. Одржано је по 10 часова 

у сваком одељењу. По два часа су одржана у школи, а по 8 часа преко Вибер апликације и 

Google учионице. 

На овим часовим са ученицима је обновљено целокупно градиво од 5. до 8. разреда. 

Рађени су задаци који су се појавили на тестовима за малу матуру претходних година, а 

ученицима су представљали проблем. 

На Google учионици ученицима је свакодневно постављан различит материјал са задацима 

подељеним по нивоима, а касније у току дана су им окачена детаљна решења и упутства. 

За сва евентуална питања и нејасноће, путем Вибер групе увек су се могли обратити 

наставнику. 

                                                                                        Наставник математике 

                                                                                             Катарина Митровић             

4.1.3.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

Припремна настава из Географије почела је у марту (одељење VIII2), интензивирана је у 

периоду од 9-16.6.2020. године. Овом наставом обухваћени су ученици 8/1 и 8/2 одељења. 

Одржана су 4 часа у одељењу VIII2 и 3 часа у одељењу VIII1 у школи. 
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Ученицима је на Гугл учионици у виду презентација био постављен материјал за 

обнављање градива од петог до осмог разреда. 

На почетку школске године ученици су добили сажето градиво од 5. до 7. разреда. Такође, 

током трајања наставе на даљину, ученици су добијали сву потребну подршку везану за 

завршни испит и градиво из Географије. 

Предметни наставник, 

                                                                                                         Марија Митић 

 

4.1.4.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

У овој школској години припремна настава из Историје трајала је од 9-16.6.2020. године. 

Овом наставом обухваћени су ученици 8/1 и 8/2 одељења. Одржана су по 3 часа у сваком 

одељењу. По један час су одржан је у школи, а по 2 часа преко Вибер апликације. 

На овим часовим са ученицима је обновљено целокупно градиво од 5. до 8. разреда. 

Рађени су задаци који су се налазили на сајту Историја у учионици, који су били подељени 

по нивоима. 

Још у октобру 2019. године ученици су добили сажето градиво од 5. до 7. разреда. Такође, 

током трајања наставе на даљину, ученици су добијали сву потрбну подршку везану за 

завршни испит и градиво из Историје. 

                                                                                      Весна Бојичић Кремењак 

                     Наставник историје 

 

4.1.5.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Припремна настава 2019/2020. године је реализована он лине. Ученици осмих разреда 8/1 

и 8/2 су имали по три часа припремне наставе одржане преко вибер апликације. 
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Ученицима је на Гугл учионици био постављен материјал за обнављање градива од петог 

до осмог разреда, у виду презентација, које су требали да погледају. 

На Гугл платформи такође био постављен материјал у виду тестова и тај материјал се 

одрађивао он лине, где су ученици могли да добију исправне одговоре и да постављају 

питања на која нису знали одговоре. 

Ученицима је за додатни рад преко вибер апликације био послат и материјал са питањима 

из Едукине припремне збирке за биологију, где су питања одрађена по исходима и 

нивоима знања. 

На крају имје дато и решење задатака, како ми могли да испрате свој рад. Током почетка 

наставе у другом полугодишту са ученицима је при одрађивању замене часова, такође 

одржано по два часа припремне наставе у школи. 

        Наставник биологије 

        Весна Нерић 

 

4.1.6.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ ФИЗИКЕ И 

ХЕМИЈЕ 

Припремна настава из Физике и Хемије трајала је од 9-16.6.2020. године. Овом наставом 

обухваћени су ученици 8/1 и 8/2 одељења. Одржана су по 2 часа у сваком одељењу по 

предмету у школи и по 2 часа преко Вибер апликације. 

Ученицима је на Гугл учионициу виду презентација био постављен материјал за 

обнављање градива од шестог до осмог разреда. 

Ученицима је за додатни рад преко Гугл учионице послат материјал са питањима из 

Логосове и Клетове припремне збирке за хемију и Клетове и Вулканове припремне збирке 

за физику, где су питања одрађена по исходима и нивоима знања. Решења ових питања 

прослеђена су ученицима како би могли да провере своје одговоре. 

Предметни наставник, 

Драгица Момчиловић 
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5. ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛИ (ПРИРЕДБЕ, ПРЕДАВАЊА, АКЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА) 

СЕПТЕМБАР 2019.  

Ове године је уписано 552 ученика и имамо 22  одељења: 3 прва, 3 друга, 4 трећа, 3 

четврта, 3 пета, 2 шеста, 2 седма и 2 осма.  

Настава почиње у 9 часова, а завршава у 14:15,  као и претходних година. 

Свечани  пријем првака био је 2. септембра у 17:30 часова. Уприличили смо им приредбу 

и даровали поклоне за почетак школовања. 

Новина је да од 30.9. имамо други распоред часова, јер су ученици ОШ ,,Душко Радовић“ 

распоређени у три суседне школе, међу којима је и наша. Они ће долазити поподне, а ми 

почињемо с наставом у 8:25. Претчаси су у 7:40. Радови у њиховој школи ће, наводно, 

трајати 150 радних дана. 

Сви ученици првих разреда имали су час у школској библиотеци и том приликом им је 

објашњено све у вези са радом, понашањем и учлањивањем у библиотеку. 

OKTOБАР  2019. 

Од 9. до 16.10. сви ученици првих разреда ишли су са учитељицама и библиотекарком у  

јавну Библиотеку ,,Вук Караџић“, где су провели школски час. Том приликом су им 

додељене бесплатне чланске карте за целу школску годину. Новина је да су, дословце, све 

чланове колектива такође учланили као сараднике. 

04.10.2019. Ученици 41 и 42,  као и сва три одељења првог разреда, гледали су филм 

,,Велика авантура“ у  ,,Фонтани“. Наредних  дана ишли су и други разреди на пројекцију 

овог филма за децу. 

05.10.2019.  Трка за срећније детињство  

07.10.2019. Посета биоскопу ,,Фонтана“ и гледање филма ,,Велика авантура“ за ученике 

трећег разреда. 

23.10.2019.  Посета ученикаосмог разреда Музеју Вука и Доситеја. 

24.10.2019.  Ученици петог разреда су посетили Музеј афричке уметности. 

25.10.2019.  Ученици шестог разреда су посетили Музеј илузија. 
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                     Ученици осмог разреда су посетили Сајам књига. 

31.10.2019. Данас је у нашој школи одржана VII међународна олимпијада ,,Врх знања“ у 

организацији професорке Људмиле Федорјак, академика и доктора педагогије. Ученици 

осмих разреда наше школе такмичили су се са вршњацима из Новосибирска. Тестирани су 

из енглеског језика, географије и математике. За постигнуте резултате, добили су дипломе 

и медаље. Ово лепо и корисно дружење остаће свима у лепој успомени. 

НОВЕМБАР  2019.  

18.11.2019. Дан замене улога један је од најомиљенијих дана у школској години. Ученици 

млађих и старијих разреда баш су се потрудили да буду достојне замене својим 

учитељима и наставницима. 

26.11.2019. Позориште ,,Пинокио“ било је домаћин нашим ученицима од првог до 

четвртог разреда, а приказивала се представа ,,Алиса у земљи чуда“. 

27.11.2019.  Једнодневни излет на различитим дестинацијама за ђаке млађих разреда. 

Први разред је провео дан на Салашу ,,Лујза“, али су обишли и Царску Бару и етно-село 

Тигањицу.  

Други разред је био у Бранковини, Ваљеву и етно-селу Гостољубље. 

Трећи разред посећује Свилајнац, етно-село Моравске Конаке и Јагодину. 

Ученици четвртог разреда обилазе Орашац, Опленац и Бабину Реку. 

Излет је протекао у најбољем реду, а сви су уживали у лепотама места које су обишли. 

 Посета ученика петог разреда Народној банци 

ДЕЦЕМБАР  2019. 

06.12.2019. Данас је у фискултурној сали наше школе у 13 часова одржан мини концерт 

класичне музике у организацији Тима за маркетинг. У публици су били ученици првог и 

другог разреда целодневне наставе, затим трећаци и четвртаци који иду у продужени 

боравак, као и одабрани ђаци старијих разреда. Концерт је трајао 40 минута, а  извели су 

га ученици Музичке школе ,, Марко Тајчевић“ из Лазаревца. 

09.12.2019. Акција Црвеног крста ,,Један пакетић, пуно љубави“, сви ученици учествују 

прикупљањем ствари и грицкалица за децу којој је помоћ потребна. 

10.12.2019.  Хуманитарна акција ,,Помоћ деци свратишта“, учествују сви ученици. 

12.12.2019. Дан пун радости и занимљивости за ученике другог разреда, јер је реализована 

Пројектна настава ,,Упознајмо Београд“. План посете је садржавао обилазак следећих 
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културно-просветних установа: Музеј Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, Позоришни 

музеј, Етнографски музеј и представа ,,У цара Тројана козје уши“, разгледање Конака 

кнегиње Љубице. Полазак је био испред школе у 9:45 организованим превозом, а повратак 

у 14.40 часова. 

13.12.2019. Ученици 7/2 који похађају Верску наставу су посетили Музеј српске 

православне цркве у Саборној цркви. 

24.12.2019.  Продајни новогодишњи базар за ученике 1-8. разреда. 

27.12. 2019.  Новогодишњи маскенбал за ученике 1-4. разреда 

ЈАНУАР 2020. 

Сарадња са хуманитарном организацијом ,,Сви за Космет“. У просторијама школе 

прикупљено је неколико хиљада новогодишњих пакетића за децу са Косова. 

13.01.2020. Реализација луткарске представе ,,Новогодишње жеље“ за ученике трећег 

разреда. 

27.01.2020.  Школска приредба поводом Дана Светог Саве. 

ФЕБРУАР 2020. 

Друго полугодиште  школске 2019/2020. године настављено је у понедељак, 24. фебруара 

2020. године. 

МАРТ  2020. 

04.03.2020. Ученици 7/2 су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали филм ,,Зов дивљине“. 

05.03.2020.  Ученици петог и осмог разреда су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали 

филм  

,,Зов дивљине“. 

09.03.2020.  Посета биоскопу ,,Фонтана“ и гледање филма ,,Тајна изгубљеног краљевства“  

за ученике 3/1,  3/3 и 4/2. 

11.03.2020. Препоруке МПНТР о превентивним активностима за спречавање ширења 

актуелног вируса            

16.03.2020.  Настава на даљину у ванредном стању  

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем  на даљину  је  17.03.2020. године.  

26.03.2020.  Промена календара образовно-васпитног рада у основним и средњим 

школама. 
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АПРИЛ 2020. 

Пролећни распуст  17-20. априла.   

22.4-24.4.2020.Онлајн тестирање за ученике осмог разреда - први пробни завршни 

тест 

MAJ 2020. 

11.05.2020. Целодневни боравак почиње са радом у школи.  

15.5.2020. Дан школе (није реализовано због вандредног стања) 

ЈУН 2020. 

02.06.2020.  Ученици осмог разреда су радили пробни завршни тест из математике у 

школи.  

17.6-19.6.2020. Завршни испит за ученике осмог разреда.                 

30.06.2020.  Прослава мале матуре 

 

III РЕЗУЛТАТИОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ 

 

 ОПШТИ   УСПЕХ  ОД   2. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

 

  БРОЈ УЧЕНИКА  

  I II III IV V VI VII VIII ∑ 

∑ 82 72 102 77 71 46 54 45 549 

М 47 34 60 37 33 24 24 16 275 

Ж 35 38 42 40 38 22 30 29 274 

ОПШТИ УСПЕХ 

5 

 

О
п

и
с
н

е 
о

ц
е
н

е
 

72 91 69 61 35 35 28 391 

4 / 11 8 10 9 14 14 66 

3 / / / / 2 5 3 10 

2 / / / / / / / / 

1 / / / / / / / / 

Неоцењен / / / / / / / / 

Са 1 нег. / / / / / / / / 

Са 2 нег. / / / / / / / / 

Са 3, 4 нег. / / / / / / / / 

С.О. 4,95 4,88 4,84 4,77 4,60 4,45 4,46 4,73 

II – IV/ V - VIII 4,88 4,59 

ИЗОСТАНЦИ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 
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∑ 3530 2419 2695 3340 2839 2433 3340 2484 23080 

Оправдани 3530 2410 2695 3340 2839 2403 3269 2297 22783 

 

Неоправдани / 9 / / / 30 71 187 297 

 

I - VIII 35,92 51,37 43,64 

ВЛАДАЊЕ 

*од 6. разреда владање се оцењује бројчано  и улази у просек 

примерно 82 72 102 77 71 46 54 43 547 

Врлодобро / / / / / / / 1 1 
добро / / / / / / / 1 1 

задовољавајуће / / / / / / / / / 

незадовољавајуће / / / / / / / / / 

вас. мере 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

вас. дисцип. мере 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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. 

Вукове и специјалне дипломе 

Вукова диплома: 

1. Огњен Ћорац 

2.Петар Адамовић 

3. Вук Вукадиновић 

4. Катарина Јокић 

5. Марија Кисо 

6. Теодора Милетић 

7. Тијана Павловић 

8. Миљана Симић 

9. Симона  Стојановић 
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 36 Специјалних  диплома добило је 18 ученика. 

1. Огњен Ћорац – математика и техничко и информатичко образовање 

2. Јована Стајић – историја 

3. Миљана Симић – математика, биологија, хемија, српски језик, музичка култура, 

техничко и информатичко образовање 

4. Петар Адамовић – српски језик, историја, географија, биологија, музичка култура 

5. Тара Новчић – математика, биологија, енглески језик, ликовна култура 

6. Теодора Милетић – билогија, српски језик, техничко и информатичко образовање 

7. Вук Вукадиновић – физика, хемија 

8. Симона Стојановић – српски језик, музичка култураж 

9. Марија Кисо – српски језик, музичка култура 

10. Тијана Павловић – хемија 

11. Александар Батножић – техничко и информатичко образовање 

12. Анастазија Недељковић – биологија 

13. Катарина Јанковић – музичка култура 

14. Катарина Јокић – музичка култура 

15. Душан Јеленковић – физичко васпитање 

16. Огњен Јовановић – физичко васпитање 

17. Димитрије Цвијановић – музичка култура 

18. Андреа Цветковић – ликовна култура 

За ђака генерације школске 2019-20. год. проглашен је Петар Адамовић  из одељења 8-2. 
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2. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

Детаљни резултати ученика са такмичења налазе се у извештајима Стручних већа из 

области предмета. 

Табеларни преглед резултата: 

 

Предмет 

Општинско Градско Државно 
∑н ∑п 

 

Предмет 

Општинско Градско Државно 

∑н ∑п 
1. 2. 3. П 1. 2. 3. П 1. 2. 3. П 

С
р

п
ск

и
  
је

зи
к

 

    

Граматика  2 1 п         3  

Књиж.  

олим 
1 2 1 п         4  

   

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

 

ДМ Србије 4 2 12 п 1 1 1      21  

Математиком и 

информатиком 

против Корона 

вирус 

1            1  

   

Историја  1 2          3  

Биологија   1 п         1 п 

Физика 1 1 4 п  1  п     7  

Енглески језик   1 п   1 п     2  

Хемија 1  1 п         2  

Мали вокални 3            3  
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састави-популарна 

песмасвих епоха 

Златна сирена 4 2 
 

 
         6  

Информатика 2 
 

 

 
         2  

Техничко и 

технологија 
 1 2          3  

Физичко.васпит.  

пливање 
1    1        2  

УКУПНО 18 11 26 7 2 2 2      59  

 

На ликовном конкурсу ,,Упознајмо птице'' диплому – похвалу је добила ученица II – 1 , а 

ученица II -2 је добила награду на изложби радова ученика. 

На градском такмичењу у пливању ученик II – 2 освојио је прво место. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 

 

Завршни испит је реализован 17 – 19. 06. 2020. године. Излазност на Завршни 

испит је била 100%, односно изради тестова је приступило 45 ученика. Тестови су 

према препоруци Министарства просвете рађени у учионицама по девет ученика. 

Према прелиминарној листи постигнути су следећи резултати: 

 

Одељење Српски језик Матаматика Комбиновани 

81 13,33 12,97 15,14 

82 14,83 14,38 16,13 

На нивоу школе 14,08 13,67 15,63 
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Највећи број ученика је урадио тестове у распону од 14 до 18 бодова, око 47%, 

затим у распону од 9 до 14 бодова око 28%, минималан број бодова имало је око 4%, а 

максималан броја бодова око 20% ученика. Најбоље је урађен комбиновани тест, затим 

српски, па математика.  

Прегледом резултата Завршног испита ОШ „Иван Гундулић“ је осма школа у 

Новом Београду. Распон просечних бодова, са завршног испита и  успеха је од 29,43 

(Гундулић) до 30,57 (Надежда Петровић). У овој групи од осам школа које су најбоље 

урадиле ЗИ је пет школа из нашег окружења (Д. Радовић, Р. Митровић, Н. Петровић, Ђ. 

Стругар и И. Гундулић), затим Ј. С. Поповић, Младост и Р. Домановић. 

Када се упореде резултати са другим општинама, општина Нови Београд је 

општина са највише школа, али и са најбољим резултатима. Првих девет школа Новог 

Београда, по успеху ученика и резултатима са ЗИ, се налазе међу најбољим школама у 

граду Београду. 

 

4. ИЗВЕШТАЈ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Ученици осмих разреда су уписали средње школе у првом уписном кругу. Од укупно 

45 ученика, 3 ученице су уписале средње приватне школе (1 – Савремена гимназија, 2 – 

Медицинска), 42 ученика је уписало средње државне школе (гимназије – 19, стручне 

школе – 23). 

 

Гимназија 
Природни 

смер 

Друштвено – 

језички смер 

Општи – 

смер  

Филолошка 
укупно 

81 3 2 1 - 6 

82 6 3 3 1 13 

укупно 9 5 4 1 19 

 

Стручне Медицинска Економска Правна  Дизајнерска Техничка Графичка Пољопривредна Занат укупно 

81 - 2 2 - 6 - - 1 11 

82 2 1 1 2 2 1 1 2 12 

укупно 2 3 3 2 8 1 1 3 23 
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Ученици су распоређени по школама на следећи начин: 

1. Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“ – 5 ученика (4 – природни, 1 – 

друштвени) 

2. Десета гимназија „Михајло Пупин“ – 4 ученика 

3. Земунска гимназија – 6 ученика (3 – природни, 3 – друштвени) 

4. Филолошка гимназија – 1 ученик, немачки језик 

5. Прва београдска гимназија – 1 ученик природни смер 

6. Шеста београдска гимназија – 1 ученик, природни смер 

7. Седма београдска гимназија – 1 ученик, природни смер 

8. Прва економска – 1 ученик 

9. Правно пословна „Димитрије Давидовић“ – 3 ученика 

10. Економска школа „Нада Димић“ – 1 ученик 

11. Архитектонска – 1 ученик 

12. Медицинска школа Звездара – 1 ученик 

13. Медицинска школа „Београд“– 1 ученик  

14. Школа за дизајн – 2 ученика 

15. СМШ „Др Војислав Вучковић“ – 1 ученик 

16. Електротехничка школа „Стари град“ – 4 ученика 

17. Електротехнича школа „Земун“ – 1 ученик 

18. Графичка школа – 1 ученик 

19. Политехничка школа – 1 ученик 

20. Техничка школа „Змај“ – 1 ученик 

21. Школа за негу лепоте – 2 ученика 

22. Средња угоститељско – туристичка, Савски венац – 1 ученик 

 

Према исказанима жељама ученици су уписали: 

Жеља 81 82 Укупно ученика проценат 
бр. ученика проценат бр. ученика проценат 

I 9 50 18 66,67 27 60 

II 4 22,22 3 11,12 7 15,56 

III 1 5,56 1 3,70 2 4,44  
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IV 1 5,56 1 3,70 2 4,44  

V 2 11,10 1 3,70 3 6,67 

VI - - 2 7,40 2 4,44 

IX - - 1 3,70 1 2,22 

X 1 5,56 - - 1 2,22 

укупно 18 100 27 100 45 100 

 

Графички приказ уписа према жељама по одељењима: 

 

Координатор Већа осмих разреда 

    Александра Тасић Адамовић 
 

 

IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

1. ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДЕЋЕГОРГАНА–ДИРЕКТОРА 

 

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

2. ИЗВЕШТАЈ ОРГАНА УПРАВЉАЊА–ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

САСТАВ ШО У 2019/2020. 

Дајана Тркуља-председник ШО 

81 

0 

9 
4 

1 1 2 0 0 1 

18 

82 

0 

18 

3 1 1 1 2 1 0 

27 

Жеља I II III IV V VI IX X укупно 
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Сузана Раичевић-члан ШО 

Сандра Онимус-члан ШО 

Љиљана Павловић-члан ШО 

Јасмина Дунђерски Глувајић-заменик председника ШО 

Милош Лазаревић-члан ШО 

Бисерка Опачић-члан ШО 

Смиљка Јанковић-члан ШО 

Горан Бегулић-члан ШО 

 

Школски одбор је одржао укупно девет седница, од тога шест редовних седница, 

једну ванредну и две електронске седнице. 

На седницама Школског одбора су разматране све активности предвиђене Годишњим 

планом рада школе. 

Школски одбор je на седницама 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 2019/2020; 

- Упознавање са резултатима такмичења ученика; 

- Упознавање са спровођењем инклузивног образовања у школи; 

- Упознавање са резултатима завршног испита у школској 2019/2020. години и 

расподела ученика у средње школе; 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину; 

- Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину; 

- Усвајање Извештаја о раду директора школе за 2019/2020. годину; 

- Усвајање Финансијског плана и плана јавних набавки за 2020. годину; 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

33 
 

- Усвајање Извештаја о попису имовине у школи; 

- Усвајање извештаја о завршном рачуну и финансијском пословању; 

- Упознавање са записницима просветне инспекције о редовном и ванредном 

инспекцијском надзору Основне школе у 2019/2020. години; 

- Разматран је Извештај о стручно-педагошком надзору; 

- Разматрао се и усвајао Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и 

опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима 

оспособљавања запослених за пружање прве помоћи; 

- Разматрало се и одлучивало о Жалби на Решење о изрицању васпитно-дисциплинске 

мере укор директора; 

- Разматран је и усвојен полугодишњи Извештај о раду директора школе за школску 

2019/2020. годину; 

- Разматрана су мишљења и предлози Савета родитеља (осигурање, школски динар); 

- Одобрена су средства за израду распореда часова за школску 2019/2020. годину; 

- Разматрало се о поклонима за Нову годину деци запослених у Школи; 

- Упознавање чланова ШО о спроведеној јавној набавци мале вредности – исхрана 

ученика; екскурзије и наставе у природи за ученике млађих разреда; 

- Разматрао се и усвојио извештај о ревизији библиотеке; 

- Одлучивало се о формирању четврте групе продуженог боравка за ученике трећег и 

четвртог разреда; 

- Увид у материјално стање школе и могућности извођења радова у току летњег 

распуста; 

- Усвајање Нормативних акаташколе који морају бити усаглашени са законом; 

- Усвојени су извештаји о реализацији екскурзија у школској 2019/2020. години; 

- Усвојени су Анекс 1, 2 Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину; 

- Усвојен је извештај о попису имовине у школи са стањем на дан 31.12.2019. године; 

- Усвојен је Анекс III Школског програма 2018/2022. године; 

- Дата је сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији послова у ОШ „Иван Гундулић“; 
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- Разматрао се и усвојио Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и 

опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима 

оспособљавања запослених за пружање прве помоћи; 

- Усвојен јеПлан примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести, а према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“, број 94 од 3. јула 2020. 

- Изабрани су чланови из редова ШО за: 

- Стручни актив за Развојно планирање; 

- Тим за Самовредновање; 

- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

- Тим за Обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Донете су одлуке: 

- о издавању школског простора и формиране су комисије за пријем молби и захтева за 

коришћење школског простора; 

         - Олучивало се о Жалби на Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор 

директора. 

- Текућа питања. 

На седницама су разматрана и решавана текућа питања, важна за функционисање и 

рад школе. Школски одбор је у школској 2019/2020. радио по предвиђеном плану и 

програму и реализоване су све предвиђене активности. У време ванредног стања, није 

одржана редовна седница, већ су тачке дневног реда обједињене на наредној седници. 

Чланови Школског одбора су својим кооперативним радом допринели квалитетнијем раду 

школе. Сви закључци и одлуке донете су према важећим правилницима. Проблема у раду 

Школског одбора није било.  

Председница Школског одбора је предложила да се затражи замена члана 

Школског одбора, Горана Бегулића, који због својих других обавеза није присуствовао 

ниједној седници ШО ове године. 
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Седницама Школског одбора редовно су присуствовали директор и секретар 

Школе, председник Синдиката школе, а повремено и представници Ђачког парламента. 

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

 

Председник Школског одбора   

ОШ “Иван Гундулић“ 

Дајана Тркуља 

 

3. САВЕТОДАВНИ ОРГАН–САВЕТ РОДИТЕЉА 

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

важећег Закона о основама система образовања и васпитања, у школској 2019/2020. 

години одржао је три седнице у првом полугодишту, четири седнице у другом 

полугодишту и реализовао је садржаје планиране Годишњим планом рада школе. Једна 

седница планирана је за август месец. Представници одељења (од првог до осмог разреда) 

су активно учествовали у раду и доносили конструктивне одлуке.  

На првој седници конституисан је Савет родитеља за школску 2019/2020. годину, бирао 

се председник Савета родитеља и заменик председника. Савет је разматрао и усвојио 

следеће: План рада Савета родитеља за 2019/2020. годину, Годишњи извештај о раду 

школе за претходну 2018/2019. годину, као и Годишњи извештај о раду директора школе у 

претходној 2018/2019. години, Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. 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 комисију за разматрање понуда о осигурању ученика у школској 

2019/2020. години. Њиховом иницијативом формирана је четврта група продуженог 

боравка за ученике трећег и четвртог разреда.На другој седници Савета родитеља речи је 
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било о успеху и владању ученика на крају првог класификационог периода, Развојном 

плану, организовању заједничких активности живота и рада у школи, разматране су 

понуде за организовање новогодишњег програма и било је речи о извештају ванредног 

инспекцијског надзора. На трећој седници Савета родитеља разматран је анекс Годишњег 

плана рада школе за 2019/2020. годину, а чланови су дали сагласност на програм и 

организовање наставе у природи. У другом полугодишту на седницама Савета родитеља 

био је анализиран успех и владање ученика на крају првог полугодишта, били су упознати 

са реализацијом наставног плана и програма, са Полугодишњим извештајем о раду 

директора за школску 2019/2020. годину. Такође, учествовали су у одабиру чланова за 

спровођење поступка јавне набавке за исхрану ученика у школи. Упознати су са 

извештајем инспекцијског надзора. Затим је наступила ванредна ситуација у целој 

Републици Србији од 16.03.2020. године, изазвана корона вирусом, а настава се одвијала 

на даљину, па је једна седница одржана ванредно онлајн ради одабира члана за комисију 

за избор ђака генерације. На седници одржаној у јуну месецу чланови Савета родитеља 

упознати су са успехом и владањем ученика на крају трећег класификационог периода, са 

прилагођености на наставу на даљину и рад код куће у ванредној ситуацији. Упознати су и 

са успехом ученика на крају школске године, резултатима такмичења, извештајима са 

реализованих екскурзија. Разматран је анекс Школског програма 2018/2022. Информисани 

су о одлуци у вези са прославом матуре ученика осмог разреда. Урађена је евалуација рада 

Савета родитеља, кроз коју се може видети да је просечна оцена о раду овог органа 8,5. 

Учесници су задовољни комуникацијом, конструктивним предлозима, кооперативношћу, 

добром припремљеношћу за састанке и благовременим слањем материјала за исте, 

отвореним разговором на различите теме од значаја за живот и рад у школи. Чланови су 

задовољни сарадњом Савета родитеља и школе, а предлог је да се реализација идеја 

подигне на виши ниво у складу са могућностима. Сматрају да пропуста у раду није било, 

али је замерка нередовно присуство састаницима представника појединих одељења, па је 

савет за унапређење рада да чланови буду редовнији на састанцима. Њихова међусобна 

сарадња, сарадња са председницом Савета родитеља, као и са разредним старешинама 

била је одлична.  

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

активности за унапређење образовно-васпитног рада. На тај начин Савету родитеља је 
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било омогућено да у већој мери буде укључен у живот школе и да активно доприноси 

побољшању услова за стицање квалтетнијег образовања ученика.  

 

4. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ 

4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

У току школске 2019/2020.године одржано је 14 седница наставничког већа. Две седнице 

Наставничког већа одржане су електронским путем преко ZOOM Cloud Meeting 

апликације. На седницама се расправљало и одлучивало о свим стручно - педагошким 

питањима васпитно - образовног рада школе; усмеравала делатност свих стручних органа 

и радника школе на унапређивању и осавремењивању образовно - васпитног рада. 

Разматрали су се предлози Годишњег плана рада школе, Развојног плана, Школског 

програма. Разматрали су се успех и дисциплина ученика, анализирао рад других стручних 

тела. Пратило се стручно усавршавање наставника и приправника. Наставничко веће је 

доносило одлуке, одобравало извођење ученичких екскурзија и наставе у природи, 

разматрало извештаје о раду тимова у школи. 

Време Садржај рада Носиоци 

СЕПТЕМБАР Успех ученика на крају школске 2018-2019. 

године; 

Усвајање предлога распореда часова; 

Усвајање Годишњег извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за школску 2018-

19. годину; 

Усвајање Годишњег извештаја о раду 

директора; 

Усвајање плана рада Наставничког већа; 

Директор, 

педагог, 

Тим за израду Годишњег 

плана рада школе и 

Извештаја о раду школе, 

Чланови НВ 
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Анализа услова рада школе за школску 2019-

2020. годину; 

Усвајање Годишњег плана рада школе за 

школску 2019-2020. годину 

Усвајање: распореда часова, дежурства, 

распореда допунске и додатне наставе, 

слободних активности и распореда контролних 

и писмених задатака; 

Упознавање са новим Правилницима (о 

друштвено корисном раду, о оцењивању и 

протоколу поступања у установи и одговору 

на насиље); 

Сагласност за формирање треће групе 

продуженог боравка за трећи разред; 

Усвајање организације рада након доласка ОШ 

„Душко Радовић“ у просторије наше школе. 

ОКТОБАР Усвајање распореда часова старијих разреда. Директор 

НОВЕМБАР Реализација наставног плана и програма свих 

облика образовно–васпитног рада за први 

класификациони период; 

Успех и владање ученика на првом 

класификационом периоду и мере за 

унапређење васпитно-образовног рада; 

Адаптација ученика петог разреда на 

предметну наставу – извештај о истраживању; 

Дигитална учионица, преношење знања са 

Координатори ОВ, 

педагог, 

наставници и учитељи 

који су прошли семинар 
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семинара и информисање; 

Идентификовање и укључивање ученика у 

допунску и додатну наставу – извештај о 

истраживању; 

Извештај о реализацији плана рада Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе. 

ЈАНУАР Усвајање предлога дестинације наставе у 

природи за ученике првог, трећег и четвртог 

разреда; 

Успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта школске 2019-2020. и мере за 

унапређење васпитно-образовног рада и 

анализа примењених васпитно-дисциплинских 

мера; 

Реализација наставног плана и програма свих 

облика образовно-васпитног рада на крају 

првог полугодишта школске 2019-2020. 

Извештај о реализацији Стручног актива за 

развојно планирање; 

Извештај Тима за професионални развој и 

планирање семинара за време распуста; 

Планирање организовања прославе Св. Саве; 

Договор о организацији школских и 

општинских такмичења. 

Координатори ОВ, 

руководиоци 

тимова, 

Тим за културну 

делатност 

МАРТ Усвајање плана надокнаде часова услед Директор, педагог 
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продуженог зимског распуста; 

Упознавање са предузетим мерама у 

превенцији спречавања ширења корона 

вируса; 

Пријем будућих првака – отворена врата за 

родитеље; 

Избор уџбеника за школску 2020-2021.годину. 

АПРИЛ Реализација наставног плана и програма свих 

облика образовно-васпитног рада за трећи 

класификациони период; 

Успех и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере за 

унапређење васпитно-образовног рада; 

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за 

школску 2020-2021.годину. 

Координатори ОВ, 

чланови НВ 

ЈУН Реализација наставног плана и програма и свих 

облика образовно-васпитног рада осмог 

разреда; 

Успех и владање ученика осмог разреда на 

крају школске године; 

Утврђивање и додела дипломе „Вук Караџић“, 

специјалних диплома и похвала за постигнуте 

резултате и успех током школовања; 

Избор ђака генерације; 

Извештај о екскурзији и прослави матуре. 

Предметни наставници 

осмог разреда, 

директор 

педагог, Тим за израду 

ГП, 

Тим за професионалну 

оријентацију, 

руководиоци 

Стручних већа, 
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Реализација наставног плана и програма свих 

облика образовно-васпитног рада на крају 

школске године (1-7. разреда); 

Успех и владање ученика (1-7. разреда) на 

крају другог полугодишта школске 2019-2020. 

године; 

Извештај о реализованим екскурзијама 

ученика, настави у природи и посетама; 

Извештај о стручном усавршавању наставника; 

Давање мишљења и израда Анекса Школског 

програма; 

Анализа анкета ученика за изборну наставу и 

слободне активности за следећу школску 

годину, предлагање група; 

Договор око поделе књижица и сведочанстава 

ученика; 

Прослава мале матуре. 

30.06.2020. 

Давање мишљења о новом Школском 

програму за први, трећи, седми и осми разред; 

Анализа нацрта Годишњег извештаја о раду 

школе; 

Извештај о резултатима Завршног испита. 

координатор ОВ осмог 

разреда, 

координатори ОВ, 

Тим за професионални 

развој, 

чланови НВ 

ЈУЛ Извештај о резултатима Завршног испита и о Директор, педагог, 
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упису у средње школе; 

Извештаји Тима за обезбеђивање квалитета 

рада установе и Тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

Анализа нацрта Годишњег извештаја о раду 

школе; 

Предлог задужења наставника и нацрт 

Годишњег плана рада Школе. 

руководиоци тимова, 

чланови НВ 

АВГУСТ Организација и спровођење припремне наставе 

и поправних испита; 

Успех ученика на крају школске године; 

Усвајање школског календара за 2020-2021. 

годину; 

Организација почетка школске године и 

пријема првака; 

Организационо-техничке припреме за почетак 

рада у школској 2020-2021. 

Директор 

 

Записничар Наставничког већа 

Милијана Марковић Мишић 

4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум у току школске 2019/2020. године одржао је пет састанака. 

Састанцима су присуствовали координатори стручних већа, одељењских већа, педагог и 

директор школе.  
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Педагошки колегијум је разматрао питањa и заузимао ставове у вези са својим 

надлежностима и у складу са Законом о основном систему васпитања и образовања. Донет 

је програм рада педагошког колегијума, конституисан колегијум са новим чланова и 

записничарем. На састанцима је било разговора, дискусија, извештаја и анализа проблема 

по следећим ставкама: - Договор око израде Годишњег плана рада школе - Организација 

васпитно-образовног рада: редовне наставе,ваннаставних активности и изборних 

предмета, дежурства наставника, безбедност ученика, екскурзија, излети, посете, 

рекреативна настава и обележавање значајних датума - Анализа резултата иницијалних 

тестова, вредновање резултата и предлог мера - Евалуација успеха и дисциплине ученика 

на крају класификационих периода, на крају полуугодишта и на крају године - Анализа 

реализације наставног плана и програма редовне наставе, ваннаставних активности и 

изборних предмета - Евалуација рада стручних органа и тимова школе - Анализа 

Извештаја стручно педагошког надзора и предузимање мера - Анализа извештаја тима о 

самовредновњу и вредновању рада школе - Евалуација стручног усавршавање наставника 

- Праћење реализације садржаја Развојног плана - Анализа резултата завршног испита - 

Преглед постигнућа ученика на такмичењима - Израда нацрта Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе - Предложене ативности и мере: - Инсистирало се на 

имплементацији Развојног плана - На реализацији угледних часова и спровођењу Планова 

учапређења након посете стручно педагошког надзора - На поштовању Правилника о 

оцењивању и организацији семинара О оцењивању - На евалуацији и предлагању мера за 

унапређење на нивоу стручних органа и тимова - На повећаном броју часова са применом 

проблемске наставе и учење уз помоћ графикона и дијаграма како би се унапредили 

резулати завршног испита - На благовременој евиденцији о напредовању ученика која 

севоди и чува као лична педагошка документација наставника- Педагошка свеска - На 

едукацији за примену дигиталних уџбеника и дигиталне учионице.  

Педагошки колегијум је на предлог тима за инклузивно образовање одобрио три 

прилагођена индивидуално образовни плана за ученика другог-2 и трећег-4 одељења, 

ИОП-1 из предмета Српског језика,Математике и Света око нас и Природе и друштва, 

због сметњи у комуникацији и говорних проблема и наставак примене ИОП-2 за ученика 

четвртог-3 одељења из предмета Српског језика,Математике, Природе и друштва  и 

Енглеског језика због тешкоћа у учењу.Одобрен је и ИОП 1 из српског језика за два 
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ученика трећег – 4, а једном ученику четвртог – 2 одељења организована је кућна настава 

због тешког здравственог стања. За једног ученика седмог – 2 одељења предложен је рад 

школе Драган Херцог, док је за једног ученика четвртог – 1 одељења предложено да од 

петог разреда крене са радом по ИОП-у.  

Педагошки колегијум дискутовао је и доносио закључке и о - Организацији васпитно 

образовног рада у условима настале епидемиолошке ситуације и анкетирање родитеља о 

избору модела по коме ће се настава одвијати - Организацији и реализација наставе у 

условима настале епидемиолошке ситуације по предложеним моделима министарства.  

 

4.3. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 

4.3.1. ПРВИ РАЗРЕД 

 

У школској 2019/2020. години планирано је и одржано пет састанака Одељењског већа 

првог разреда. У првом разреду укупно има 82 ученика, 35 девојчица и 47 дечака. 

Одељење I-1 броји 26 ученика, од тога 14 дечака и 12 девојчица. Одељење 1-2 броји 28 

ученика (16 дечака и 12 девојчица). У одељењу I-3 има 28 ученика (11 девојчица и 17 

дечака). 

У току ове школске године имали смо 184 радна данa, односно 182 наставна дана. Највећи 

део другог полугодишта, од 17.03.2020. године до 16.06.2020. године, васпитно-образовни 

рад организован је учењем на даљину. 

Реализовано је 26 часова више него што је предвиђено Планом наставе и учења за први 

разред. У току наставе на даљину нису реализовани часови допунске наставе (13) и 

ваннаставих активности (13), тј. није реализовано 26 часова. 

Планирани садржаји и циљеви су остварени. 

Сви ученици првог разреда остварили су све предвиђене исходе из наставних предмета. 

Такође, сви ученици се похваљују за примерно владање, остварене резултате и редован 

рад током наставе на даљину.У складу са насталом ситуацијом и немогућношћу тачног 

утвриђавања о самосталности и сталности ученичког рада договор на нивоу одељењског 
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већа првог разреда је да сви ученици за све предмете буду оцењени истом оценом за 

напредовање и ангажовање: напредовање: самостално, ангажовање: стално. На изборним 

предметима (Грађанско васпитање и Верска настава) као и на предмету Пројектна настава 

ученици су се показали веома успешно и оцењени су оценом „истиче се“. У одељењу 1-1 

је један слабовид ученик, који има персоналног асистента и не ради по ИОП-у. Резултати 

које је постигао су добри и стиже да реализује задате активности. 

До проглашења ванредног стања укупан број изостанака ученика првог разреда је 3530, 

што је по ученику 43,05 изостанка. У 1-1 укупно има 833 изостанака, у 1-2 1482, а у 1-3 

1215 изостанака. 

Посете и активности: 

 Градска библиотека „Вук Караџић”, 30.10.2019. године; 

 Биоскоп „Фонтана” 04.10.2019. године, где су ученици гледали филм ,,Велика 

Авантура”; 

 Позориште „Пинокио” - представа „Алиса у земљи чуда” 26.11.2019. 

 Једнодневна екскурзија, 27.11.2019. године, дестинација: Београд - Салаш „Лујза” 

Бело Блато - Царска бара (етно село Тигањица) - Београд; 

 Продајни новогодишњи базар, 24.12.2019. године; 

 Новогодишњи маскенбал, 27.12.2019. године; 

 Концерт у сали „Ансамбл мелодија” 06.12.2019. године 

Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама: 

„Трка за срећније детињство“ куповином такмичарских бројева; 

„Један пакетић, пуно љубави“, прикупљањем ствари и грицкалица за децу којој је помоћ 

неопходна. 

Због проглашења епидемије вируса КОВИД - 19, планирана настава у природи на Гостиљу 

у периоду од 22 до 28. маја, није реализована, као ни посета биоскопу планирана за 16. 

март. 

За ученике млађих разреда планирано такмичење „Кенгур без граница“ за 19.03.2020. 

године није одржано због проглашења ванредног стања 16.03.2020. године насталог 
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ширењем корона вируса. Такође, није реализована манифестација „Витезово пролеће“ и 

„Читалачка значка“. 

Координатор одељењског већа првог разреда 

Милијана Марковић Мишић 

 

4.3.2. ДРУГИРАЗРЕД 

 

У овој школској години планирано је и одржано осам састанака. Други разред броји 72 

ученика, 38 девојчица и 34 дечака. Два одељења обухваћена су целодневном, а једно 

одељење класичном наставом. У одељењу II3 на крајупрвог полугодишта ученик Вељко 

Бугарчић се исписао због пресељења, а у одељење се уписао ученик Лука Галић. 

У другом разреду је реализована настава на даљину од 17.3.2020. до 16.6.2020.године. 

Ученици су наставу пратили путем РТС-а, а материјале са задацима добијали од 

учитељица преко Гугл учионице, Вибер апликације и мејла. На исти начин је остварена и 

повратна комуникација са родитељима. Велико олакшање за ученике је био и рад са 

дигиталним уџбеницима који су коришћени од почетка школске године, те ученицима рад 

на њима није био непознат. 

Иако на несвакидашњи начин, Наставни план и програм су реализовани, како у редовној 

настави тако и у ваннаставним активностима. Сви часови су реализовани, а због већег 

броја радних дана одржано је и више часова. 

Обзиром даје током већег дела другог полугодишта настава реализована на даљину, успех 

ученика је евидентиран на основу слања ученичких радова путем интернета. Оцењивана је 

и њихова активност током наставе на даљину. У укупан успех ученика ушле су и оцене 

које су добијене током првог полугодишта. Сви ученици су редовно пратили наставу и 

учествовали у активностима на часовима редовне наставе и у ваннаставним активностима. 

Ученици су добро напредовали из свих предмета. Са ученицима који су слабије 

напредовали, радило се спорије, са коригованим и смањеним захтевима и кроз допунску 
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наставу и индивидуални рад, путем Вибер апликације на телефону. Допунском наставом 

из Српског језика било је обухваћено 9, а из Математике 10 ученика другог разреда. 

Са одличним успехом ову школску годину завршило је 72 ученика. 

Са просеком 5,00 - 57 ученика; са просеком 4,86 - 7 ученика; са просеком 4,71 - 4 ученика; 

са просеком 4,57 – 4 ученика. 

Просечна оцена другог разреда је: одличан (4,94). 

Просечна оцена другог разреда по предметима:  

Српски језик: 4,90 

Математика: 4,80 

Свет око нас: 4,94 

Музичка култура: 5,00 

 Физичко васпитање: 5,00 

Ликовна култура: 5,00 

Пројектна настава: сви ученици имају оцену истиче се. 

Из изборних предмета Верска настава и Грађанско васпитање сви ученици су оцењени са 

истиче се. 

Дисциплина у одељењима, на почетку другог полугодишта је била добра, па није било 

дисциплинских проблема. На часовима се вредно радило. Активност током наставе на 

даљину је била изузетно добра. Већина ученика је редовно пратила наставу, додељене 

материјале и слала урађене задатке на увид. На почетку наставе на даљину је било мало 

нејасноћа, али су након детаљних објашњења и подршке родитељима, сви ученици радили 

активно. Сарадња са родитељима је била добра и континуирана кроз повремене разговоре 

путем телефона, мејла, ЗООМ апликације. 

Сви ученици имају примерно владање. 
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Број оправданих изостанака за друго полугодиште је 251 (по ученику 3,5), а укупан за 

целу годину је 1910 (по ученику 26,65). За целу годину 6 ученика другог разреда није 

изостајало са наставе. 

Наставничко веће похваљује све ученике који су постигли одличан успех и примерно 

владање. 

ПОСЕТЕ:  

*Посета биоскопу „Фонтана“– филмска представа „Велика авантура“. – 8.10.2019. 

* Посета позоришту лутака Пинокио – представа „Алиса у земљи чуда“. – 26.11.2019. 

* Путујућа учионица: Музеј Вука и Доситеја, Етнографски и Позоришни музеј, Конак 

кнегиње Љубице – 12.12.2019. 

АКТИВНОСТИ: 

* Трка за срећније детињство – 5.10.2019. 

* Акција Чепом до осмеха – током целе године 

* Хуманитарна акција Црвеног крста – Један пакетић много љубави – 9.12.2019. 

* Хуманитарна акција Помоћ деци свратишта – 10.12.2019.  

* Дан замене улога – 16.12.2019. 

* Школска приредба поводом дана Светог Саве – 27.1.2020. 

* Новогодишњи базар – 24.12.2019. 

*Ученици 2/1 и 2/2 су реализовали једнодневну екскурзију:Ваљево, Бранковина, 

Гостољубље 

* Ученици 2/3 нису реализовали једнодневну екскурзију због незаинтересованости  

родитеља. 

* Настава у природи није реализована због проглашења пандемије и ванредног стања. 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/60496/show
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* Планиране посете позоришту и биоскопу такође нису реализоване из истих разлога. 

ТАКМИЧЕЊА:  

*18.1.2019. Школско такмичење из Математике-учествовало је 37 ученика другог разреда. 

*“Читалачка значка“ у којој су ученици учествовали, одложена је за септембар. 

*На Градском такмичењу у пливању за ученике основних школа прво место освојио је  

ученик 2/2 Андрија Голубовић. 

*На ликовном конкурсу „Упознајмо птице“ учествовало је 3 ученика из 2/1. Ученица  

Бојана Јоветић добила је „Диплому-похвалу“. 

 

Координатор Одељењског већа другог разреда  

Зоранка Божић 

 

4.3.3.ТРЕЋИ РАЗРЕД 

У овој школској години планирано је и одржано шест састанака. На првом састанку смо 

разматрали организацију свих облика наставе, формирали групе за изборну наставу и 

продужени боравак, утврдили распоред писмених провера и контролних задатака, 

планирали теме за часове одељењског старешине и правили распореде часова за своја 

одељења, договарали реализацију иницијалних тестова, шта је од школског прибора 

потребно за ову школску годину, одабрали часопис који ћемо користити у настави. 

Утврдили смо план посета за текућу школску годину и договорили које информације ћемо 

давати на првом родитељском састанку. На другом састанку смо анализирали иницијалне 

тестове и разматрали којим садржајима треба да посветимо више пажње током школске 

године. Трећи састанак је био о реализацији наставног плана и програма свих облика 

наставе на крају првог класификационог периода и мерама за унапређење рада и успеха 

ученика, анализирали смо успех и дисциплину ученика за овај период и идентификовали 
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ученике са тешкоћама у учењу, као и оне са изузетним способностима. Разматрали смо и 

оптерећеност ученика. Четврти састанак одржали смо поводом краја првог полугодишта и 

анализирали оствареност плана и програма, постигнућа ученика, владање и изостанке, 

усвојеност стандарда и похвале ученика. Пети састанак одржали смо електронски због 

ванредне ситуације која је проглашена у Србији, а изазвана корона вирусом. Речи је било 

о реализацији наставног плана и програма наставе на даљину за трећи класификациони 

период, ангажовању и извршавању школских обавеза и напредовању ученика кроз наставу 

на даљину, начину комуникације и остваривању ове врсте наставе. Договорили смо 

дестинације за екскурзије и наставу у природи за наредну школску годину и договорили 

смо које ћемо изборне предмете понудити у четвртом разреду, као и како ћемо спровести 

анкету. На шестом састанку смо анализирали оствареност циљева и задатака и усвојеност 

садржаја и стандарда у свим видовима наставе. Утврђивали смо постигнућа ученика за 

крај школске године, разматрали владање и изостанке. Договорили смо додељивање 

похвала ученицима. Утврдили извештај о реализованим посетама, настави у природи, 

екскурзијама и такмичењима. 

Трећи разред броји 102 ученика, 42 девојчице и 60 дечака. Сва четири одељења 

обухваћена су класичном наставом, са три групе продуженог боравка (III-1, III-2, III-3 и 

III-4). 

Наставни план и програм редовне наставе, ваннаставних активности и изборних предмета, 

као и допунске наставе предвиђених за ову школску годину су реализовани. Циљеви и 

задаци су, колико је то било могуће због новонастале ванредне ситуације, остварени, уз 

прилагођене садржаје и смањене захтеве како ученици не би били преоптерећени 

градивом. Предвиђени стандарди су усвојени на различитим нивоима постигнућа. 

Сви ученици су редовно пратили наставу и учествовали у активностима на часовима 

редовне наставе и у ваннаставним активностима. Били су мотивисани и заинтересовани за 

рад. По увођењу ванредног стања због корона вируса од 17.03.2020. године, ученици су 

пратили наставу на даљину, реализовану на каналима РТС-а и платформи РТС Планета. 

Садржаје који су емитовани, углавном смо већ учили, па смо ученицима слале задатке 

који су пратили наш план и програм. Такође, поједини предмети нису били обухваћени 

часовима на РТС каналима, па су ученици добијали задатке и из тих предмета. 

Комуникација са ученицима и родитељима се одвијала преко апликације Вибер, Email-a 
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или Гугл учионице. Задаци су свакодневно прослеђивани ученицима, а они су урађено 

слали на увид. Ми смо их прегледале и коментарисале шта је добро савладано, а на чему 

треба још радити и шта исправити, па су тако имали редовну повратну информацију. 

Од почетка увођења наставе на даљину, сви ученици су редовно и вредно радили и 

трудили се да испоштују све захтеве наставе. Ученици су углавном добро напредовали из 

свих предмета. Потешкоћа у реализацији неких наставних садржаја је било, јер нисмо 

имале директан контакт са ученицима и нисмо биле у могућности да уживо објаснимо и 

отклонимо нејасноће које су се јављале код ученика, као када смо у школи, али смо се у 

сарадњи са родитељима трудили да све функционише добро. Такође, провере знања у 

настави на даљину нису валидне као оне у школи. Сви ученици су имали могућности за 

праћење наставе на даљину. Породице са више од једног школарца имале су проблем 

располагања коришћења интернета и рачунара, тв канала и праћења наставе и израде 

задатака. Ученици су се успешно прилагодили оваквом виду наставе, уз носталгију за 

дружењем и коментаре да им је теже да уче сами него уз објашњења и предавања у школи 

у директном контакту. Радили су и напредовали у складу са интернет могућностима па 

градиво савладали са више или мање успеха. Развијали су самосталност и одговоран однос 

према школским обавезама, а потребну помоћ су им пружали родитељи или ми на начин 

на који смо биле у могућности, јер ученици на млађем узрасту не могу потпуно 

самостално учити на даљину. Све активности, ангажовање и напредовање евидентирани 

су у електронском дневнику. 

Допунском наставом из српског језика обухваћено је 17 ученика, а из математике 15 

ученика. Jeдна ученица похађа наставу по посебно прилагођеном програму, ИОП-1 

(српски језик, математика и природа и друштво), а два ученика похађају наставу по 

прилагођеном програму, ИОП-1, из српског језика. 

Ученици су били обухваћени следећим секцијама: Математичка, Фолклорна, Луткарско-

драмска, Ликовна и Читалачка значка. 

Сви ученици су позитивно оцењени, нема негативних оцена. 

Одличан успех постигао је 91 ученик, од којих 69 њих има успех 5,00, са просеком 4,86 је 

четири ученика, са просеком 4,71 седам ученика, са просеком 4,57 је једанаест ученика. 

Једанаест ученика има врло добар успех, седморо њих просек 4,43, два ученика просек 

4,29 и два ученика просек 4,14. 
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Просечна оцена трећег разреда је 4,86. 

Просечне оцене по предметима: 

Српски језик: 4,75 

Математика: 4,73 

Природа и друштво: 4,73 

Енглески језик: 4,75 

Музичка култура: 5,00 

Физичко васпитање: 5,00 

Ликовна култура: 5,00 

Изборни предмети Чувари природе, Народна традиција и Руке у тесту: 5,00 

Из изборних предмета Верска настава и Грађанско васпитање сви ученици су оцењени са 

Истиче се. 

Свакодневно се радило на дисциплини и коригована су неправилна понашања. Већих 

дисциплинских проблема нема. Сарадња са родитељима је била континуирана и добра, 

кроз родитељске састанке и на отвореним вратима. Сви ученици имају примерно владање 

и нема неоправданих часова. 

Укупан број оправданих изостанака је 2 144 на нивоу трећег разреда. Број ученика без 

изостанака је 7 у овој школској години, а са изостанцима 95. Просечан број изостанака по 

ученику је 21,02. 

Наставничко веће похваљује све ученике који су постигли одличан успех и примерно 

владање. 

Посете:  

- Гледање филма: „Велика авантура“ - 7.10.2019. 

- Позоришна представа: „Алиса у земљи чуда“ - 26.11.2019. 

- Једнодневна екскурзија (етно село Моравски конаци, Свилајнац, Јагодина) - 27.11.2019.  

- Гледање филма: ,,Тајна изгубљеног краљевства" (одељење III-1 и III-3) - 09.03.2020. 

Активности: 

- Дан замене улога – 18.11.2019. 

- Хуманитарне акције „За децу свратишта” и „Један пакетић-много љубави” – 20.11.2019. 

- Концерт ансамбла Мелодија – 6.12.2019. 

- Новогодишњи базар/продајна изложба – 24.12.2019. 
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- Новогодишњи маскенбал – 27.12.2019. 

- Реализација луткарске представе ,,Новогодишње жеље" - 13.01.2020. 

- Школска приредба поводом прославе школске славе Свети Сава – 27.1.2019. 

Остале посете планиране за друго полугодиште, као и настава у природи нису 

реализоване. Такође, Математичко такмичење „Кенгур без граница“ није одржано, а 

Читалачка значка је одложена за септембар. 

Такмичења: 

- Трка за срећније детињство – 5.10.2019. 

- Школско такмичење из математике – 7.11.2019. 

- Општинско такмичење из математике у ОШ ,,Борислав Пекић“ – 7.12.2019. (Ученик 

Алекса Стевановић III-3 је освојио 100 поена и прво место, такође ученик III-1 Петар 

Митровић је освојио прво место, а ученици Никола Рајковић и Вук Ђорђевић III-1, Дуња 

Декић III-2 и Дуња Којић III-4, освојили су треће место.) 

- Градско такмичење у пливању – 17.12.2019. 

-„Математиком и информатиком против Kорона вируса“ Петар Митровић III-1 имао 

максималан број бодова 120/120. 

 

Координатор Одељењског већа трећег разреда  

Милена Минић 

 

4.3.4.ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Број чланова већа: 5 

Број одржаних састанака: 5 

Реализација наставног плана и програма: 

У IV разреду има 77 ученика (37 дечака и 40 девојчица). Распоређени су у три одељења 

обухваћених класичним обликом наставе са продуженим боравком за оне који имају 

потребу за тим. 

Планирана надокнада нереализованих часова који су изгубљени због продужетка зимског 

распуста је испоштована, тако да су сви часови редовне наставе, допунске, додатне 
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наставе и ваннаставних активности реализовани, а циљеви и задаци остварени. 

Испоштовале смом договорене промене у школском календару. 

План и програм у другом полугдишту су реализовани прилагођавањем садржаја условима 

ванредног стања и препоручених мера од стране Министарства просвете и ПП службе 

школе. Захтеви су смањени да ученици не би били преоптерећени градивом и задацима. 

Настава на даљину одвијала се преко вибера, мејлова и гугл учионице. Настава је 

планирана на недељном нивоу. Онолико колико је било могуће усаглашена је са ТВ 

наставом. Евиденција je у дневницима рада. 

Већи део наставе у другом полугодишту реализован је на даљину, те је успех ученика 

евидентиран на основу слања ученичких радова путем интернета. Сви ученици су редовно 

пратили наставу и учествовали у активностима на часовима редовне наставе и у 

ваннаставним активностима. Ученици су добро напредовали из свих предмета. Са 

ученицима који су слабије напредовали радило се спорије, са коригованим и смањеним 

захтевима и кроз допунску наставу и индивидуални рад, путем вибер апликације на 

телефону. Један ученик је радио по ИОП-у, са једним се настава изводила у кућним 

условима. 

Оцењивана је и њихова активност током наставе на даљину. У укупан успех ученика ушле 

су и оцене које су добијене током првог полугодишта, изузев код једног ученика, који је 

по савету Школске управе и одлуке школе оцењен на основу оцена из другог 

полугодишта. 

Успех: 

Са одличним успехом ову школску годину завршило је 69 ученика, 8 ученика су постигла 

врло добар успех. 

Сви ученици на предметима Грађанско васпитање и Верска настава имају оцену истиче се. 

Просечна оцена четвртог разреда је 4,80. 

У четвртом разреду има 3350 оправданих изостанка. По ученику је то 43,50. Сарадња са 

родитељима је добра и континуирана. 

Дисциплина је добра тако да сви ученици имају примерно владање. 

Посете: 

4.10.2019. Биоскопска представа „Велика авантура“ у биоскопу Фонтана; 
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27.11.2019. Реализована је једнодневна екскурзија, маршута Орашац-Опленац-Бабина 

Река; 

25.11.2019. Позоришна представа „Алиса у земљи чуда“, позориште „Пинокио“ 

17.3.2020. Биоскопска представа ,,Изгубљено краљевство" у биоскопу Фонтана. 

Активности: 

* Трка за срећније детињство – 5.10.2019. 

* Акција чепом до осмеха – током целе године 

* Хуманитарна акција Црвеног крста - Један пакетић, много љубави – 9.12.2019. 

* Хуманитарна акција Помоћ деци свратишта – 10.12.2019. 

* Дан замене улога – 16.12.2019. 

* Новогодишњи базар – 24.12.2019. 

* Школска приредба поводом дана Светог Саве – 27.1.2020. 

Остале активности и посете које су биле предвиђене планом и програмом за ову школску 

годину, као и настава у природи нису реализовани због целокупне ситуације у земљи 

изазване пандемијом корона вируса. 

Такмичења: 

Општинско такмичење из математике  

Василије Вучковић 100 поена, прво место 

Митровић Мила 85 поена, друго место 

На Градском такмичењу из математике Василије Вучковић освојио је другу награду. 

   

 Координатор већа четвртог разреда  

 Александра Васиљевић 

4.3.5.ПЕТИ РАЗРЕД 

Пети разред броји 71 ученика (33 дечака и 38 девојчица) распоређених у три одељења. 

На крају другог полугодишта сви ученици имају позитиван успех. Одличан успех 

постигао је 61 ученик, а са просеком 5,00 укупно их је 38. Врло добар успех има 10 

ученика. 

Општи успех: 5/1 - 4,86; 5/2 – 4,75; 5/3 - 4,7; укупно за 5 разред - 4,77. 

Похваљују се сви одлични ученици, а посебно они са свим петицама. 
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Ученици су направили укупно 2839 изостанака, од тога 203 изостанка у другом 

полугодишту и сви су оправдани. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Сви часови редовне наставе су реализовани. Од 17.03. до 16.06.2020.године насатава се 

одвијала на даљину, путем Google учионице и часова на РТС 3 (до 29.05.). 

До увођења ванредног стања 16.03.2020. године часови додатне и допунске настава, као и 

слободних активности су редовно одржавани. У току наставе на даљину, ученици којима 

је била потребна помоћ остваривали су додатну комуникацију са предметним наставником 

преко Google учионице, или преко Email - a. 

Такмичења 

• Општинском такмичењу из математике: 

Дуња Симић 1. место, Ђорђе Антонијевић 2. место, Љубица Мићић 3. место, Маша 

Стефановић 3. место. 

• Градско такмучење из Математике: Љубица Мићић 1. место 

• Општинско такмичење из Историје - Ања Матијашевић - 3. место 

• Општинско такмичење из Информатика- Љубица Мићић - 1. место 

• Златна сирена - Мила Панић је 1. место; Илија Станишић -3. место 

У другом полугодишту није реализован излет који је планиран за почетак јуна, због 

ванредних мера прописаних од стране Владе Републике Србије. 

Посете 

У оквиру часова слободних активности, Хор и оркестар и Свакодневни живот у 

прошлости,и ЧОС-а, ученици 5. разреда посетили су Музеј афричке уметности. После 

разгледања поставке и објашњења кустоса, одржана је радионица у оквиру које су деца 

правила маске. 

Ученици 5. разреда који похађју Свакодневни живот у прошлости посетили су са 

наставницом Народну банку Србије. Ту су имали пригодно предање, а затим су добили 

одштампану новчаницу са својом сликом. 

У току другог полугодишта ученици 5. разреда гледали су филм „Зов дивљине“. 

Изборни предмети: Хор и оркестар: 44 ученика; Цртање, сликање и вајање: 14 ученика; 

Чувари природе: 8 ученика 

Изборни предмети: Грађанско васпитање 46 ученика; Верска настава 21 учиник. 
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Ученици који су поправљали оцене у школи за време наставе на даљину су:  

Ива Маринковић 5/1, Дарија Костадиновић 5/3; Катарина Милићевић 5/3; Огњен 

Филиповић 5/2- поправили географију на 5; Катарина Милићевић 5/3 поравила биологију 

на 5; Урош Грбић, Филип Симанић Хелена Цесарић поправили енглески на 5; Светлана 

Сандић 5/3 поправила историју на 4; Михаило Антић 5/3 није успео да поправи оцену из 

српског језика на 5. 

Предлог је да координатор већа за следећу годину буде Сандра Онимус. 

 

4.3.6.ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

У шестом разреду имамо два одељења, са укупно 47 ученика. Од тога је 25 дечака и 22 

девојчице. На почетку школске године, у одељење 6/1 се уписала ученица Лара Кукић. 

Ученик Михајло Филиповић из 6/2 се 28.2.2020. године исписао из школе због селидбе у 

иностранство. 

Ученица Лара Кукић, која се уписала у шести разред наше школе, је полагала испит из 

Немачког језика, јер је у петом разреду учила Француски језик. Полагала је писмени и 

усмени испит, и положила их 9.3.2020. године са оценом одличан (5). 

Сви ученици су школску годину завршили са позитивним успехом. Одличних ученика је 

35, врло добрих 9 и добар успех имају 2 ученика. Успех 5,00 има 15 ученика. Tо су: 6/1: 

Новак Албијанић, Ања Бачко, Бранислав Бунарџић, Тијана Бунарџић, Јасна Грујић, 

Анђела Ђоговић, Елена Михајловић и Марко Половина; 6/2: Павле Бојанић, Зои 

Вирцбургер, Симон Вујић, Ксенија Миливојевић, Александра Павловић, Ања Поповић, 

Вања Стефановић. Просечна оцена одељења 6/1 је 4,71, одељења 6/2 је 4,50, а за цео шести 

разред је 4,6. 

Ученици су у току првог и другог полугодишта направили укупно 2433 изостанка, од тога 

2403 оправдана и 30 неоправданих. 

Сви ученици имају примерно владање. У току године изречене су следеће васпитне мере: 

• Новак Албијанић и Лука Лачанин (6/1) – Укор директора 

• Емир Зејнели и Михајло Филиповић (6/2) – Укор одељењског већа 
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• Вук Јевтић, Андреј Мартиновић, Лука Меденица, Сава Пауновић, Јаков Спремо (6/1), 

Симон Вујић, Милан Тодовић, Владимир Трифуновић, Андрија Мандић (6/2) – опомена 

одељењског старешине. 

Све мере су укинуте на крају школске године. 

Реализација плана и програма: 

Сви часови редовне наставе су реализовани. Од 17.03. до 16.06. настава се одвијала на 

даљину, путем Гугл учионице и часова на РТС3 (до 29.05). Из појединих предмета број 

одржаних часова је за неколико часова већи од броја планираних. У другој недељи јуна 

ученици су имали могућност да исправе закључену оцену коју су наставници табеларно 

поставили на Гугл учионици крајем маја, или у електронском дневнику у виду активности. 

Списак ученика који је тим поводом долазио у школу се налази у Записнику са седнице 

одељењског већа одржаној 22.06.2020. године. 

До увођења ванредног стања 16.03.2020. часови додатне и допунске наставе, као и 

слободних активности су редовно одржавани. У току наставе на даљину, ученици су из 

неких предмета добијали диференциране задатке. Ученици којима је била потребна помоћ 

су остваривали додатну комуникацију са предметним наставником преко Гугл учионице, 

или преко емаила. Тако да можемо рећи да је допунска настава текла. 

Посете: 

-25.10.2019. ученици шестог разреда посетили су Музеј илузија. Све је протекло у 

најбољем реду. 

-6.12.2019. ученици су ишли на „Фестивал науке“ који се сваке године одржава на 

Београдском сајму. Из одељења 6/1 је ишло 7 ученика, из одељења 6/2 13 ученика. 

-05.03.2020. године ученици су у Биоскопу „Фонтана“ гледали филм „Зов дивљине“. 

У другом полугодишту није реализован излет који је планиран за крај маја, због 

ванредних мера прописаних од стране Владе Републике Србије и МПНТР. 

Активности: 

-Трка за срећније детињство – 5.10.2019.  

-Дан замене улога – 18.11.2019.  

-Хуманитарне акције „За децу свратишта” и „Један пакетић-много љубави”  

- Хуманитарни концерт средње музичке школе ,,Марко Тајчевић" из Лазаревца. – 
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6.12.2019.  

-Новогодишњи базар/продајна изложба – 24.12.2019.  

-Школска приредба поводом прославе школске славе Свети Сава – 27.1.2019. 

Такмичења: 

-Математика: На општинском такмичењу из 6/1 Јасна Грујић и Марко Половина су 

освојили 3. награду. На окружном такмичењу Марко Половина је добио Похвалу. 

-Информатика: Јасна Грујић је освојила 3. награду на општинском такмичењу. 

-Физика: На општинском такмичењу ученица Елена Михајловић 6/1 је освојила 1. награду, 

Ања Поповић 6/2 је освојила 2. награду, док су ученици Анђела Ђоговић 6/1, Тијана 

Бунарџић 6/1, Јасна Грујић 6/1 и Андреј Мартиновић 6/1 освојили 3. награду. На 

окружном такмичењу Елена Михајловић је освојила 2. награду. 

-Техника и технологија: Ксенија Миливојевић 6/2 је освојила 2. награду, а Марко 

Половина је освојио 3. награду на општинском такмичењу. 

Анкета о изборној настави и формирање група изборних предмета и слободних 

активности (за наредну школску годину): Руски језик 16, Немачки језик 30, Грађанско 

васпитање 16, Верска настава 30, Хор и оркестар 14, Цртање, сликање и вајање 8, 

Домаћинство 24. 

Одлучено је да координатор одељењског већа и за следећу школску годину остане Љубица 

Петровић. 

Координатор одељењског већа 

Љубица Петровић 

4.3.7.СЕДМИРАЗРЕД 

Одељења седмих разреда броје укупно 54 ученика, 24 дечака и 30 девојчица. На крају 

другог полугодишта школске 2019/ 2020. године остварени успех је следећи: 

Са 5.00 у 7/1 је 9 ученика са 5.00: Немања Божовић, Анђелија Бошњак, Мина Глишић, 

Кнежевић Урош, Матеја Стевановић, Теодора Јовановић, Огњен Рађеновић, Софија 
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Урукало и Марко Фујс. Са 5.00 у 7/2 је 7 ученика: Нађа Костадиновић (5.00) Богдан Зарић 

(5.00), Теа Перишић (5.00), Стефана Јовичић (5.00), Ана Јовановић (5.00), Николина 

Ковачевић (5.00), Никола Спасић (5.00) Укупно 16 ученика са 5.00 

Одлични ученици су још у 7/1 и Алајбег Иван (4.64), Барајић Теодора (4.60), Гавранић 

Јована (4.53), Дробњаковић Дејан (4.53), Ивковић Тара (4.60), Јаковљевић Вера (4.50), 

Софија Јокић (4.50) Лазић Стефан (4.73), Марковић Анђелија (4.93),Миловановић 

Вук(4.73), Митић Нађа (4.93), Момчиловић Дуња (4.64), Павловић Никола (4.79), Миа 

Кокар (4.93).  

У 7/2 одлични су и: Душан Вјештица (4.60),Ана Врачевић (4.93), Мила Мијајловић (4.53), 

Марија Новковић (4.80), Магдалена Пивљанин (4.83) 

Укупно 35 одличних ђака. 

Врло добри су 7/1: Атанацковић Катарина (4.43), Марко Паунић (3.50), Јован Јовичић 

(3.73), Јелисавета Тешић (4.21), Михајло Орлић (3.53), Данијела Мијушковић (4.13)  

У 7/2 су врлодобри Стефан Лазаревић (4.07),Дуња Николић (4.40), Матеја Николић (3.60), 

Марко Радак (3.80), Виктор Стојановић (4.07), Андреа Стојковић (3.93), Виктор 

Тодоровић (4.20), Теа Жујко (3.60). 

Укупно врлодобрих 14 ученика  

Добрих у 7/1 један ученик Стајић Лазар (3.47). 

У 7/2 добри су Ема Мемиши (3.47), Марко Павловић (3.40), Андрија Симић (3.20), Ника 

Терзић (2.87). 

Укупно добрих 5 ученика. 

Средња оцена оба одељења је 4.45 

На крају другог полугодишта сви ученици имају примерно 5 владање. 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

61 
 

Ученици Мији Кокар је укинут укор одељенског већа због непримерног понашања према 

наставници технике и технологије Нади Миливојевић. Укупно оправданих на крају другог 

полугодишта 300, неоправданих 2 изостанка. 

На крају читаве године укупан број оправданих изостанака је 3269. Укупан број 

неоправданих изостанака је 71. Посете које су реализоване су посета Фестивалу науке и 

биоскопска пројекција Бели очњак. 

Настава се од 17.03.2020. реализовала преко гоогле платформи, вибера, на почетку мање 

успешно а како је време одмицало све боље. Наставни плани програм су реализовани. 

Подаци су дати у табелама за оба одељења. 

Ученици су имали могућност исправке оцена.  

Ученици су због настале ситуације освојили знатно мање награда него обично. 

Ученици 7/2 

Историја Стефана Јовичић  3. место 

Математика Теа Перишић 3. место 

Хемија Теа Перишић 3. место 

Музичка култура 

,,Златна сирена“ 

Дуња Николић 1. место 

Ана Јовановић 1. место 

 

Ученици 7/1  

српски 

Софија Јокић 

Софија Урукало 

МинаГлишић 

3 

2 

2 
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Музичка култура 

,,Златна сирена'' 

Софија Урукало  1 

Техника и технологија Алајбег Иван 

 

 

 

3 

 

 

Руководилац Весна Нерић 

 

4.3.8.ОСМИ РАЗРЕД 

 

Број чланова већа: 16 

Број одржаних састанака: 5 

Реализација наставног програма: 

 План и програм редовне и изборне наставе је реализован. Часови су евидентирани у Е – 

дневнику рада. Друго полугодиште је почело 24. 02. 2020. према одлуци Министарства. 

Зимски распуст је продужен због епидемије грипа. Од 16.03. 2020. до краја школске 

године настава се реализује на даљину, такође, према одлуци Министарства просвете и 

технолошког развоја због увођења Ванредног стања које је уведено због епидемије 

вируса COVID 19. Наставни план и програм редовне наставе се реализовао према 

могућностима и прилагођен је настави на даљину. Део градива је реализован путем 

часова на РТС-3, а део преко google учионице. Наставници су свакодневно постављали 

материјале за рад и вежбање ученицима. Реализована су и тестирања ученика. 

Реализовани часови су евидентирани у Електронском дневнику, а планови су на 

недељном нивоу достављани педагогу школе. Потешкоћа је било, али смо их уз добру 

комуникацију са родитељима и наставницима превазилазили. План и програм редовне 

наставе је реализован. Са свим ученицима одељењске старешине су биле у контакту 
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преко Google учионица и viber групе. Наш утисак је да су се деца добро снашла и да су 

савесно и одговорно радила своје задатке. Са родитељима смо били у контакту преко 

viber група и они су били задовољни како је настава функционисала.  

 Програм изборног предмета хор и оркестар је реализован у виду додатних 

интересантних задатака у оквиру предмета редовне наставе и овим начином рада је 

обухаћен већи број ученика него у реализацији наставе у учионици. Часови изборних 

предмета верска настава, грађанско васпитање и информатика и рачунарство су 

реализовани преко google учионице. Активности и остварени резултати су 

евидентирани у Електронском дневнику у виду активности ученика и бележака у 

оквиру редовних часова. 

 Допунска настава је организована по потреби за одређене предмете у току првог 

полугодишта. У току другог полугодишта због реализације наставе на даљину, са 

ученицима који су имали потешкоћа у раду реализован је индивидуални и корективни 

рад. Допунска настава је реализована из српског језика, математике, енглеског језика, 

хемије, физике и немачког језика. Часови и ученици су евидентирани у Е – дневнику 

рада. 

 План и програм додатне наставе је реализован, такође, у првом и на почетку другог 

полугодишта. Додатна настава је реализована из српског језика, математике, енглеског 

језика, руског језика, немачког језика, хемије, биологије, физике, географије и историје. 

У оквиру додатне наставе ученици су се припремали и за такмичењa. Часови и ученици 

су евидентирани у Е – дневнику рада. 

 План и програм слободних активности је реализован само у првом полугодишту. 

Часови и ученици су евидентирани у Е – дневнику рада У осмом разреду секције је 

похађало 15 ученика осмих разреда. У овој школској години реализоване су 

рецитаторска, драмска, музичка, машинска и спортска секција. Ученици који су се 

укључили у рад секција су учествовали у програму поводом свечане прославе Школске 

славе, такмичењима Школски спорт, ДЕМУС и Техничког и информатичког 

образовања. 

 Припремна настава је реализована у периоду 08 – 15. 06. 2020. у Школи и на даљину. 

На ТВ каналу РТС3 припремна настава је реализована 3 – 6. 6. 2020., у периоду од 13
15

 

до 16
00

. Часови припремне наставе су евидентирани у Е – дневнику рада. 
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 Завршни испит – реализована су два пробна Завршна испита, један на даљину 24 – 26. 

4. 2020. и комбиновани 01 – 02. 6. 2020. Тестове из Српског језика и Комбиновани 

ученици су решавали 01. 06. 2020. код куће, а тест из математике је рађен у школи, 02. 

06. 2020. од 8
00

 до 10
00

. Ученици и наставници су упознати са процедуром спровођења 

Завршног испита. Пробни завршни испит је према препоруци Министарства просвете и 

технолошког развоја релизован у учионицама. Ученици су подељени у пет група од по 

пет ученика, према јединственом списку ученика осмих разреда. Према моделу другог 

пробног Завршног испита реализован је и сам Завршни испит (17 – 19- 06. 2020.). 

 

Реализација програма и васпитно – образовног рада: 

 

Осми разред броји 45 ученика, 29 девојчица и 16 дечака, распоређених у два одељења. 

 

Разред Девојчице Дечаци Укупно 

81 12 6 18 

82 17 10 27 

Укупно 29 16 45 

 

На крају другог полугодишта сви ученици су остварили позитиван успех и то: 

 

Разред одлични врло добри добри недовољни неоцењени Укупно 

81 10 7 1 - - 18 

82 18 7 2 - - 27 

Укупно 28 14 3 - - 45 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА: 
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примерно – 43 ученика 

врло добро – 1 ученик 

добро владање и укор директора – 1 ученик 

Средња оцена 

одељења 

81 4,41 

4,45 
82 4,50 

 

Изостанци ученика: 

Разред оправдани неоправдани Укупно По ученику 

81 1056 74 1130 62,22 

82 1241 113 1354 50,15 

Укупно 2297 187 2484 56,18 

 

ТАКМИЧЕЊА, ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

Такмичења (општинско): 

 Петар Адамовић – Златна сирена, популарна песма свих епоха – прво место 

                              - историја 2. место 

                              - књижевна олимпијада – 1. место 

 Катарина Јанковић – Златна сирена, дечја забавна песма – прво место 

 Димитрије Цвијановић – Златна сирена, староградска песма – похвала 

 Миљана Симић - Златна сирена, класична и савремена соло песма - друго место 

  - хемија – прво место 

                                  - математика – треће место 

                                  - биологија – треће место 

 Марија Кисо и Симона Стојановић – Мали вокални састави, популарна песма свих 

епоха - прво место, књижевна олимпијада – друго место 

 Александар Батножић – књижевна олимпијада – треће место 
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 Тијана Павловић – хемија – треће место  

 Тара Новчић – енглески језик – треће место 

Такмичење (градско): 

 Тара Новчић – енглески језик – треће место 

Посебне дипломе – 18 ученика – 36 диплома 

 Огњен Ћорац 81 – 2 – математика и техничко и информатичко образовање 

 Јована Стајић 81 – 1 – историја 

 Миљана Симић 82 – 6 – математика, биологија, хемија, српски језик, музичка култура, 

техничко и информатичко образовање; 

 Петар Адамовић 82 – 5 – српски језик, историја, географија, биологија, музичка култура 

 Тара Новичић 82 – 4 – математика, биологија, енглески језик, ликовна култура 

 Теодора Милетић 82 – 3 – биологија, српски језик, техничко и информатичко 

образовање 

 Вук Вукадиновић 82 – 2 – физика, хемија 

 Симона Стојановић 82 – 2 – српски језик, музичка култура 

 Марија Кисо 82 – 2 – српски језик, музичка култура 

 Тијана Павловић 82 – 1 – хемија 

 Александар Батножић 82 – 1 – техничко и информатичко образовање 

 Анастазија Недељковић 82 – 1 – биологија 

 Катарина Јанковић 82 – 1 – музичка култура 

 Катарина Јокић 82 – 1 – музичка култура 

 Душан Јеленковић 82 – 1 – физичко васпитање 

 Огњен Јовановић 82 – 1 – физичко васпитање 

 Димитрије Цвијановић 82 – 1 – музичка култура 

 Андреа Цветковић 82 – 1 – ликовна култура 

Посебне дипломе по предметима: 

- српски језик – 5 
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- биологија – 5 

- хемија – 3  

- математика – 3 

- енглески језик – 1 

- историја – 2 

- географија – 1 

- физика – 1 

- техничко и информатичко образовање – 4 

- ликовна култура – 2 

- музичка култура – 7 

- физичко васпитање - 2 

 

Похвалнице за постигнуте изузетне резултате из предмета у настави и у оквиру слободних 

активности: 

 Милан Стевановић 81 – историја 

 Александар Батножић 82 – хемија 

 Николет Вивијен Штакић 82 – техничко и информатичко образовање 

 Вук Вукадиновић 82 – српски језик 

Носиоци Вукових диплома: 

1. Огњен Ћорац 

2. Петар Адамовић – Ђак генерације 

3. Вук Вукадиновић 

4. Катарина Јокић 
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5. Марија Кисо 

6. Теодора Милетић 

7. Тијана Павловић 

8. Миљана Симић 

9. Симона Стојановић 

Завршни испит је реализован 17 – 19. 06. 2020. и сви ученици су положили. Сви ученици 

су уписани у првом уписном кругу. 

Излети, посете 

 Музеј Вука и Доситеја – 23. 10. 2019. – 17 ученика 82 

 Сајам књига – 25. 10. 2019. – 5 ученика 82 

 Биоскоп „Фонтана“, пројекција филма „Зов дивљине“ – 40 ученика осмих разреда. 

Матурско вече је реализовано 30. 06. 2020. у организацији родитеља и агенције „Vanja 

travel agency“ у сали „ Mia event“ у Земуну. 

 

Координатор Већа: Александра Тасић Адамовић 

 

4.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

У млађим разредима ове школске године било је 13 одељења: 3 одељења првог разреда, 3 

одељења другог разреда, 4 одељења трећег разреда и 3 одељења четвртог. 

Стручно веће за разредну наставу је током школске 2019/2020.године имало 10 састанка. 

На првом састанку одржаном 4.9.2019. године договорене су активности везане за 

иницијалне тестове, усаглашене провере знања, одређен режим рада у целодневној 

настави и продуженом боравку и усаглашени распореди часова о чему више детаља има у 

извештајима Одељењских већа. Детаљном анализом и исцрпном дискусиом дошли смо до 

закључка да и у е-дневнику може да се добро прати и евидентира напредовање ученика. 

Могу да се све: активности, напредовања, петоминутне, десетоминутне, запажања бележе 
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преко активности на часовима. Предавање о пројектној настави одржала је колегиница 

Јасна Јованавић. 

На другом састанку одржаном 3.10.2019.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. С обзиром да се од ове године за 

излете и наставу у природи одлучује путем јавних набавки, тендер за исте је каснио, а 

самим тим и екскурзије. Направљен је план обележавања Дечје недеље и осталих 

ваннаставних активности. На основу анализе иницијалнихтестова и праћењем дотадашњег 

напредовања ученика извршена је идентификација ученика са тешкоћама у учењу и 

разматрало се о адаптацији првака на целодневни облик рада као и о оптерећености 

ученика.Присутни су обавештени да у наредном периоду ОШ ,,Душко Радовић'' 

одржавати наставу у просторијама наше школе у поподневним часовима и да се настава у 

целодневној и бораваку неће због тога реметити. Педагог школе одржала је предавање о 

значају домаћих задатака. 

Трећи састанак одржан је 15.11.2019.године. Анализиран је успех и дисциплина на крају 

првог класификационог периода и изнети су закључци. На седници је разматрано 

напредовање ученика са потешкоћама у раду. Школско такмичење из математике одржано 

је 7.11.2019. тј. раније но што је то било предходних година. Општи је закључак да је све 

мање ученика укључено у секције јер су преоптерећени бројем часова. Прочитани су 

извештаји о реализацији обележавања Дечје недеље. Одржана је посета биоскопа 

„Фонтана“,где су гледали филм „Велика авантура“. Ученици су учествовали у 

хуманитарној акцији „Трка за срећније детињство“, куповином такмичарских бројева. 

Ученици првог разреда посетили су градску библиотеку „Вук Караџић“. 

Четврта седница Стручног већа је одржана 18.12.2019. на којој је направљен план 

употребе постојећих, спискови потребних наставних средстава и дидактичког материјала 

за реализацију васпитно-обр. рада за текућу школску годину. На предлог Савета родитеља 

одлучено је да се новогодишњи базар одржи 24.12. у 18 часова, прослава Нове годинеи 

маскенбал 31.12. Свечана приредба поводом прославе Светог Саве одржаће се у холу 

школе 27.1.2020.године. Приредба ће бити заједничка са школом „Душко Радовић“. 
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Пета седница одржана је 30.1.2020. На њој је анализиран успех и дисциплина на крају 

полугодишта. Изнети су резултати са школских такмичења и изнета је анализа прославе 

школске славе Свети Сава. Предлог дестинација за рекреативну за следећу школску 

годину није дат јер се тендер за ову школску годину отвара тек у фебруару. Предлог ће 

бити дат на некој од наредних седница. 

Шеста седница Стручног већа је одржана 16.3.2020. На њој је Директор школе обавестио 

присутне о допису, који је стигао из школске управе, о почетку наставе на даљину. 

Извршен је договор око реализације наставе на даљину. Договорени су и уџбеници за 

следећу школску годину. Дат је предлог да се затраже, поред постојећих, и уџбеници за 

комплексни поступак обраде слова у првом разреду. Први разред задржава уџбенике 

издавачке куће „Вулкан“, други разред- издавачка кућа „Вулкан“, трећи разред- издавачка 

кућа „Кллет“, четврти разред „Кллет“. 

Седма седница Стручног већа је одржана 29.4.2020. Собзиром да је ванредна ситуација и 

да нисмо били у могућности да се састанемо уживо, седница је одржана онлајн између 

руководиоца одељењских већа (који су се предходно договорили са својим члановима 

Одељењских већа) и руководиоца стручног актива млађих разреда. Сходно свеукупној 

ситуацији дневни ред је прерађен и прилагођен датој ситуацији.Руководиоци већа поднели 

су извештаје о реализацији наставног плана и програма, напредовању ученика и 

проблемима који се јављају приликом спровођења оваквог начина рада(наставе на 

даљину).Због ванредне ситуације настава у природи за први, други, и трећи разред није 

реализована. Дати су предлози дестинација за излете по разредима и наставу у природи за 

следећу школску годину. 

Осма седница Стручног већа је одржана 16.6.2020. Собзиром да је била ванредна 

ситуација и да се настава одвијала на даљину сва предвиђена такмичења за друго 

полугодиште су отказана. 

Читалачка значка је одложена за септембар. Једино такмичење које је спроведено је 

било„Математиком и информатиком против Kорона вируса“.Посета биоскопу“Фонтана“ и 

гледање анимираног филма,,Тајна изгубљеног краљевства"(одељења III/1, III/3, IV/1, IV/2, 

IV/3) једина је посета која је реализована у другом полугодишту од свих предвиђених. 

Остале посете планиране за друго полугодиште, као и наставе у природи нису 

реализоване.Руководиоци већа поднели су извештаје о успеху и дисциплини ученика на 
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крају школске године. Целокупна ситуација у држави довела је до тога да се посете 

часовима, од стране педагога и директора, нису реализовале као ни угледни часови 

наставника. 

Девета седница Стручног већа је одржана 25.6.2020. на којој је било договора о стручном 

усавршавању, предложено је да се извештаји предају Вањи Анђелковић. Неки од учитеља 

стручно су се усавршавали и током ванредне ситуације. Похађали су вебинаре, а знање 

које су стекли презентоваће на стручним активима следеће школске године. Изабрани су 

координатор Стручног већа и Одељењских већа; Договорено је да се изврше корекције и 

напишу измене као и план рада за први и трећи разред како би се подаци унели у годишњи 

програм рада школе. 

Десета седница је одржана 21.8.2019. на којој се разматрало и договарало око поделе 

учионица; педагог школе је упознала стручно веће са саставом првог разреда; договорено 

је да се планови за наредну школску године припреме до почетка нове школске године. 

Утврђени су предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље, извршена је договор 

око припреме и реализације пријема првака, извршен одабир дечијих часописа који ће се 

користити наредне школске године и извршене су корекције планова рада. 

Током школске године ученици су учествовали на свим такмичењима и смотрама које су 

одржане и анализирани су постигнути резултати, о чему су детаљније извештаје дала 

Одељењска већа млађих разреда. Стручно веће млађих разреда бавило се планирањем, 

реализацијом и анализом стручних усавршавања учитеља како би стечена нова знања била 

што боље примењена у настави и пренета на друге колеге. На састанцима смо редовно 

анализирали предлоге за унапређивање наставе. Обележени су сви празници и важни 

датуми у првом полугодишту. Ученици су се укључивали у све акције организација 

Црвеног крста и Пријатеља деце које су биле планиране за ову шолску годину. С обзиром 

да нас је ванредна ситуација све пореметила сарадња међу члановима актива и читавог 

колектива била је непрестална и одвијала се путем вибера или ЗУМ апликације. Све је 

одрађено на време и без већих потешкоћа. 

 

Извештај припремила Координатор Стручног већа разредне наставе 

Александра Станишић 
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4.5. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

4.5.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ И ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА 

Ово веће одржало је 10 састанака у току ове школске године. Седам састанака одржано је 

до марта 2020. године, два састанка одржана су преко зоом апликације (у марту и мају, 

због епидемије корона вирусом) и један састанак је одржан у јуну у школи. 

Чланови овог Стручног већа су: Сузана Кићановић, Снежана Арсеновић, Наташа 

Китаноска (Српски језик), Весна Бојичић Кремењак (Историја и Грађанско васпитање), 

Сандра Онимус и Александра Тасић (Грађанско васпитање). 

Подела по одељењима изгледа овако: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Сузана Кићановић: 5-1, 5-3, 7-1, 8-2 и Драмска секција 

Снежана Арсеновић: 5-2, 6-1, 6-2, 7-2 и Рецитаторска секција 

Наташа Китаноска: 8-1 

ИСТОРИЈА: 

Весна Бојичић Кремењњак: у свим одељењима 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ: 

Весна Бојичић Кремењак: 5-1, 6-1 и 6-2; 7-1 и 7-2; 

Сандра Онимус: 5-2 и 5-3; 

Александра Тасић: 8-1 и 8-2; 

ПОСЕТЕ 
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 24.10.2019. ученици 5. разреда у пратњи наставница Весне Бојичић Кремењак, 

Сузане Кићановић, Сандре Онимус и Александре Тасић посетили су Музеј афричке 

уметности и тамо имали двосатну радионицу 

 6.12.2019. у школи је организован хуманитаран концерт Средње музичке школе из 

Лазаревца 

 5.3.2020. посетили смо Биоскоп „Фонтана“ и гледали филм „Зов дивљине“ 

 

НАСТАВА 

 

У првој и другој недељи септембра одржани су иницијални тестови из Српског језика и 

Историје у свим одељењима. Ученици су показали солидно знање, па се настава одвијала 

по плану. Неки ученици су након иницијалних тестова упућени на допунску наставу, а 

некима је предложена додатна настава. 

На часовима Српског језика драматизовани су текстови „Кирија“, „Избирачица“ и 

„Сумњиво лице“. На часовима Историје и Српског језика, када је утврђивање градива, 

често су примењивани квизови и рад по групама. Мултимедијална настава била је 

присутна на часовима Историје и Грађанског васпитања. 

Од 17.3.2020. настава је због епидемије ковида19 организована на даљину. Наше Стручно 

веће наставу је реализовало уз помоћ гугл учионице, зоом платформе, наставе на РТС 3, уз 

сталне контакте са децом и преко вибер група. Фонд часова је реализован у свим 

одељењима, а у неким одељењима имамо и неколико часова преко фонда. Часови додатне, 

допунске, слободних активности и припремне наставе редовно су се реализовали до 

увођења ванредног стања. Припремна настава из Историје и Српског језика реализована је 

и у јуну пред завршни испит. 
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Успех на крају школске године по одељењима: 

 

Одељења Српски језик Историја 

5-1 4,71 4,56 

5-2 4,67 4,62 

5-3 4,50 4,41 

6-1 4,59 4,55 

6-2 4,26 4,29 

7-1 4,40 4,57 

7-2 3,92 4,29 

8-1 4,22 4,33 

8-2 4,26 4,37 

 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ: 

 

27.1.2020. у холу Школе одржана је приредба поводом Школске славе Свети Сава. На 

приредби су учествовали хор, оркестар, рецитаторска секција млађих и старијих разреда и 

други. 

15.5.2020. планирана прослава Дана школе није одржана због пандемије корона вируса. 
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ТАКМИЧЕЊА: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Одржано школско такмичење рецитатора 25.2.2020. 

Прво место је освојила Марија Кисо 8-2 и она нас је представљала на општинском 

такмичењу рецитатора 28.2.2020. Друго место је освојила Елена Михајловић 6-1, а треће 

место су освојиле Мина Глишић 7-1 и Маша Стефановић 5-3. 

Општинско такмичење Књижевна олимпијада одржано је 7.3.2020. у ОШ „Драган Лукић“. 

На ово такмичење изашло је шест наших ученика и свих шест је освојило награде: 

7. разред: 

1. Софија Урукало 7-1 - друго место 

 2. Мина Глишић 7-1 - друго место  

  3. Софија Јокић 7-1 - треће место 

8. разред: 

    1. Петар Адамовић 8-2 - прво место 

     2. Марија Кисо 8-2 - друго место 

     3. Александар Батножић 8-1 - треће место 

 

Сви ови ученици пласирали су се на градско такмичење, али оно није одржано. 

 

Одржано је и школско такмичење из граматике 2.3.2020. и на општинско такмичење из 

граматике пласирали су се следећи ученици. (Општинско такмичење није одржано због 

епидемије). 
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5. разред: 1. Мићић Љубица 5-1 

                 2. Лука Бартоловић 5-3 

                 3. Мила Панић 5-2 

                4. Хана Убовић 5-1 

                5. Ања Михајловић 5-1 

 

6. разред: 1. Ања Поповић 6-2 

                 2. Елена Михајловић 6-1 (директна проходност) 

                 3. Анђела Ђоговић 6-1 

                4. Симон Вујић 6-2 

 

7. разред: 1. Бошњак Анђелија 7-1 

                    2. Софија Урукало 7-1 

                    3. Мина Глишић 7-1 

                   4. Богдан Зарић 7-2 

                    5. Нађа Костадиновић 7-2 (сви имају директну проходност) 

 

8. разред: 1. Теодора Милетић 8-2 

                 2. Миљана Симић 8-2 (директна проходност) 
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ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

На општинском такмичењу из Историје награде су освојили следећи ученици: 

1. Ања Матијашевић 5-1 - треће место 

2. Стефана Јовичић 7-2 - треће место 

3. Петар Адамовић 8-2 - друго место 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Часови Грађанског васпитања предвиђени планом су остварени. Ови часови реализовани 

су кроз разговор са ученицима у виду дискусија, радионица, малих пројеката у групама, 

гледањем тематских филмова и путем амбијенталне наставе. У време наставе на даљину 

организовани су преко гугл учионице. 

Ученици седмог разреда, у току новембра и децембра, организовали су хуманитарну 

акцију прикупљање одеће и прибора за Свратиште „Деца улице“. Ученици су у децембру 

посетили Свратиште и однели сакупљене ствари. 

План и програм Стручног већа је делимично остварен. Због епидемије и наставе на 

даљину обустављена су такмичења и нисмо били у могућности да организујемо приредбу 

поводом Дана школе.  

 

                                                     Координатор Стручног већа 

                                                              Сузана Кићановић 

 

4.5.2.СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХЈЕЗИКА 
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Састанак Актива, септембар 2019. 

      Дневни ред:  

Додатна, допунска настава и слободне активности 

Израда и анализа иницијалних тестова 

Усаглашавање критеријума за оцењивање 

Разно  

1) Предметни наставници су одредили термине и ученике за часове допунске и 

додатне наставе, што је евидентирано у дневницима васпитно-образовног рада. 

Међутим, понекад није могуће реализовати допунску наставу из енглеског 

језика за 7.разред, јер у договореном термину поједини ђаци имају редовне 

часове из других предмета. Из тог разлога се термин некада мења, у складу са 

могућностима ученика и наставника. 

2) Иницијалне тестове су радили ученици од 5-8.разреда. Наставници су урадили 

анализу и резултате, што је послато ПП служби.  

3) Предметни наставници су разговарали о критеријумима за оцењивање и 

договорили се о начину оцењивања у складу са Правилником. 

4) Наставник енглеског језика Светлана Равић је од 02.09.2019. на боловању и 

мења је наставник Јелена Костадиновић. 

5) Наставник Оливера Недељковић преузела је два одељења у млађим разредима 

1/3 и 2/3. 

Састанак Актива, октобар 2019. 

Дневни ред: 

 

Прилагођавање ученика страним језицима у млађим разредима 

Школа без насиља - Повеља УН о правима детета 

 

1) Ученици првог разреда похађају само часове енглеског језика, и код њих се, као и 

претходних година, виде одређене разлике у нивоу знања, јер су поједини ђаци 

дошли са предзнањем из приватних школа. Из тог разлога, потребно је 
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комбиновати задатке на основном, средњем и напредном нивоу како би се 

премостиле те разлике.  

Ученици другог разреда из енглеског уче алфабет, спеловање и полако се 

навикавају на визуелно препознавање писаног облика речи, пресликавањем речи са 

табле и преписивањем речи из уџбеника. Постепено слушају и читају кратке приче, 

а количина градива није знатно обимнија од претходне године. 

Ученици трећег разреда се постепено навикавају на обимно градиво из енглеског 

језика, како се сада очекује да раде диктате и граматичке вежбе, као и читање и 

превод текстова. То им представља велики прелаз са другог разреда, па се морају 

чешће подстицати на редован рад, учење и морају чешће радити петнаестоминутне 

вежбе, као и уобичајене контролне задатке. Појединим ученицима треба 

прилагодити градиво и давати им олакшане тестове. 

2) Људска права на делу – У тиму Људска права на делу су наставник енглеског 

језика Јелена Костадиновић, која је превела и припремила потребан материјал за 

извођење радионице, и наставник српског језика Снежана Арсеновић. 

 

Састанак Актива, новембар 2019. 

Дневни ред: 

Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

Анализа рада већа на крају првог тромесечја 

Планирање и почетак припрема за такмичење 

Замена улога 

 

На крају првог тромесечја нема ученика са негативном оценом из страних језика. 

Ученици који спорије напредују укључени су у часове допунске наставе. На часове 

допунске повремено долазе и ученици којима су потребна додатна објашњења. 

Ученици који желе да унапреде своје знање укључени су у часове додатне наставе. 
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Проблем редовне реализације допунске и додатне наставе постоји у седмом 

разреду. 

На крају првог тромесечја Актив страних језика констатује следеће: 

 Наставни план и програм редовне наставе је потпуно реализован 

 Одржани су планирани часови додатне и допунске наставе 

 У току су припреме за школско такмичење из страних језика у осмом разреду 

 Одржана су три састанка Актива страних језика 

Почеле су припреме за школско такмичење из енглеског језика, док из руског и 

немачког језика за ову годину нема кандидата. Школско такмичење из енглеског 

језика заказано је за крај јануара. 

Час замене улога одржан је из сва три страна језика у разредима који имају часове 

језика петком. Час је одржан 15.11.2019. 

Наставник енглеског језика Светлана Равић се вратила на посао 1. новембра и 

преузела све часове. 

Састанак Актива, децембар 2019. 

Дневни ред: 

Интеракција између енглеског, немачког и српског језика 

Учешће на семинарима 

Анализа критеријума и динамике оцењивања и њихове међусобне усаглашености 

Угледни часови 

 

Стручно веће страних језика има одличну сарадњу са стручним већем српског 

језика. С обзиром да се ради о страним језицима са једне и матерњем језику са 

друге стране, интеракција је стална. 

Похађање семинара померено је за 2020. годину. 

Што се тиче анализе критеријума и динамике оцењивања и њихове међусобне 

усаглашености, донета је одлука у бољем усаглашавању критеријума наставника 

страних језика, с тим што су критеријуми за руски и немачки језик нешто 
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другачији од критеријума за енглески језик услед дужег учења енглеског језика и 

лакшег савладавања градива. 

Договорено је да ће сви наставници страних језика у наредном периоду одржати 

угледне часове на којима ће се приказати диференцирана настава, вршњачко 

подучавање, различите технике учења којима ће се ученици подстицати да сами 

себи постављају циљеве, уче се да сами процењују резултате напредовања, а 

наставник ће имати критички осврт на остваривање циљева-исхода и исто ће 

користити за даље планирање свог рада са акцентом на вођење дијалога и 

међусобно слушање. 

Састанак Актива, јануар 2020. 

Дневни ред: 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

Анализа рада већа на крају првог полугодишта 

Набавка наставних средстава 

Школско такмичење и пријава ученика за општинско такмичење 

 

Преглед успеха ученика на крају првог полугодишта 

На крају првог полугодишта нема негативних оцена из страних језика, а просек по 

предметима је следећи: 

Страни језик средња оцена 

Енглески језик 4,20 

Немачки језик 4,01 

Руски језик 3,75 

 

На крају првог полугодишта Актив страних језика констатује следеће: 

 Наставни план и програм редовне наставе је потпуно реализован 

 Одржани су планирани часови додатне и допунске наставе 
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 У току су припреме за школско такмичење из страних језика у осмом разреду. 

 Одржана су три састанка Актива страних језика 

Поручена су и набављена наставна средства, што је и евидентирано у служби за 

рачуноводство. Наставници су преузели наставна средства. 

Школско такмичење није одржано јер су се пријавила два ученика, па су 

наставници са њима почели припрему за општинско такмичење. У питању су 

ученице Тара Новчић и Даница Радоман. 

Наставник енглеског језика Драгана Миљковић је од 8.јануара на породиљском 

одсуству, мења је наставник Јелена Костадиновић. 

Састанак Актива, фебруар 2020. 

Дневни ред: 

 

Организација и одржавање општинског такмичења 

Израда тестова знања 

Анализа тестова знања 

1) Општинско такмичење одржано је 23.02.2020. у ОШ „Јован Стерија Поповић“. 

Јелена Костадиновић, наставник енглеског језика, водила је две ученице на 

такмичење, од којих се ученица Тара Новчић пласирала на следећи ниво 

такмичења, освојивши треће место. 

2) Наставници се редовно договарају око израде тестова знања, размењују мишљење о 

начину евалуације и прилагођавања задатака појединим ученицима. 

3) Анализа тестова знања се редовно врши, на основу чега се праве измене појединих 

задатака и утврђује бодовање и оцењивање ученика. 

Састанак Актива, март и април 2020. 

Дневни ред: 

Организација и одржавање градског такмичења 

Извештај о извођењу наставе на даљину 

Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 

Анализа рада већа на крају трећег тромесечја 
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Избор уџбеника 

 

1) Градско такмичење одржано је 15.03.2020. у ОШ „Књегиња Милица“. Светлана 

Равић, наставник енглеског језика, водила је Тару Новчић, која је потом освојила 

друго место. 

2) Због проглашења венредног стања на територији Републике Србије настава се од 

16.03.2020.године одвија на даљину. Ученици од 5. до 8.разреда приступили су 

платформи Гугл учионица, на којој од наставника добијају потребан материјал за 

наставне јединице, домаће задатке, презентације и видео записе. Већина ученика 

редовно прати наставу и извршава своје обавезе на време, док поједини ученици 

нередовно раде домаће задатке, што због техничких проблема, што због обима 

градива из свих предмета. Наставници редовно прегледају радове ученика, шаљу 

им повратне информације о напредовању и квалитету израде домаћих задатака. 

Ученици од 1. до 5.разреда углавном комуницирају са наставницима путем 

електронске поште, а своје радове шаљу на седмичном нивоу. Њихов рад углавном 

шаљу родитељи, а наставници их извештавају о свим активностима лично или 

преко разредних старешина. 

3) Наставници су редовно евидентирали рад ученика, уписујући бодове за активност 

или формативне оцене док није одобрено бројчано оцењивање. На основу свих 

активности и урађених задатака и планираних провера знања, наставници су унели 

прве оцене за ангажовање ученика и остварене резултате на проверама, о чему су 

известили родитење и ученике. Нема ученика са негативним оценама, али неколико 

ученика је неоцењено јер нису предали ниједан рад у протеклом периоду. 

4) На крају трећег класификационог периода Актив страних језика констатује 

следеће: 

 Наставни план и програм редовне наставе је реализован у складу са 

предавањима на РТС- у, као и са оперативним плановима школе. У неким 

случајевима обједињено је градиво и изостављене су поједине наставне 

јединице како ученици не би били преоптерећени. 
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 Наставници настоје да свакодневно размењују утиске и искуства ради што 

успешније реализације планираних наставних активности. У настави 

страних језика се у великој мери примењују савремене методе. 

5) Након промоције уџбеника од стране неколико издавачких кућа, наставници 

енглеског језика су одржали састанак на коме су размењивали мишљења о 

квалитету уџбеника за 3. и 7. разред, који се ове године мењају за период од 4 

године, и донели су одлуку да користе уџбенике издавачке куће ДАТА СТАТУС. 

Наставнице руског и немачког језика су одлучиле да не мењају уџбенике. 

Обједињен је списак уџбеника и предат ПП служби. 

Састанак Актива, мај 2020. 

1) Извештај о извођењу наставе на даљину 

2) Анализа редовног рада ученика за време одвијања наставе на даљину 

3) Анализа напредовања ученика за време одвијања наставе на даљину 

4) Примена савремених метода учења 

5) Оспособљавање ученика за самооцењивање и објективну процену сопственог 

знања 

1) Настава на даљину се одвија боље него у марту и априлу јер су се и ученици и 

наставници боље навикли на новонасталу ситуацију. 

2) Скоро сви ученици редовно раде и шаљу своје задатке преко договорених 

платформи. Наставници редовно шаљу материјале, оцењују рад ученика, редовно 

шаљу повратне информације ученицима и организују провере знања, контролне и 

писмене задатке. 

3) Ученици лепо напредују и усвајају градиво предвиђено за ову школску годину. 

Ученици добијају додатне задатке (за напредније ученике) и додатна објашњења и 

лакше задатке (за ученике који нису лепо савладали градиво). 

4) Иако су се и наставници и ученици први пут сусрели са оваквим видом наставе, 

успели су да употребе најсавременије методе усвајања језика. Од новијих метода, 

наставници су се служили мултимедијалним технологијама попут разних 

презентација и видео записа, организовања квизова и онлајн такмичења. 
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5) Ученици су на основу повратних информација наставника својих грешака и 

додатних вежби оспособљена да објективно процене своје знање. Тако су ученици 

у стању да уоче своје могућности, предности и недостатке, што даље омогућава 

спровођење планираног побољшања, идентификовање приоритета и циљева. 

 

Састанак Актива, јун 2020.  

Дневни ред: 

Реализација плана и програма на крају школске године 

Анализа успеха ученика на крају школске године 

Предлози и задужења 40-часовне радне недеље 

Предлог плана рада Стручног већа за наредну школску годину и избор 

руководиоца 

Набавка наставних средстава 

 

План и програм редовне, додатне, допунске наставе, припрема за такмичења и 

слободних активности су због увођења ванредног стања делимично реализовани. 

Настава је вођена на даљину, али је план и програм суштински реализован у 

потпуности са донекле смањеним критеријумима. 

Ученици су у великом броју без већих потешкоћа савладали предвиђено градиво. 

За ученике који слабије напредују и имају потешкоћа са усвајањем градива 

организован је индивидуално-корективни рад. Прве две недеље јуна су предвиђене 

као рад у просторијама школе где су ученици могли да раде на оним областима које 

нису савладали у потпуности. У глобалу, ученици старијих разреда су подстицани 

на самосталан, истраживачки рад уз коришћење литературе и интернета. Велико 

интересовање су показали за рад на мини пројектима. Сви ученици су показали 

позитиван став и постигли позитиван успех из страних језика. 

Просек оцена на крају другог полугодишта 2019/2020.године 

Разред и одељење Енглески језик Немачки језик Руски језик Средња оцена 
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5/1 4,82 4,95 4,71 4,83 

5/2 4,67 4,90  4,79 

5/3 4,73 4,85 5,00 4,86 

6/1 4,73 4,47 4,57 4,59 

6/2 4,38 4,40 4,00 4,26 

7/1 4,43 4,84 4,00 4,42 

7/2 4,17 4,23 4,27 4,22 

8/1 4,39 4,07 4,75 4,40 

8/2 4,37 4,50 3,67 4,18 

 

 

по предметима средња оцена 

Енглески језик 4,52 

Немачки језик 4,58 

Руски језик 4,37 

 

Предлог поделе часова:  

Енглески језик 

Јелена Костадиновћ: 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7/1, 7/2. 

Јелена Костадиновић је члан Вршњачког тима, Људских права на делу и Развојног 

планирања, као и руководилац Актива страних језика. 

Светлана Равић: 1/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2. 

Светлана Равић је члан Савета родитеља, Тима за самовредновање и Радионице школа без 

насиља. 

Оба наставника имају и по један час допунске и додатне наставе недељно, као и секцију у 

8.разреду. 

Оливера Недељковић: 2/3, 3/3. 
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Напомена: Како је уписано треће одељење првог разреда, а сви наставници енглеског 

језика имају 100% фонд часова, постојаће вишак часова, а о томе ћемо расправити на 

Наставничком већу. 

Немачки језик 

Сандра Онимус: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,7/1, 7/2, 8/1, 8/2. 

Сандра Онимус је члан Школског одбора, а на недељном нивоу има и по један час 

допунске и додатне наставе. 

Руски језик 

Наташа Тришић: 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2. 

Наташа Тришић има један час недељно додатне наставе у 8.разреду. 

Напомена: У петом разреду ће се оформити још једна група за руски језик, а о томе ћемо 

расправити на Наставничком већу. 

Предлог плана рада за наредну школску годину 2020/2021.предат је ПП служби. 

За руководиоца Актива страних језика за 2020/2021. изабрана је Јелена 

Костадиновић, наставник енглеског језика. 

Списак потребних наставних средстава за наредну школску годину предат је ПП 

служби и рачуноводству. 

Руководилац актива: Јелена Костадиновић-наставник енглеског језика 

 

4.5.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

 

Од планираних шест састанака до сада је реализовано шест, у интервалу од 30.08.2019. до 

30.06.2020.године, што је евидентирано у електронском дневнику у извештајима стручних 
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актива, информатике и тио. Место реализације састанака био је кабинет математике, а 

након увођења ванредног стања прешли смо на вибер групу. 

1. Урађен глобални и оперативни план рада за школску 2019/2020. годину уз 

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

планови секција. План за пети и осми разред урадила је Катарина Митровић, за шести и 

седми разред Љубица Петровић. План за информатику урадио је Дејан Ранић. План за 

техничко образовање урадиле су заједно Нада Миливојевић и Виолета Девић. 

2. 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 час је одржала 

Љубица Петровић у одељењу 6-2 са темом „ Подударност троуглова“. Сваке године се 

практикује улазак наставника предметне наставе у одељења четвртог разреда. Ове године 

је направљен изузетак због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи. 

3.  Иницијални тестови 

У првој половини септембра урађени су иницијални тестови из математике у свим 

разредима, од петог до осмог. Њихова анализа представљена је на одељењским већима за 

појединачне разреде. 

Анализа тестова за све разреде од петог до осмог разреда 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 уочити и велики напредак у знању, што је резултирало појачаним радом у 

допунској настави. 

4. Допунска и додатна настава 

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

и евидентирано у електронском дневнику. Припремна настава за ученике осмог разреда се 

редовно одржавала од почетка другог полугодишта до увођења ванредног стања и 

преласка на онлајн наставу. Посећеност ученика је варирала, али је приметно да је била 

већа и редовнија у односу на претходну годину. То потврђују и резултати матурског 

испита из математике који су у односу на претходну годину већи за два поена. По 

преласку на онлајн наставу на гугл учионици, ученици су редовно добијали материјале за 

припрему завршног теста. Такође су добијали детаљна решења задатака и у сваком 

тренутку су могли да контактирају наставнике за додатна објашњења. Секције су одржане 

по плану. Редовно похађање допунске наставе резултирало је да нема великог броја 

недовољних оцена. Појачани рад у додатној настави довео је до великог броја ученика на 

такмичењима, као и до великог броја награђених ученика. 

5.Замена улога наставник-ученик 

Замена улога наставник-ученик је извршена у свим разредима из свих предмета овог већа 

18.11.2019.године. 

6 . Критеријуми оцењивања, такмичење 

Утврђен је критеријум за оцењивање и посебно се водило рачуна о усклађености између 

наставника. 

Извршена је анализа досадашњег начина оцењивања и констатовано да се овом задатку 

приступа реално и објективно, што се може поткрепити упоређивањем са другим 

предметима. Потребно је мало више посветити пажњу првим оценама у петом разреду 

због периода адаптације петака. 

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. 
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Математика: 

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

онјалн тест за осми разред одржан је од стране Министарства у мају, а прави пробни тест 

су имали 02.06.2020. Завршни тест из математике ученици су имали 18.06.2020. 

Пласман ученика (појединачно или екипно) на окружним/градским, републичким, 

савезним и међународним такмичењима је висок и као такав константан. Где год се појаве, 

наши ученици остваре запажене резултате. И поред тога што нас сматрају малом школом, 

ми узимамо учешће на свим математичким такмичењима. 

Школско такмичење је одржано 08.11.2019. и учествовало је 130 ученикa од којих се 60 

квалификовало на општинско такмичење. И ове године су на школском такмичењу узели 

учешће ученици другог разреда (њих 50) и показали да се у будућности од њих може 

много очекивати. 

Општинско такмичење је одржано 07.12.2019. учествовало је 60 ученика а 12 ученика је 

освојило награде што је 30% и то: 

Прву награду: Петар Митровић III1 

                           Љубица Мићић V1 

                           Алекса Стевановић III2 

                           Василије Вучковић IV2 

 Дуња Симић V1 

Другу награду: Ђорђе Антонијевић V2 

Трећу награду: Миљана Симић VIII2 

                           Дуња Декић III 

                           Маша Стефановић V3 
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                           Љубица Мићић V1 

 Похвалу: Марко Половина VI1 

                  Теа Перишић VII2 

                   Мила Митровић IV1  

                   Дуња Којић III 

                   Вук Ђорђевић III1  

Градско такмичење је одржано 07.03.2019. Учествовало је девет ученика и освојило три 

награде: прво место Љубица Мићић 5-1 и друго место Василије Вучковић 4-2, а треће 

Место Теа Перишић 7-2. Похвалу је добио Марко Половина 6-1. 

Кенгур без граница: пријавило се 187 ученика, али због увођења ванредног стања 

такмичење није одржано. Организатор је послао материјал, који су на крају године 

разредне старешине поделиле ученицима. 

Математички квиз 

Ове године ОШ ,,Иван Гундулић“ је по трећи пут учествовала на Математичком квизу, 

који по трећи пут организује Друштво математичара Србије. Квиз се организује и за млађе 

и за старије разреде и екипног је типа. Обе екипе садрже по четири члана-из сваког 

разреда по један ученик. Наша школа је имала екипе у обе категорије и то: 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ: I разред: Алекса Милић 

                                  -II разред: Вук Кузељевић 

                                  -III разред: Петар Митровић 

                                   -IV разред: Дуња Констандиновић 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ: -V разред: Никола Митровић   

                                      -VI разред: Симон Вујић 
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                                      -VII разред: Немања Божовић 

                                      -VIII разред: Миљана Симић 

За млађе разреде такмичење се одржало 21.10.2019. у 12 часова, а за старије 21.10.2019. у 

13 часова. Руководилац обе екипе била је наставница математике Катарина Митровић. 

Ово је општински ниво такмичења. Екипа млађих разреда је освојила пето место, док је 

екипа старијих разреда била четврта. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИО И ТТ 

 

Актив техничког и информатичког образовања чине: Нада Миливојевић и Ема Зороњић.  

Према расподели часова Нада има пун фонд часова (100%), а Ема са осталим фондом 

часова (70%). 

Обе су имале следећа одељења: V1,V2, V3,VI2, VII1, VII2 и VIII2. 

Нада је сама имала још наставу у VI1 и VIII1. 

Након расподеле часова прешло се на израду и планирање глобалног плана рада по 

одељењима од петог до осмог разреда. 

По истом принципу, извршено је и планирање програма слободних активности по 

секцијама: машинска, архитектонска и саобраћајна. 

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. Потребно је мало више посветити пажњу првим оценама у петом разреду. 
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Подстичемо ученике да самостално осмисле и израде предмете предвиђене планом и 

програмом, подстицајно визуелних методских предмета у постојећим витринама, са 

тенденцијом допуњавања и усавршавања. 

Направљен је избор ученика за слободне активности. 

Од самог доласка ученика петих разреда па надаље, константно пратимо склоности и 

способности индивидуалног ученика, те усмеравамо и предлажемо према њиховим 

склоностима. 

Овај начин рада, показао се у досадашњем раду, као практичан и са добрим повратним 

резултатима. Ученици су учествовали на општинском такмичењу, а од 17.3.2020. због 

корона вируса смо прешли на рад преко гугл учионице. 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

У оквиру овог обавезног (у петом, шестом и седмом разреду) тј. изборног предмета (у 

осмом разреду), наставни план и програм предвиђен за ову школску годину је реализован. 

Настава у првом полугодишту се одвијала нормално, а у већем делу другог полугодишта 

(од 17. марта) образовно-васпитни рад остварен је учењем на даљину. 

Остваривање оваквог облика образовно-васпитног рада организовано је на два начина:  

1. Едукативни садржаји за учење на даљину који су емитовани на трећем каналу Радио-

телевизије Србије (РТС3) 

2. Преко онлајн платформе Google Classroom, као подршка настави на даљину 

Сви ученици су били укључени у наставу на даљину тј. пријављени на Гугл учионицу. 

Ученици су имали задатак да прате едукативне садржаје (наставне јединице) који су 

емитовани на РТС-у, имали су могућност да на веб-сајту РТС-а, по потреби, поново 

прегледају те садржаје, а исте садржаје су могли пронаћи и на сајту petlja.org (чак и у 
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текстуалном облику). Такође, ученици су добијали и задатке које је требало да ураде и 

пошаљу у одговарајућем року. 

Већина ученика је обављала своје задатке на време, али је било и ученика који нису били 

толико ревносни, па их је било потребно подсећати да треба да поштују дате рокове. 

Такође, код првих задатака рокови су били и продужени због различитог темпа 

прилагођавања ученика на нове услове и начин рада. 

Задаци су били везани искључиво за наставне јединице које су биле емитоване на 

телевизији односно на сајту petlja.org, као и за лекције из уџбеника. Када би ученик послао 

нетачно решење задатка, враћао сам задатак ученику да изврши потребне исправке на које 

сам указивао. Комуникација са ученицима је била коректна. Одговарао сам на постављена 

питања најбрже могуће у датим околностима. 

Праћење напредовања ученика било је континуирано, кроз анализирање (домаћих) 

задатака. Евиденција о праћењу напредовања је вођена и у есДневнику, кроз активности 

(црвени, жути и зелени „смајли“). 

Током већег дела овог периода појављивали су се различити технички проблеми, највише 

због специфичности предмета и наставне теме коју смо проучавали, а онда и због 

различитог нивоа опремљености ученика техничким уређајима (рачунарима, таблетима, 

телефонима). Ти проблеми су, иако су одузели доста времена, углавном успешно 

превазиђени уз повећано ангажовање како ученика тако и предметног наставника, а често 

и одељењских старешина. 

Сви ученици су оцењени на основу праћења напредовања односно урађених и предатих 

задатака. Због специфичности оваквог облика наставе не може се са сигурношћу рећи да 

су сви ученици самостално достигли жељене исходе, али се може претпоставити, по темпу 

предавања задатака и њиховим решењима, да већина ученика то јесте постигла. 

Настава је завршена по плану, 16. јуна (5. јуна за ученике осмог разреда), фонд часова је у 

потпуности остварен. 

На Општинском такмичењу из информатике, област програмирање, учествовали су: Јасна 

Грујић 61, Љубица Мићић и Владимир Мићић 51. Љубица Мићић је освојила прво место, а 
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Јасна Грујић друго. Сво троје су позвани на Окружно такмичење које није одржано због 

увођења ванредног стања. 

Предметни наставник 

Дејан Ранић 

 

7. План и програм је у потпуности реализован у свим предметима 

Предлог мера за унапређивање у наредном периоду: 

1. учешће у изради пројеката 

2. инсистирати на различитим облицима наставе-диференциран приступ ученику 

3. подржати дигитализацију наставе 

4. спроводити акције функционално естетског уређења учионице 

5. повећати очигледност у настави - више користити постојеће ресурсе 

6. домаће задатке треба задавати водећи рачуна о могућностима сваког ученика и 

редовно их прегледати и кориговати 

7. уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика, користити пригодне 

методе у раду. 

Координатор стручног већа 

Катарина Митровић 

4.5.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Активу природних наука су редовно присуствовали сви чланови:Наставница физике/ 

хемије Драгица Момчиловић, која мења наставницу Марију Шоргић која је на 

породиљском одсуству, наставница географије Марија Митић, која мења наставницу 

Драгану Томић која је на породиљском одсуству, и наставница биологије Весна Нерић.  

Планирани садржаји за месец септембар: 

Реализовани су планирање градива, усаглашавање градива сродних предмета. Направљена 

је финална подела часова. Направљен је план додатне, допунске наставе и секција и они се 

налазе у плану ваннаставних активности. Контролни задаци су испланирани и уписани у 
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дневницима. Иницијални тестови су реализовани и детаљни извештај се налази у свесци 

Актива Природних наука, као и у извештају са првих седница одељењских већа. 

Изабрани су ученици који ће учествовати у ваннаставним активностима и уписани су у 

дневницима. Еколошка и географска секција уписане су у посебном календару 

ваннаставних активности. Остварује се корелација међу предметима, што је евидентирано 

и у оперативним плановима. 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. 

На секцијама се почела примењивати израда наставних средстава уз примену у настави, 

као и примена квизова. 

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. Часови припремне наставе за ученике који се 

спремају за такмичења су се редовно одржавали до увођења ванредног стања. Са 

ученицима се редовно радило на самопроцењивању сопственог знања. Значајни датуми су 

успешно обележени, што је евидентирано и у извештају Тима за заштиту животне 

средине. Током првог и другог полугодишта се заиста радило на уређењу школских паноа, 

као и уређења околине школе. Спроведене су акције чишћења школе са ученицима седмих 

разреда. Међупредметна корелација се остварила у области између биологије, хемије и 

домаћинства. Ученици су са наставницама Драгицом Момчиловић и Весном Нерић 

правили сапуне, таписерије, који су били изложени на продајном Новогодишњем базару. 

Израда паноа се током читаве године уредно спроводила и у холу школе и појединачно 

испред кабинета и у кабинетима. Посета Фестивалу науке је реализована са наставницом 

Драгицом Момчиловић. У петак, 6.12.2019. године, ученици петог, шестог, седмог и један 

ученик осмог разреда посетили су Сајам науке. Наставница физике и хемије, Драгица 

Момчиловић, водила је ученике седмог разреда (8 ученика 7-1, 4 ученика 7-2) и једног 
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ученика осмог разреда (8-1). Ученици су кренули, са наставницом, из школе, после 

наставе, око 13:30 часова. Градским превозом дошли су до Сајма и у договору са 

наставницом ученици су у групама обилазили излагаче. По договору кренуло се са Сајма 

око 17 часова. Ученици су били пуни утисака и изразили жељу да следеће године поново 

посете Сајам науке. Такође, извршена је посета Музеју илузија. Музеј су посетили 

ученици шетог разреда са својим разредним старешинама, Драганом Миљковић и Човић 

Александром и наставницом физике Драгицом Момчиловић. После наставе ученици су са 

својим наставницима кренули из школе и градским превозом дошли до Музеја илузија. 

Ученици су посматрајући експонате као и испробавајући неке од њих, на забаван начин 

научили о оптичким илузијама. Ученици су били задовољни посетом. Након двочасовног 

обиласка ученици су се са наставницима, градским превозом вратили до школе. 

Такмичења у школи су се уредно спроводила. Школска такмичење из биологије, физике и 

хемије, географије реализoвана су у школи према предвиђеном календару, датом од стране 

Министарства просвете. На школском такмичењу из биологије и географије учествовали 

су ученици седмог и осмог разреда. Пласман на општинско такмичење из биологије 

остварили су из седмог разреда: Софија Урукало, Марко Фујс и Мина Глишић из 7/1, а из 

осмог разреда: Миљана Симић, Теодора Анастазија Недељковић, и Тара Новчић. На 

општинском такмичењу из биологије ученица Миљана Симић је освојила трећу награду и 

пласман на град. Пласман на град је имала и ученица Софија Урукало. Због увођења 

ванредног стања Градско такмичење из биологије није одржано. 

Извештај са такмичења из физике 

На Општинском такмичењу из физике, које је одржано 23.2.2020. године у ОШ ,,Бранко 

Радичевић’’ ученици наше школе остварили су значајне резултате.  

Име и презиме ученика Награда Пласман на Градско такмичење 

Елена Михајловић 6/1 I  Ученице су оствариле пласман на виши ниво 

такмичења. 
Ања Поповић 6/2 II 

Анђела Ђоговић 6/1 III 
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Јасна Грујућ 6/1 III  

Андреј Мартиновић 

6/1 

III  

Тијана Бунарџић  6/1 III  

 

На Градском такмичењу из физике које је одржано 14.3.2020. године у ОШ ,,Бановић 

Страхиња’’ учествовале су три ученице наше школе. Пласман на Републичко такмичење 

из физике остварила је ученица 6/1 Елена Михајловић која је на Градском такмичењу 

освојила другу награду. 

Због увођења ванредног стања Републичко такмичење из физике није одржано. 

Извештај са такмичења из хемије 

Наша школа је била организатор Општинског такмичења из хемије које је одржано у 

недељу, 1.3.2020. године. 

Награду на такмичењу освојиле су ученице: 

8/2: Миљана Симић- I награда и пласман на Градско такмичење 

       Тијана Павловић- III награда 

7/2: Теа Перишић - III награда и пласман на Градско такмичење 

Због увођења ванредног стања Градско такмичење из хемије није одржано. 

Ученици су постигли завидне резултате, најбољи ученици су похваљени и награђени 

књигама.  

Организовано је школско такмичење из географије дана 6.3.2020. године. Пласман на 

Општинско такмичење остварили су ученици: Нађа Костадиновић 7/2, Тара Ивковић 7/1, 

Петар Адамовић 8/2. Због увођење ванредног стања Општинско такмичење није одржано 

22.03.2020. године. 
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Праћена су постигнућа ученика и прављена поређења на нивоу ових предмета кроз 

статистичке податке који се односе на анализе пробног и завршног испита за ученике 

осмих разреда. Завршни испит је реализован 17-19. 06. 2020. године. Излазност на 

Завршни испит је била 100%, односно изради тестова је приступило 45 ученика. Тестови 

су према препоруци Министарства просвете рађени у учионицама по девет ученика. 

Према прелиминарној листи постигнути су следећи резултати: 

Одељење Српски језик Матаматика Комбиновани 

81 13,33 12,97 15,14 

82 14,83 14,38 16,13 

На нивоу школе 14,08 13,67 15,63 

 

Највећи број ученика је урадио тестове у распону од 14 до 18 бодова, око 47%, затим у 

распону од 9 до 14 бодова, око 28%, минималан број бодова имало је око 4%, а 

максималан броја бодова око 20% ученика. Најбоље је урађен комбиновани тест, затим 

српски, па математика. 

Прегледом резултата Завршног испита ОШ „Иван Гундулић“ је осма школа у Новом 

Београду. Распон просечних бодова, са завршног испита и успеха је од 29,43 (Гундулић) 

до 30,57 (Надежда Петровић). У овој групи од осам школа које су најбоље урадиле ЗИ је 

пет школа из нашег окружења (Д. Радовић, Р. Митровић, Н. Петровић, Ђ. Стругар и И. 

Гундулић), затим Ј. С. Поповић, Младост и Р. Домановић. 

За руководиоца Актива природних наука за наредну календарску годину предложена је 

Драгана Томић. Одрађена су задужења за 40 часовну радну недељу, а план за наредну 

календарску годину ће бити достављен до 31.08.2020. 

Руководиоц Актива природних наука 

         Марија Митић 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

100 
 

4.5.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА 

Предметни наставници: 5 (Александра Тасић Адамовић, Душан Атанацковић, 

Александар Човић, Дијана Бабић и Милош Минић) 

Број одржаних састанака: 6 

 У току школске године 2019/2020. 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. Програм 

наставе и учења редовне и додатне наставе и слободниих активности за прво полугодиште 

је реализован. Друго полугодиште је почело са недељом закашњења јер је Министарство 

просвете продужило зимски распуст због епидемије грипа. Од 16. 3. 2020., а према одлуци 

Министарства просвете јер је у земљи уведено ванредно стање због епидемије вируса 

COVID 19, прелазимо на реализацију наставе на даљину. Настава је реализована путем 

google учионице, а са ученицима смо комуницирали преко viber група и mail – ова. Сви 

ученици су имали техничких могућности и могли су да испрате активности у оквиру рада 

на даљину. Ученици су имали могућности да на више начина реализују предвиђене 

задатке, пошто нису сви имали исте техничке могућности за рад. Планирани садржаји и 

активности за друго полугодиште су реализовани. Сви ученици су били укључени у рад и 

могли су да буду оцењени у овом периоду. Часови, активности и оцене ученика су 

евидентирани у Е – дневнику рада. Садржаји слободне активности Хор и оркестар су 

реализовани кроз часове редовне наставе у виду додатних занимљивих садржаја и 

задатака које су решавали сви ученици без обзира да ли су изабрали ову активност или не. 

Часови секција у овом периоду нису реализовани. Оставареност стандарда на крају 
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школске године је према очекиваном: основни ниво око 85% ученика, средњи ниво 64% 

ученика и напредни ниво 18% ученика. Евиденција о остварености стандарда се налази 

код наставника у личној документацији и Е – 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, активности и 

креативности. Наставне јединице су и ове школске године реализоване 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). Због реализације наставе на даљину ученици су ове године 

имали прилику да се упознају и са новим веб алатима и апликацијама (Smart office, Google 

classrom, Power point – video, Prezy, Photostory, Learning app, Classtools, Google drive, We 

Transfer ...) 

 Наставници 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. Током реализације наставе на даљину 

наставници су похађали бројне вебинаре на којима су се упознавали са веб алатима за рад 

који су прилагођени предметима из области вештина. Разговарали смо о могућностима 

реализације наставе ван учионице, повезивањем предмета из области вештина и 

реализацији обједињених наставних јединица као и потребним наставним средствима за 

овај вид рада. Разматрали смо и разрађивали примену веб алата у реализацији активности 

на даљину. 

 Током године 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 сарадњи са тимом за културну делатност и 

маркетинг школе организовали смо посете музејима, позоришту и биоскопу. 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). Сарађивали смо са издавачком кућом „Фреска“ за 

коју су ученици музичке секције снимили аудио материјал за CD – ове за Музичку 

културу за трећи разред основне школе. 
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 Припремљен је материјал за Анекс Школског програм за предмете музичка и 

ликовна култура за седми, а за физичко и здравствено васпитање за осми разред. Одабрани 

су уџбеници за наредну школску годину и у оквиру дигитализације наставе, пошто имамо 

услове, у оквиру редовне наставе користиће се мултимедијални PDF-ови за предмете 

музичка и ликовна култура. 

 

 

Руководилац Већа: Александра Тасић Адамовић 

 

4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

У току школске 2019/20.године 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 израду ИОП-а, анализирао је реализацију 

плана и програма и на основу тога радио евалуацију Школског програма. Сви планирани 

исходи су усвојени. 

Педагог школе, учитељи и одељењске старешине уредно су пратили развој и постигнућа 

свих ученика, о томе подносили извештаје и уредно водили евиденцију. 

План и програм редовне, допунске и додатне наставе, слободних, као и ваннаставних 

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 е- 

дневницима рада и извештајима одељењских и стручних већа). Планирани циљеви, задаци 

и активности су реализовани. Параметар успешности је успех ученика на полугодишту и 

на крају школске године (детаљнија анализа може се погледати у извештајима 

одељењских и стручних већа). 

Реализација и примена образовних стандарда је праћена на нивоу одељењских 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 налазе у 

записницима одељењских и стручних већа). 
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Дискутовали смо о изменама и подељена су задужења члановима Тима, који ће помоћи 

колегама који раде у разредима у којима је дошло до промена да што лакше изврше своје 

обавезе. 

Ученици су анкетирани за слободне активности. На основу тога су у Анекс школског 

програма унети планови за одабране слободне активности. 

Промене ће анексом бити унете у школски програм који важи од почетка школске 

2018/19. године (коригује се и допуњује према потреби и добијеним упутствима) до краја 

школске 2021/22. године, све у складу са новим препорукама Министарства и законом. 

Усмереност остаје на процесима и исходима учења, заснованим на стандардима и 

повезаности предмета. 

Анекс школског програма је рађен посебно за ученике првог, трећег, седмог и осмог 

разреда, за одређене предмете, према Правилнику o програму наставе и учења за 3, 7. и 8. 

разред. 

 

Координатор Стручног актива за развој Школског програма 

Љубица Петровић 

 

4.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Развојни циљ 1.  Усклађивање Школског програма и Годишњег плана рада. 

ЗАДАЦИ Реализација 

Усклађивање 

Школског 

програма и 

Годишњег 

план рада 

Активност: Анализа Школског програма и Годишњег плана 

рада и упознавање наставника са новинама. 

Стручни актив за развој Школског програма и Стручни актив  за 

развојно планирање анализаирали су Школски програм и Годишњи 

план рада школе.Наставници су упознати са новинама.Унете су све 
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 измене по правилнику о настави у првом и петом разреду и усвојен 

Анекс Школског програма и Годишњег плана рада, је усвојен на 

Наставничком већу.  

Активност: Састанци стручних већа и исправљање уочених 

недостатака 

Сви састанци стручних већа одржани су по Плану рада школе на 

којима су чланови Тимова разматрали евентуалне недостатке. 

Школскои програм и Годишњиг план рад су усклађени и усвојени на 

почетку школске године.  

Активност: Припрема материјала за израду Анекса  новог Школског 

програма за пери од 2018 – 2023. 

На основу Правилника о плану наставе и учења за први и други 

циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 

за први и пети  разред основног образовања и васпитања, направљен је 

Анекс Школског програма и Годишњег плана рада. 

Активност: Израда Школског програма Тим за израду школског 

програма 

Тим за израду школског програма је објединио све Школске програме  

од  првог до осмог разреда које су написали задужени наставници. 

 

Активност: Усвајање Школског програма и Годишњег плана рада 

Школски програм је усвојен на седници Наставничког већа и седници 

Школског одбора. 

 

Развојни циљ 2.  –Унапређење квалитета наставе и учења 
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ЗАДАЦИ Реализација 

Унапређивање 

свих видова 

наставе са 

посебним 

акцентом на 

индивидуализ

овани 

ииновативни 

приступ 

наставном 

процесу   

Активност:Предавање о основним карактеристикама 

примене IT у настави 

Активност: Примена дигиталних уџбеника у настави 

Наставници  редовно прате и учествују на предавањима 

везаним за примену IТ  технологије у настави. 

Посећујуonline семинаре и стручно се усавршавају. 

У претходној школској години проглашењем пандемије 

изазване вирусом Ковид 19, настава је реализована учењем 

на даљину. Ученици малађих разреда пратили су наставу на 

РТСу – Моја школа уз додатну подршку- гугл учионица, 

вибер, мејл- електронска пошта. 

Ученици старијих разреда и наставници другог циклуса 

примењивали су  платформу гугл учионице и истовремено 

се један број наставника обучавао за Mikrosoft times, Mudl, 

Petlja. 

Ученици су добијали видео материјале, презентације, 

тестове, гугл упитнике. 

Наставници су  користили  дигиталне уџбенике, оспособљени  суза 

примену  на семинару,, 2000 Дигиталних учионица “,  и укључени у  

пројект  ,, Повезаност школа” .Наставници користе пројекторе и 

лаптопове у реализацији примене дигиталних уџбеника. Примена 

компјутера у настави свих предмета  користи  се скоро свакодневно, 

тако да можемо рећи да је рачунар као наставно средство одлично 

искоришћен и налази све већу примену .Добар пример праксе је  

Угледни час Љубица Петровић у одељењу 6-2 са темом „ Подударност 

троуглова“.. 
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 На нивоу стручног већа вештина одабрани су дигитални уџбеници за 

наредну школску годину,а у оквиру дигитализације наставе, тако да ће 

се у редовној настави користити  мултимедијални PDF-ови за 

предмете музичка и ликовна култура. 

 

Активност: Реализовати часове редовне наставе применом 

различитих облика, метода и техника рада, посебно везаним за 

интернет технологије. 

Наставници  примењују различите облике, методе и технике рада 

везане за интернет технологију користећи презентације, понуђене 

дигиталне садржаје .Начасовима Српског језика драматизовани су 

текстови „Кирија“, „Избирачица“ и „Сумњиво лице“. На часовима 

Историје и Српског језика, често су примењивани квизови и рад по 

групама. Мултимедијална настава била је присутна на часовима 

Историје и Грађанског васпитања. 

Ови часови реализовани су кроз разговор са ученицима у виду 

дискусија, радионица, малих пројеката у групама, гледањем тематских 

филмова и путем амбијенталне наставе. 

Активност:Примена диференциране и пројектне наставе 

У школи се реализују часови  са применом диференциране и 

пројектне наставе. Мањи је број угледних часова реализован, због 

ситуације изазване вирсом Ковид19 и наставе на даљину. 

Активност: Планирање различитих места извођења наставе 

Наставници историје,  биологије, грађанског васпитања, музичке 

културе реализују часове  посећујући различите установе културе, 

институте, паркове.  

Наставници разредне наставе у склопу  предмета  свет око нас/ 
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природе и друштва,  чувара природе,грађанског васпитања, пројектне  

наставе, физичког васпитања реализују  часове  методом амбијенталне 

наставе. 

ЗАДАЦИ Реализација 

Унапредити 

процес 

оцењивања 

знања и 

активности 

ученика  

 

Активност: Оспособљавање ученика за самооцењивање 

Ученици су упознати са критеријума оцењивања наставника. 

Активност: Благовремено бележење података о напредовању 

ученика- 

Увођењем  педагошких свезака и Ес дневника постигнуто је 

благовремено бележење напредовања ученика и оспособљавање  

ученика за   самооцењивање је у све присутније. 

ЗАДАЦИ Реализација 

Подстицати 

ученике 

разноврсним и 

креативним 

задацима на 

критичко 

мишљење 

иоспособљава

ње да 

самостално 

користе  

различите 

изворе знања 

Активност: Предавање о начинима мотивације ученика за рад и 

примена задатака  којима се развијају памћење, перцепција и 

мишљење Ученицима се припремају задаци који подстичу 

памћење,перцепцију и мишљење. 

Активност: Упућивање ученика на различите изворе  

У школи се  подстичу  ученици  разноврсним и креативним задацима 

на критичко мишљење и оспособљавање да самостално користе  

различите изворе знања.( интернет, енциклопедије, лексиконе, 

часописе...) Добар пример праксе су часови вештина  на којима се 

примењују  различите методе и облици рада које доприносе доброј 

мотивисаности ученика, активности и креативности. Наставне 

јединице  су реализоване кроз мултимедијалне презентације, 

дигиталне часове, анализу инсерата филмова и концерата, гледање 

филмова, анализу уметничких дела и др. У току реализације наставе 
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на даљину на часовима музичке културе , ученици су ове године 

имали прилику да се упознају и са новим веб алатима и апликацијама 

(Smart office, Google classrom, Power point – video, Prezy, Photostory, 

Learning app, Classtools, Google drive, We Transfer ...) 

 

ЗАДАЦИ Реализација 

Повећање 

степена 

мотивисаност

и  

одговорности 

ученика за 

сопствено 

напредовање 

 Активност: Примена разноврсних облика и метода рада 

Активност: Праћење напредовања ученика -похвала и 

конструктивна критика – 

У школи се примењују различити облици и методе рада којима се 

подстиче напредовање ученика. Похвала је често средство 

мотивисања ученика.Ученици се уважавају од стране наставника и 

подстиче се међусобно уважавање ученика. 

ЗАДАЦИ Реализација 

Унапређивање 

образовано-

васпитног рада 

на основу 

анализе 

резултата 

ученика на 

завршном 

испиту 

 

Активност: Унапредити припремљеност ученика за завршни 

испит 

Активност: Унапредити информисаност o завршном испиту-  

Активност: Унапредити и оствареност стандарда o завршном 

испиту 

У школи су ученици, наставници и родитељи благовремено 

информисани о процедури завршног испита. У овој школској години 

припрема је реализована непосредним радом у школи и online. 

Процедура је реализована у складу са Уптствима МПТР  у условима 

Пандемије изазване вирусом 19.Резултати завршног испита су били 

бољи у односу на претходну школску годину. 

Развојни циљ 3.  Подизање квалитета комуникације и међусобних односа 
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ЗАДАЦИ Реализација 

Корекција 

Правилника о 

избору ученика 

генерације 

Активност: Допуна постојећег правилника и 

његова примена 

Реализација 

пројекта 

„Образовање за 

људска права и 

демократско 

друштво“ 

Активност: Имплемнтација у планове одељењских старешина  

Теме пројекта „ Људска права на делу“ унете су 

у планове одељењских заједница за школску 

2019/20. годину. 

Увидом у извештаје одељењских старешина и 

тима за спровођење пројекта утврђено је да су 

планиране радионице  у свим разредима  успешно 

реализоване. 

Реализација 

радионица 

„Школа без 

насиља“ на 

часовима 

одељенског 

старешине у 

циљу смањења 

вршњачког 

насиља и 

превенција 

осипања 

ученика 

Активност: Изада плана, реализација активности, анализа резултата 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања  

атмосфере, сарадње, уважавања и конструктивне комуникације,  ученици 

су  на часовима одељењског старешине активно учествовали у бројним 

радионицама 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 – толеранција,  да се ненасилно понашају и негују 

другарство. 

Кроз пројекат ''Школа без насиља'' прошли су  ученици свих разреда, 
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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 многобројних радионица, 

већ реагују инстиктивно т.ј. на насиље одговарају насиљем.   

На часовима одељењских старешина  посебна пажња је  посвећена  

развијању другарства, социјализације, колективизма, толеранције, 

позитивног и хуманог односа према другима, што ће се наставити и 

убудуће. 

Редовна 

размена 

информација 

Активност: Објављивање и прослеђивање информа-ција усмено или 

електронски, редовно ажурирање сајта школе 

  На огласним  таблама у зборници редовносу  се истицала 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 су се ажурирали  на рачунару кији се налази 

у зборници и доступан је свим наставницима. Секретар школе, педагог и  

Руководиоци стручних тимова и одељењских већа, преносили су 

електронски  осталим наставницима и запосленима све информације које 

се тичу рада у школи. Редовно се радило  на ажурирању сајта школе  где 

се уносе сва значајна дешавања и акције које ученици спроводе. 

   Eлектронски дневник у нашој школи олакшава 

праћење рада наставника и реализацију свих 

активности  и напредовање ученика свих одељења, 

како од стране педагошке службе, директора школе, 

а ускоро и ученичких родитеља којима је  било  

омогућено редовно праћење напредовања њихове 

деце. Од 16. 3. 2020. до краја школске године  
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организован је успешно са ученицима  рад на 

даљину, онлајн настава и седнице Наставничког већа 

и свих тимова школе. 

Израда 

правилника о 

награђивању 

наставника 

Активност: Доношење и усвајање Правилника 

  Реализација израде правилника је у току, сачињена је радна верзија и 

неопходне су још неке  корекције. 

Организовање 

заједничких 

активности са 

родитељима , 

другим 

школама и 

институцијама 

у циљу 

побољшања 

сарадње и  

услова рада, 

живота у школи 

у циљу 

превенције 

осипања  

ученика 

Активност: Организовање игранки, предавања и сусрета, уређење 

школског простора и окружења,... 

  Реализоване су   планиране посете ,екскурзије до 16. марта 2020. a  

настава у природи и екскурзије ученика старијих разреда нису 

реализоване због увођења ванредног стања у држави због пандемије 

корона вирусом и рада на даљину. 

На часовима одељењске заједнице разговарано је у свим одељењима о 

професионалној орјентацији. Разговарано је и о занимањима запослених 

у школи и њиховим задужењима. Са ученицима осмог разреда је посебно 

о томе разговарано, како би се припремили за избор, приликом уписа у 

средње школе. 

Еколошке секције и тим за заштиту животне средине школе организовале 

су и реализовале   уређење и чишћење школског дворишта,  и обележили 

све  важне  датуме, до увођења ванредног стања.  У акцијама  су 

учествовали ученици  ,  њихови наставници и помоћно техничко особље 

школе. Активности предвиђене за друго полугодиште нису могле бити 

реализоване . 

 

 

Развојни циљ 4. Подршка ученицима 
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ЗАДАЦИ Реализација 

Настава прилагођена могућностима 

сваког ученика; 

Активност: Наставници су у свом раду 

примењивали методе диференцијалне наставе. 

Прилагођавали су оцењивања за ученике којима је 

потребна додатна подршка (дисграфија, 

дислексија), као и ученицима који теже савладавају 

наставни план и програм. Тестови који су 

временски модулирани и садржајно прилагођени 

деци којој је овај вид подршке био потребан до 

тренутка проглашења ванредног стања, после чега 

се прешло на учење он лине на Гугл учионици, где 

се такође водило рачуна о потребама ученика. 

Процена потреба и мере за 

унапређивање и пружање додатне 

образовне, здравствене или 

социјалне подршке ученицима ради 

подизања квалитета образовања и 

васпитања 

Активност: Наставници су проценили да је неким 

ученицима потребна подршка из здравствених 

разлога. Омогућено је да ови ученици накнадно 

реализују наставни план и програм и дат им је 

временски период за његово постизање. Такође је 

омогућено ученицима из специфичног социјалног 

окружења да уз подршку наставника успешно 

заврше основно школско образовање и полажу 

завршни испит. По преласку на извођење он лине 

наставе учницима са здравственим проблемима се 

такође излазило у сурет и дато је далеко више 

времена у реализацији израде и домаћиих задатака 

и тестова. 

Побољшање комуникације између 

наставника и ученика 

Активност:  

У циљу стварања сигурног и подстицајног 

окружења између наставника и ученика радило се 

на неговању атмосфере, сарадње, уважавања и 
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конструктивне комуникације. Ученици су  на 

часовима одељењског старешине активно 

учествовали у бројним радионицама планираних у 

оквиру пројекта ''Школа без насиља'', 

„Професионална оријентација“... Током ових 

радионица ученици су научили да поштују себе и 

друге, да правилно комуницирају, да права ученика 

проистичу из извршених обавеза према предметним 

наставницима и школи. Ученицима је такође 

пружана подршка и он лине. Преко вибер 

апликације и формирања група по одељењима, 

ученици су били у могућности да са одељенским 

старешинама разреше све недоумице које се 

појављују током извођења он лине наставе. Исту 

могућност су имали и родитељи ученика са којима 

је направљена вибер група и где су сва обавештења 

правовремено добијали. 

Подстицање и развијање социјалних 

вештина код ученика: 

конструктивно решавање проблема, 

толерантно понашање, ненасилна 

комуникација, солидарност, 

развијање другарства; 

Активност: Ученици се подстичу на 

конструктивно решавање проблема кроз различите 

садржаје који се могу видети на телевизији у 

оквиру едукативних емисија везаних за тематске 

јединице, употребу мултимедије, разговоре са 

људима из струке, коришћење едукативних 

часописа, блогова, твитера, едмодо програма. Кроз 

програм „Школа без насиља“ ученици се подстичу 

на ненасилно понашање и толеранцију на часовима 

одељенских заједница. На часовима одељенских 

заједница ученици се подстичу на солидарност, 

развој другарства и поштовање себе и других. На 

часовима драмске секције, ученици су кроз глуму 
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покушали да прикажу ситуације које могу утицати 

на развој другарства, солидарности и толерантног 

понашања. 

Промовисање здравих стилова 

живота 

Активност: У школи се негују здрави стилови 

живота. На часовима домаћинства, ученици се 

информишу о пирамиди здраве исхране. 

Обележавају светски „Дан јабуке“. Цеде сокове од 

свежег воћа и поврћа, спремају воћне салате, 

припремају јела од намирница органског порекла. 

Баве се питањем уношења довољних количина воде 

у организам. У школи се промовише учествовање у 

спортским активностима као што је „Трка за 

срећније детињство“, спортска такмичења у оквиру 

и ван школе, акције чишћења школе.  

Промовисање заштите човекове 

околине и одрживи развој 

Активност: У школи се овога пуна због ванредне 

ситуације, 2 пута одржала акције чишћења школе. 

Ученици се подстичу на самосталне активности 

прављења презентација на којима приказују утицај 

човека на животну средину (позитиван и 

негативан), разговара се на тему одживог развоја и 

рационалног коришћења природних ресурса. 

Промовисање рада секција 

 

Активност: Ученици су веома заинтересовани за 

секције у школи. Посећене су географска, 

еколошка, драмска, саобраћајна, архитектонска, 

рецитаторска, кошаркашка, музичка секција, хор и 

оркестар 

Професионална оријентација 

Активност: Педагог школе као и одељенске 

старешине су били укључени у програм 

професионалне оријентације кроз израду радионица 
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и предавања на тему истих као и родитељи ђака 

осмака - стручњаци из одређених области. Ученици 

су обавештени о одржавању сајма професионалне 

оријентације, као и могућности добијања података 

из стручних информатора. Ученици су обавештени 

и о професионалном тестирању на Гундулићевом 

венцу. Број радионица је скраћен због проглашења 

ванредне ситуације. 

Реализација програма 

„Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу“ 

Активност: Педагог школе је обавио тестирање 

ученика осмих разреда на тему професионалне 

оријентације на преласку у средњу школу. Нису 

реализована предавања родитеља – стручњака из 

одређених области због ванредне ситуације, али су 

наставници представили своје професије.Неке 

школе су поделиле своје флајере у циљу 

промовисања уписа у исте. 

Унапређивање рада ученичких 

организација 

Активност: Унапређење рада ученичких 

организација се огледа у формирању изради паноа, 

активном укључивању ученика у процес рада 

школе, кроз посете одељенским и наставничким 

већима, сугестијама о бољем изгледу ентеријера и 

екстеријера школе. 

Весна Нерић  

Развојни циљ 5.  Повећање безбедности ученика у школи 

ЗАДАЦИ Реализација 

.Побољшати 

материјално – 

техничко 

Актвност : Асфалтирати школско двориште: У току школске године 

обраћали смо се релевантним органима Општине Нови Београд,  али 

нисмо успели да добијемо позитиван одговор везано за асфалтирање 
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опремање школе 

 

 

 

 

 

 

Сигурно и 

безбедно 

окружење за 

децу 

 

 

 

целокупног дворишта. Да би се повећала безбедност деце, школа је из 

својих средстава издвојила новац и решила да се све неравнине у 

школском дворишту  које су представљале на неки начин опасност од 

повређивања  поравнају .  Извађено је корење старих пањева и све рупе су 

закрпљене бетоном. Школско двориште је такође и оцртано, чиме је 

одређен редослед уласка оделења у школу после великох одмора.  

Актвност :  Проналажење извора финансирања Упућивање молби 

релевантним органима власти и  друштвено одговорним организацијама. 

 Актвност : Редовно одржавање водоводних инсталација , водоводне 

инсталације, као и сервисирање противпожарних апарата врши се редовно 

и у складу са прописаним стандардима .  

Актвност :  Редовно одржавање електро-инсталација : Електро 

инсталације се контролишу редовно  и у складу са прописаним 

стандардима.  

Актвност : Спровођење мера заштите од пожара: Прегледи инсталација, 

као и сервисирање противпожарних апарата врши се редовно и у складу 

са прописаним стандардима. 
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Превенција 

насиља и 

повећање 

сарадње међу 

ученицима , 

наставницима и 

родитељима. 

 

Актвност : Радионице са еминентним предавачима, укључивање 

родитеља у исте: У току школске године предавачи из МУП-а Нови 

Београд одржали су низ предавања на тему безбедности ученика у школи 

и ван ње и упутили их на важност и значај безбедности деце. Своја лична 

и искуства из праксе била су врло поучна и занимљива.  

Актвност : Организаовање спортских такмичења/ турнири: У току године 

одржано је низ турнира у различитим спортовима где се највише радило 

на побољшању тимског духа ,рада у групама а тиме и на зближавању и 

стицању међусобног поверења и пре свега доброг дружења између 

ученика .  

Актвност : Упознавање родитеља и ученика са процедуром везаном за 

приговоре ученика и родитеља: На Савету родитеља и личним путем, 

директор и правна служба детаљно упознају родитеље са свим 

процедурама, битним одлукама и плановима школе везаним за неке 

одређене проблеме, наставу или односе међу ученицима које се уз њихову 

помоћ лако и брзо реализују. 

 

 

Развојни циљ 6. Стварaње услова за квалитетнији рад ученика и запослених-

директор 

ЗАДАЦИ Реализација 

Реновирати 

фасаду 

Актвност : Реализација тендера, избор извођача и извођење 

радова: Санитарни чворови и водоводно-канализациона мрежа је 

у солидном стању. Домар школе у склопу превенције и потребних 

радова, на тромесечном нивоу врши испитивање постојећих 
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канализационих чворова и канализационе мреже. Нове водоводне 

цеви су постављене у дворишту иза фискултурне сале јер је 

дошло до пуцања истих. Квар је саниран и све функционише у 

најбољем реду . Замењене су дотрајале славине у свим тоалетима 

као и вц шоље, лавабои и сифони за писоаре, из сопствених 

средстава. 

Заменити један 

део рачунарске 

опреме 

Актвност : Реализација тендера, избор извођача и извођење радова: У 

склопу побољшања квалитета наставе  и што лакшег вођења 

Електронског дневника, у скоро сваком кабинету у којем су 

наставници и учитељи користили старију рачунарску опрему , школа 

је поставила много квалитетније рачунаре који су на много начина 

побољшали квалитет наставе и убрзали вођење дневника. Рачунари су 

поклон тј донација. 

Школа је купила још 6 ЛЦД телевизора, 6 таблет рачунара и преко 

пројекта Дигитална учионица добили 11 комплета (лап топ, пројектор, 

сталак за пројектор). 

Молерско – 

фарбарски 

радови 

Активност: Урађена је санација плафона у ходнику испред 

фискултурне сале и свлачионице. 

 

с 

4.8. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Школски тим за самовредновање: 

 Иван Ћирић, директор школе 

 Славица Мосић, педагог школе 

 Драгана Миок, професор разредне наставе 

 Светлана Равић, професор енглеског језика, записничар тима 
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 ГрозданаПавићевић, професор разредне наставе 

 Тамара Пантелић, професор разредне наставе 

 Сузана Кићановић, професор српског језика 

 Драгица Момчиловић, професор хемије и физике, координатор тима 

Предмет праћења и оцењивања: процес самовредновања 

На основу Годишњег плана и Акционог плана за самовредновање рада школе за школску 

2019 – 2020. Годину предвиђено је вредновање области : Програмирање, планирање и 

извештавање 1.3., Настава и учење 2.4., Образовна постигнућа ученика 3.1., 3.2., 

Подршка ученицима 4.1.  и Етос 5.2. 

1. Програмирање, планирање и извештавање 

1.3. Планирање образовно – васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметних и предметних компетенција 

Носиоц посла:  педагог  Славица Мосић и члан тима наставник Сузана Кићановић 

Инструменти и технике самовредновања : Чек листе стандарда квалитета рада установе, 

анкете за наставнике, увид у оперативно планирање наставника, посетa часова , увид у 

писане припреме  и  разговор са наставницима 

Анализом резултата  чек листе за наставнике  , а односи се на показатељ 1.3 уочено је: 

По важности истакнуте су ставке:   

-Наставници користе међупредметне и предметне  компентенције за глобално и 

оперативно планирање  

-У оперативним плановима наставника као и у дневним припремама видљиве су методе и 

технике за активно учешће ученика на часу  

Најмање важне ставке: 

-Планирање васпитног рада са ученицима засновано је аналитичко –истраживачким 

подацима, потребама ученика и условима школе 

 Најприсутније ставке: 
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-У оперативним плановима наставника као и у дневним припремама видљиве су методе 

и технике за активно учешће ученика на часу  

-Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално  и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика 

Најмање присутна ставка  

-Планирање васпитног рада са ученицима засновано је аналитичко –истраживачким 

подацима, потребама ученика и условима школе 

У оквиру Тима за самовредновање организована је анкета којим су били обухваћени 5. и 6. 

разреди. Анкета се односи на предвиђену активност 1.3.4. У планирању слободних 

активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.Због тога су 

испитивана интересовања ученика као и учешће на слободним активностима. 

Анкета је спроведена у јануару 2020.године и у њој је учествовало 66 ученика три пета 

разреда и 39 ученика из два шеста разреда. 

Анкета је  имала 4 питања. Прво питање било је да ученици наведу које секције постоје у 

школи. Овде се ипитивало колико су ученици упознати са секцијамакоје постоје у школи 

и колико су заинтересовани да добију ту информацију.  Ученици петог и шестог разреда  

одговорили су да постоје следеће секције: драмска - 70 ученика, рецитаторска - 24 

ученика, спортска - 17 ученика,фолклорна - 12 ученика, шаховска- 10 ученика, 

математичка - 11 ученика, еколошка - 11 ученика, ликовна - 4 ученика,литерарна - 8 

ученика, саобраћајна -4 ученика, архитектонска- 8 ученика, хор и пркестар - 3 ученика. 

Деветнаест ученика петог разреда и три ученика шестог разреда је написало да не зна које 

секције постоје у школи. Из овога видимо да доста ученика и не зна које су секције 

понуђене у школи. 

Друго питање односило се нато у којој секцији су уписани ученици. У драмску секцију 

уписано је 9 ученика петог разреда и 6 ученика шестог разреда.У рецитаторску секцију 

уписан је један ученик петог разреда и 5 ученика шестог разреда, математичку секцију 

похађа један ученик, хор и оркестар један ученик, техничку секцију два ученика и 

архитектонску секцију 4 ученика. Ученици који су се изјаснили да нису ни у једној 
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секцији: у петом разреду 42 ученика, а у шестом разреду 20 ученика. У петом разреду 

више од половине ученика не похађа ни једну секцију. 

Треће питање испитивало је шта је најпривлачније за ученике у раду секције. Питање је 

гласило: рад у секцији ти се допада зато што: А) је забавно, Б) лепо се дружимо, В) пуно 

тога сам научио, Г) могу да наступам на приредбама, Д) нешто друго. Очигледно је да је 

деци у раду секције најпривлачније то што је насекцијама забавно - 32 ученика (17 и 15), 

затим што се лепо друже - 31 ученик (14 и 17), затим, могућност да могу да наступају на 

приредбама - 17 ученика, а најмање привлачноим је то што може пуно тога да се научи - 

17 ученика(7 и 10). 

Четврто питање испитивало је интересовање ученика, тј. ученици су могли да предложе 

коју секцију да уведемо у школи. Највише предлога било је за спортску секцију - 16 

ученика,која већ постоји, овој треба додати посебне секције за фудбал - 13, одбојку, 

кошарку, гимнастичку. Затим ту су секција за животиње - 6 ученика, за игрице(гејмерска) 

- 8 ученика, и било је ту појединачних предлога за астрономску, јутјуб, хемијску, плесну, 

домаћинство, па чак и секције за петарде. 

Тима за самовредновање имаће у виду резултате ове анкете приликом планирања 

слободних активности у школи.  

Сузана Кићановић 

 

Закључак 

Увидом у оперативно планирање наставника, посетом часова , увидом у писане припреме  

наставника и кроз  разговор са наставницима   као  и на основу  резултата чек листе може 

се закључити да наставници  планирање усмеравају на развој  и остваривање циљева   

образовања и васпитања, стандарда и постигнућа,исхода у наставним предметима и 

општих међупредметних и предметних компетенција. 

Мере за унапређење: 
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 У већој мери  васпитни рад  засниватина аналитичко-истраживачким подацима,потребама 

ученика и условима  непосредног окружења. 

 

2. Настава и учење 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења  

Носиоц посла: директор, педагог и наставник разредне наставе Тамара Пантелић 

Инструменти и технике самовредновања: Електронски дневник, педагошке свеске 

наставника, протоколи о посматрању часова, анкете и разговори са ученицима и чек листа 

за наставнике; 

Чек листа се односи  на стандард 2.4, понуђене су тврдње  и наставници су оценом од 1-4 

оцењивали важност и присутност у настави. Анализом резултата утврђене су  јаке и слабе 

стране. 

Уочено је да се по важности  истичу тврдње: 

 -Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима 

-Ученику су јасни критеријуми вредновања 

Најмање важне ставке  из анкете наставника: 

-Наставник даје потпуну и разумљиву информацију ученицима о њиховом раду 

укључујући јасне препоруке о наредним корацима. 

-Ученици постављају сами себи циљеве 

Најприсутније ставке:    

 -Ученику су јасни критеријуми вредновања 

-Наставник формативно и сумативно оцењује  

Најмање присутне ставке: 
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 -Наставник даје потпуну и разумљиву информацију ученицима о њиховом раду 

укључујући јасне препоруке о наредним корацима. 

-Ученик уме критички проценити свој напредак и напредак осталих ученика 

Закључак  

Посетом часова, увидом у електронске дневнике , у разговору са ученицима, закључује се 

да наставници формативно и сумативно оцењују,ученицима су јасни критеријуми 

оцењивања  и наставници препознају важност подстицања ученика да сами себи 

постављају циљеве. 

Мере за унапређење: 

1.Унапредити давање информација ученицима тако што ће бити јасније и разумљивије  

2.Подстицати ученике да критички процењују свој напредак и напредак осталих ученика 

3. Образовна постигнућа ученика 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних  

циљева учења. 

Носиоц: Чланови тима за самовредновање - координатор 

Инструменти и технике самовредновања: Анализа резултата Пробног и Завршног испита и 

упоређивање са претходном годином 

Пробни испит је реализован под посебним условима, у време наставе на даљину, тако да 

резултати Пробног и Завршног испита на нивоу тима за самовредновање нису 

упоређивани.Сви резултати који буду доступни члановима тима  биће предмет 

вредновања тима у неким дугорочним анализама. 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

Носиоц: Чланови тима за самовредновање 
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Инструменти и технике за праћење : Успех ученика на првом класификационом периоду, 

полугодишту и на крају школске године. Анализа рада допунске и додатне наставе. 

Анкете за наставнике и ученике. 

Обзиром да Влада је прогласила ванредностање и да је школа од 16. марта наставила рад 

на даљину, ова област није реализована. 

 

4. Подршка ученицима 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

Носиоц посла : Светлана Равић 

Инструменти и технике самовредновања: Анкете за ученике  

Упитник су попунили ученици 7. и 8. разреда и на основу обрађених одговора и мишљења 

ученика добијени су следећи резултати:  

1) ВАЖНО 

Ученици сматрају да је за њихово учење најважније да наставници помажу ученицима 

који спорије напредују организовањем допунске наставе и да наставник даје јасне и 

потпуне информације о њиховом раду, као и о наредним корацима.  

Као мање битну ствар  за учење навели су  потребу да се користе други извори 

информација, као што су часописи, интернет, књиге. Поред тога, сматрају мање важним  

да буду обавештени о резултатима и постигнућима других ученика на такмичењима или 

неком конкурсу. 

2)  ПРИСУТНО 

Што се тиче присутности исказа, ученици су мишљења да им је на часовима досадно и да 

не могу радити онолико брзо колико желе. 

Највишу оцену су дали за исказ који се односи на њихову способност да прате и процене 

своје напредовање и остварене резултате и да су талентованим ученицима омогућени 

посебни облици рада ван редовне наставе кроз додатну наставу, секције, истраживачки 

рад и слично.  

 

5. Етос 
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5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

Носиоц посла: Чланови тима за самовредновање 

Инструменти и технике  самовредновања: Анализа документације школе, Анкете за 

наставнике и ученике 

Обзиром да Влада је прогласила ванредностање и да је школа од 16. марта наставила рад 

на даљину, ова област није реализована. 

 

4.9. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Стручни Тим за инклузивно образовање је реализовао све  састанке  по Годишњем плану 

до 16.03 2020. и проглашења ванредног стања, када се  одлуком Министарства  прешло на 

рад наставе на даљину. Тим је наставио своје активности електронским путем. На 

састанцима је урађено: Упознавање чланова тима са правима деце из осетљивих група и 

Правилницима којима се утврђује право деце на инклузивно образовање, анализирана  су 

постигнућа ученика који су у претходној години радили по ИОП-у, предложена  је израда 

нових ИОП-а,  договорени  су начини вођења евиденције и израде извештаја. 

Успостављена комуникација са Интерресорном комисијом. Идентификовани су ученици 

са тешкоћама у учењу,  са емотивним,  интелектуалним и социјалним проблемима .Тим је 

издвојио ученике са здравственим проблемима и предлагао мере подршке. 

Током  године  предложио је три индивидуално образовна плана- ИОП-1 за ученике 3-4, за 

два ученика само из српског језика и за једну ученицу из предмета  српског језика, 

математике, света око нас и енглеског језика-. ИОП-1  је предложен и за једног ученика  

другог разреда, а  ИОП-2 за ученика 4-3 одељења.  Предлагане су и мере 

индивидуализације за ученике са дислексијом и дисграфијом. 

Припремљена документација, образложење предлога и обављени разговори са 

родитељима.  

Тамо где је било потребно, остварена  је сарадња са психолозима и са службом 

здравствене и социјалне.заштите. 
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Пружена је подршка ученицима који су идентификовани од стране наставника као 

надарени за области предмета,  десет ученика пријављено је за тестирање и  осам њих је 

постало полазник Региналног центра за таленте. Активности у Центру су за ову школску 

годину прекинуте, због појаве пандемије изазване вирусом Ковида 19.  

Сарадња са родитељима  ученика којима је потребна подршка је остварена,  

присуствовали  су састанцима тима и учествовали у избору даљих активности у раду са 

децом.Тим је и ове школске године имао тенденцију развијања стратегије потпуне 

партипације родитеља у раду. 

У циљу решавања проблема социјалне заштите остварена је сарадња и са Центром за 

социјални рад Нови Београд .Настављена је сарадња са Основном  школом „ Нови Београд 

која у континуитету пружа подршку тиму и наставницима школе. 

Након проглашења ванредног стања због пандемије, изазване вирусом  19, онлине 

наставка реализације настава,даља комуникација са члановима тима и родитељима 

ученика успостављена је електронски. Путем вибера и мејлом  пружена је подршка 

ученицима   како у избору садржаја и   одговарајућег наставног материјала тако и у 

мотивацији и сналажењу . 

Урађена је евалуација и ученици су напредовали у раду. 

 

Извештај припремио педагог, Славица Мосић 

 

4.10. ТИМЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

У току школске године  примењивао се Програм заштите ученика од злостављања,  

занемаривања  и дискриминације.  

Тим се до 16. марта 2020. године и проглашења  ванредног стања због пандемије изазаване 

вирусом Ковид 19,  састајао на   свако сазнање и појаву сумње на насиље. 

Анализирао ситуације и предузимао мере појачаног васпитног рада,друштвено корисног 

рада  као и законом предвиђене  васпитно дисциплинске мере. 

Тим се бавио превентивним и интервентним активностима. Припремао превентивне  мере 

за заштиту ученика од насиља, анализарао пристигле евиденционе листе о случајевима 

сумње на  насиље  и предузимао мере  интервенције. Пратио ефикасност предузетих мера  
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и анализирао безбедност ученика у школи и школском дворишту. И у овој школској 

години у  школи  се спроводио пројекат ,, Школа без насиља“ и  „Људска права на делу“ 

кроз  радионице   у свим одељењима и свим узрастима. 

Представници Мупа су реализовали  предавања за ученике.Пратиле се новине у закону , 

Правилници и Протоколи поступања из области насиља , дискриминације и злопотребе 

психоактивних супстанци. Организовала се едукација ученика о дискриминацији. 

Постављала се чврста правила и инсистирало се на поштовању кућног реда школе.  Добро  

се организовала дежурства. Правилник  о понашању запослених  са обавезама наставника, 

родитеља и ученика  био је  доступан   и видљив у холу школе као и имена чланова тима   

била су на видном месту,тако су  ученици могли  увек да затраже помоћ.Родитељи су 

упознати са кућним редом школе. 

 Све  је то доприносило организованом спречавању појаве насиља у школи т.ј превенцији 

и смањењу учесталости. 

Када се догоди насилна ситуација или сумња на притиске и насиље, предузимале су  се 

интервентне мере .За сваку пријаву насиља заседао је  Тим, анализира облик и ниво 

насиља и предлагао мере заштите. Обављани су  разговори са  родитељима ученика  који 

су били изложени насилним сизуацијама . Обављани  су у присуству родитеља, разговори 

са  ученицима који су били у сукобу. Радило се на смиривању, обављане консултације, 

припремани Планови заштите ученика  и израђивани извештаји о спровођењу. 

 Тим је  остварио и сарадњу са   спољашња мрежом заштите - Центром за Социјални рад, 

Домом здравља  и МУП-ом. 

Документација о случајевима насиља     се чува у школи  и повремено анализира 

учесталост, појавни  облици и последице насилног и дискриминаторског понашања . 

Чланови тима наше школе присуствовали су састанку  у ОШ,,Јован Дучић  када је 

Школска управа   организовала  подршку тимовима  школа. 

Извештај припремио педагошкиња, Славица Мосић 
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4.11.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Тим чине директор, педагог и разредне старешине седмог и осмог разреда и реализује 

Програм професионалне оријентације кроз радионице пројекта «Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу» .На почетку године  тим се договара  о 

активностима и подели послова.Радионице се реализују на часовима одељењског 

старешине седмог и осмог разреда и реализују их одељењске старешине по плану и 

програму рада одељењских старешина школe.Планира се и  пружа подршка ученицима, 

наставницима и родитељима у процесу Професионалне орјентације . У овој школској 

години    педагог је припремио презентацију на тему,»Професионалне орјентације «коју су 

одељењске старешине осмог разреда доставиле ученицима. Презентација је била доступна 

и осталим ученицима и родитељима  преко сајта школе. Презентација средњих школа које 

су на мејл наше школе стизале, прослеђиване су такође одељењским старешинама, а они 

су их прослеђивали ученицима. 

Због пандемије, један део програма није реализован. 

 

4.12.ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ 

Активности које је планирао Тим за културну делатност нису све реализоване у току 

године због ванредног стања које је уведено 16. марта 2020. Оно што је планирано за прво 

полугодиште је остварено. 

 

 02.09.2019. Свечани пријем првака са пригодним програмом; 

 Акција ,,Чепом до осмеха“ током целе школске године; 

 04.10.2019. Ученици првог разреда су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали  филм 

,,Велика авантура“; 

 05.10.2019. Трка за срећније детињство;  

 07.10.2019. Посета биоскопу ,,Фонтана“ и гледање филма ,,Велика авантура“ за 

ученике трећег разреда; 

 23.10.2019. Посета ученика осмог разреда Музеју Вука и Доситеја; 

 24.10.2019. Ученици петог разреда су посетили Музеј афричке уметности; 
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 25.10.2019. Ученици шестог разреда су посетили Музеј илузија, 

                    Ученици осмог разреда су посетили Сајам књига; 

 30.10.2019. Посета ученика првог разреда Градској библиотеци ,,Вук Караџић“; 

 07.11.2019. Школско такмичење из математике; 

 18.11.2019. Дан замене улога; 

 26.11.2019. Посета ученика 1-4. разреда позоршту ,,Пинокио“. Представа ,,Алиса у 

земљи чуда“; 

 27.11.2019. Једнодневна екскурзија Салаш ,,Лујза“–Бело Блато–Етно село Тигањица, за 

ученике првог разреда, 

                      - Једнодневна екскурзија Београд-Ваљево-Бранковина-Гостољубље, за 

ученике II-1 и II-2, 

                      - Једнодневна екскурзија Етно село Моравски конац-Свилајнац-Јагодина, за 

ученике трећег разреда, 

                      - Једнодневна екскурзија Орашац-Опленац-Бабина Река, за ученике четвртог 

разреда, 

 Посета ученика петог разреда Народној банци; 

 06.12.2019. Хуманитарни концерт ,,Ансамбл мелодија“ Средње музичке школе ,,Марко 

Тајчевић“ из Лазаревца; 

 Ученици шестог разреда су посетили ,,Фестивал науке“ на Београдском сајму; 

 07.12.2019. Општинско такмичење из математике у ОШ ,,Борислав Пекић“; 

 09.12.2019. Акција Црвеног крста ,,Један пакетић, пуно љубави“, сви ученици 

учествују прикупљањем ствари и грицкалица за децу којој је помоћ потребна; 

 10.12.2019. Хуманитарна акција ,,Помоћ деци свратишта“, учествују сви ученици; 

 12.12.2019. Путујућа учионица Музеј Вука и Доситеја, Етнографски музеј и 

Позоришни музеј, Конак кнегиње Љубице – Пројектна настава за ученике другог 

разреда; 

  13.12.2019. Ученици VII-2 који похађају Верску наставу су посетили Музеј Српске 

православне цркве у Саборној цркви; 
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 17.12.2019. Градско такмичење у пливању; 

 24.12.2019. Продајни новогодишњи базар за ученике 1-8. разреда; 

 24.12.2019. Новогодишња припредба у одељењу 1-1; 

 27.12.2019. Новогодишњи маскенбал за ученике 1-4. разреда; 

 13.1.2020. Реализација луткарске представе ,,Новогодишње жеље“ за ученике трећег 

разреда; 

 27.1.2020. Школска приредба поводом дана Светог Саве;  

 04.3.2020. Ученици VII-2 су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали филм ,,Зов 

дивљине“; 

 05.3.2020. Ученици петог и осмог разреда су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали 

филм ,,Зов дивљине“; 

 09.3.2020. Посета биоскопу ,,Фонтана“ и гледање филма ,,Тајна изгубљеног 

краљевства“ за ученике III-1, III-3 и IV-2; 

 02.6.2020. Ученици осмог разреда су радили пробни завршни тест из математике у 

школи; 

 17-19.6.2020. завршни пријемни испит за ученике осмог разреда у школи. 

 

Координатор Тима за културну делатност 

Драгана Миок 

 

4.13. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

По утврђеном плану у оквиру школског спорта одржано је: 

1. У оквиру Дечје недеље у септембру и октобру је, у организацији парламента, 

традиционално одржан турнир у одбојци са учешћем ученика и ученица седмог и 

осмогразреда (мешовито);  

2. У децембру је одржано такмичење у шутирању „тројки“ (шести, седми и осми рзред); 
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3. Планирани Tурнир петог и шестог разреда у малом фудбалу, који је требало да се 

одржи у мају  није одржан. 

4. Одбојкашки турнир девојчица петог и шестог разреда у априлу, нису одржани због 

увођења ванредног стања.  

 

 

 Координатор тима 

 Александар Човић  

 

4.14.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Према  годишњем плану рада Тима планирано је четири,а одржано је три састанка.Први 

састанак је одржан у каснијем  термину,него што је планирано,због немогућности да се 

усклади присуство свих(већине)  чланова Тима.На првом састанку је конституисан Тим и 

чланови Тима су упознати са задацима рада Тима и дати су предлози за ефикаснији рад 

Тима. Према плану рада разматрани  су извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе и остваривање Школског програма за претходну школску годину. 

Други састанак је планиран за крај првог полугодишта,али је предлог био да се одржи 

почетком другог полугодишта ради боље ефикасности спровођења  закључака које је Тим 

донео. 

Трећи састанак није одржан због проглашења пандемије коронавируса. 

Четврти састанак је одржан према планираном термину са проширеним дневним 

редом,према допису Министарства просвете- Организација и реализација наставе у 

условима настале епидемиолошке ситуације по предложеним моделима министарства.  

Израђен је план рада за наредну школску годину и биће увршћен у Годишњи план рада 

школе. 

Координатор  Тима 

 Гроздана Павићевић 
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4.15. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Тим за професионални развој је у току школске 2019/2020. године одржао четири 

састанка, од пет, колико је било планирано Годишњим планом рада тима. Због лоше 

епидемиолошке ситуације у земљи, пети састанак, на коме ће бити израђен план стручног 

усавршавања и план рада Тима за наредну школску годину, биће одржан у августу. 

Први састанак је одржан 10. септембра 2019. године. Тим чине директор Иван 

Ћирић, педагог Славица Мосић, представник стручних већа Сандра Онимус и 

представник разредне наставе Вања Анђелковић. Анализиран је рад Тима у току школске 

2018/2019. године и подељена су задужења унутар Тима. Евидентирани су наставници 

који су у програму увођења у посао и ментора. 

На другом састанку, одржаном 5. новембра 2019. постигнут је договор о избору 

семинара у школи. С обзиром на све веће проблеме на које наилазимо ми наставници у 

школи и родитељи код куће, а везано за насиље на интернету и уопште везано за улогу 

савремених медија у дигиталном насиљу, и физичком здрављу ученика, чланови тима су 

предложили да то буде неки семинар везан за ту област (компетенције за подршку развоју 

личности детета и ученика). Договорено је да се наставници упознају са актуелним 

семинарима на својим активима и да се предложи један од семинара везаних за тему коју 

је Тим предложио. 

Трећи састанак Тима одржан је 7. марта 2019. године. На том састанку чланови 

Тима извршили су анализу стручног усавршавањаван школе и у школи током првог 

полугодишта. 

На четвртом састанку Тима, одржаном 27. јуна 2019. израђен је Годишњи извештај 

о реализацији планираног стручног усавршавања и напредовања наставника током 

школске године. Чланови Тима су били задужени да сакупе личне извештаје наставника, 

те је на основу њих направљен годишњи извештај. Такође је израђен извештај о раду 

Тима.Због лоше епидемиолошке ситуације у земљи, договорили смо се да израду плана 
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стручног усавршавања и годишњег плана рада Тима за професионални развој за наредну 

школску годину (која је такође била предвиђена планом Тима за овај месец), оставимо за 

август. 

Због увођења ванредног стања у Републици Србији, у другом полугодишту није 

одржан планирани семинар у школи, али су се наставници усавршавали путем интернета 

(онлајн вебинари и семинари). Сви запослени који нису завршили „Обуку за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима учења”, били су у обавези да је заврше онлајн (обука је 

почела 8.06.2020. године) 

Координатор тима: 

                                                                                                     Вања Анђелковић 

 

4.16. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Тим је одржао први састанак 5.07.2019. године. Формиран је тим који чине: Зоранка 

Божић-координатор, Јасна Јовановић-записничар, Светлана Чанчаревић, Ема Зорањић и 

Светлана Равић. 

У току школске године одржана су четири састанка Тима. 

На првом састанку израђен је План рада Тима за наредну школску 2019/20. годину. 

Договорено је да се у првом полугодишту више пажње посвети теоријском и практичном 

раду на развоју и усавршавању наставника у вези међупредметних компетенција, а да у 

другом полугодишту реализујемо активности за развој предузетништва. 

Други састанак је одржан 7.11.2019. године, на коме је договорено да чланови Тима одрже 

презентацју-предавање на Наставничком већу, на тему општих компетенција за 

целоживотно учење. Такође, колегама је предочено да очекујемо подршку и сарадњу кроз 

предлоге о пројектима и идејама за развој предузетништва у школи. 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

134 
 

Дат је предлог да се у сарадњи са педагогом школе организује семинар или обука 

наставника за развој поменутих компетенција и предузетништва у основној школи (није 

реализовано у првом полугодишту). Донета је одлука да се наставницима на 

Наставничком већу предочи да ће Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва сарађивати са Тимом за професионални развој, и да би наставници 

требало да изведу угледне часове на којима би се истакле компетенција за 

предузетништво и остале компетенције које се тим часом усавршавају. Пожељно је 

организовати тематске дане кроз које ће се развијати планиране компетенције. 

Од активности везане за предузетништво организован је Новогодишњи продајни базар. 

Успешно је реализован 24.12.2019. године са почетком у 17 часова, у просторијама хола 

школе. Учествовало је свих тринаест одељења млађих разреда и неколико одељења 

старијих разреда. Ученици су своје изложбене штандове напунили радовима које су 

правили са учитељима на часовима ликовне културе или током слободног времена. Неке 

од радова направили су код куће са својим родитељима. Посећеност је била веома велика. 

Прикупљен новац је предат у рачуноводство. Наглашавамо да деца веома воле овакве 

активности и радо учествују у истим. 

Због новонастале ситуације изазване ширењем корона вируса, проглашења пандемије и 

одвијања наставе на даљину, четврти састанак овог тима је одржан путем зоом 

апликације, преко интернета. На овом састанку је анализиран рад Тима. Чланови Тима су 

се сложили да је рад на манифестацијама планираним и реализованим у првом 

полугодишту био успешан и да су постављени циљеви остварени. 

Све активности које су планиране за друго полугодиште нису реализоване због горе 

поменуте ситуације. Чланови тима су се сагласили да се нереализоване активности 

пренесу у план рада за следећу школску годину. 

Договор је да се за наредну школску годину осмисли још сличних манифестација где би се 

међупредметне компетенције и предузетништво развијали, а ученици оспособљавали за 

њихово усвајање и примену истих. 

 Записничар: Јасна Јовановић 
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Координатор тима: Зоранка Божић 

 

4.17. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У Тиму за заштиту животне средине су учествовали наставница Драгица Момчиловић, 

Наставник ликовне културе Душан Атанацковић, наставница географије Марија Митић, 

као и учитељи нижих разреда. Наставници су заједно са ученицима дали допринос у 

реализацијама предложених активности. 

Заштита животне средине је усмерена на активности развоја еколошке свести, очувања 

природних ресурса. 

Ученици су упознати са коришћењем и рационалном употребом природних ресурса. 

Родитељи, ученици и локална заједница је упозната са остваривањем програма заштите 

животне средине кроз еколошке радионице, активности школе. 

Утицало се на развијање позитивног односа према природи и природом и радом 

створеним вредностима. 

На оплемењивање уже и шире средине утицало се кроз мотивацију ученика да се о истој 

брину кроз систем радних акција чишћења школе. 

Ученицима се на часовима редовне наставе али и на часовима еколошке секције, физике, 

говорило о значају енергетске ефикасности. 

Радило се на стицању одговарајућих знања и формирању правилног односа према 

уређивању школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова и уређењу школског 

дворишта. 

         Руководилац 

         Весна Нерић 
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4.18.ТИМ ЗА ИЗРАДУ ОПШТИХ АКАТА 

 

Тим у саставу: Весна Бојичић Кремењак, Милена Минић, Лидија Булатовић, Јелица 

Грубач и Иван Ћирић. 

У школској 2019/2020.години Тим је израдио следеће правне акте: 

 Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање 

прве помоћи, усвојен на 13. Редовној седници Школскоф одбора 20.11.2019.године. 

Затим је директор донео следећа акта као допуну Акта о процени ризика  

 План примене превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болсети COVID-19, 

дел. бр. 466 од 19.5.2020. године,  

 План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести дел. бр. 730 

од 23.7.2020.године. 

 

Наведени акти су донети у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 

101/05, 91/15 и 113/17-др закони) и Правиником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. гласник РС бр.94/20). 

 

4.19. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

4.19. 1.ВРШЊАЧКИ ТИМ 

 

 

Садржај 
Време 

реализације 

Носиоци 

посла 
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 Подела инструкција разредним старешинама за 

одабир ученика у ВТ од петог до осмог разреда 

 Избор представника за ВТ по одељењским 

заједницама (два представника) 

 Формирање ВТ и договор о начину рада 

 (Разговор, предлози и идеје ученика о томе шта 

их интересује и чиме би волели да се баве) 

 

 

 

Септембар 

2019 

 

 

 Јелена 

Костадиновић, 

наставник енглеског 

језика, 

Душан 

Атанацковић, 

наставникликовне 

културе, 

Ученици 5-8 разреда  

(по два ученика из 

сваког разреда) 

 Обележавање дечје недеље Октобар 2019 

 Обележавање дана Конвенција о дечјим 

правима 2019. године 

 Предлог за прославу Нове године 

 Форум позориште 

 

Новембар 

2019 

 Предлог за унапређење рада школе 

 „Један пакетић- много љубави“ 

 

Децембар 

2019 

 Прослава школске славе Свети Сава 

 Шта смо урадили у првом полугодишту 

 

Јануар 2020 

 Повезивање са члановима Вршњачких тимова 

других школа ради размене искустава 

Фебруар 

2020 

 Формирање „Кутије поверења“ у коју би 

ученици анонимно убацивали примедбе, 

предлоге, питања и сл. 

(Од 16.03.2020. уведено је ванредно стање, тако 

да се приступило настави на даљину) 

 

Март 2020 

 Рад са ученицима млађих разреда–у оквиру 

блога (на интернету) деца млађих и старијих 

разреда могу да размене своја искуства, тако да 

ученици старијих разреда могу дати савет 

млађим разредима  

 

Април 2020 

 Анализа рада ВТ Мај и јун 
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2020 

 
 

Координатор: Јелена Костадиновић 

 

4.19.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ученички парламент конституисан је друге недеље септембра 2019. године. 

За председника Парламента изабрана је ученица 7-2 Нађа Костадиновић, а за њеног 

заменика ученица 8-2 Марија Кисо. 

Чланови Парламента су упознати са Пословником о раду Ученичког парламента, 

Правилником о понашању и раду школе. 

Чланови Парламента су активно учествовали у раду и животу школе. Изабран је 

представник који ће присуствовати раду стручних органа школе (Нађа Костадиновић, а у 

њеном одсуству Марија Кисо). 

У првом полугодишту одржано је 5 састанака.  

Обележавана је „Дечје недеље“ – Конвенција о дечјим правима (прављењем плаката). 

Обележен је Дана здраве хране – доношењем воћа. 

Чланови Ученичког парламента, направили су презентацију и одржали предавање о 

облицима вршњачког насиља у свим одељењима од од 5. до 8.разреда. 

Као и сваке године чланови Парламента су, у сарадњи са ученицима који похађају часове 

Грађанског васпитања посетили свратиште „Деца улице“ и за ту прилику прикупили 

велику количину одеће, слаткиша, играчака, као и средства за хигијену. 

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

побољшање школског живота, организовањем културно-забавног програма (прослава 

Нове године у школском простору). 

Такође, чланови Парламента су узели учешће у организовању Дана замене улога 

наставника и ученика. 

У другом полугодишту није одржан ни један састанак, јер се одвијала настава на даљину. 

Упркос томе, председница Парламента, Нађа Костадиновић, је као члан комисије, 

учествовала приликом прегледања документације за избор ђака генерације. 
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                                                                                                                        Координатор 

              Весна Бојичић Кремењак 

4.19.3 ПРИЈАТЕЉИДЕЦЕНОВОГБЕОГРАДА 

 

Удружење Пријатељи деце је добровољна и непрофитна организација цивилног друштва. 

Основана је 1990. године како би се остваривали циљеви у области права детета, 

друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу. 

Општа мисија и циљ ПД је допринос промоцији и остварењу права детета и стварању 

услова за сигурно, креативно и срећно детињство, за поштовање положаја детета у 

друштву и њихово пуно учешће у одлукама које их се тичу, за слободан и хармоничан 

развој све деце у духу наше традиције и Конвенције о правима детета УН у области 

образовања, културе. Пријатељи деце широм Србије организује активности за децу. 

Организатор aактивности за Општину Нови Београд је Сузана Поњaвић. 

У сарадњи са Пријатељима деце Новог Београда у току школске године 2019/2020. 

одржано је 5 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.  

Од 16.3.2020., према одлуци Министарства просвете и технолошког развоја, због 

проглашења Ванредног стања у земљи због епидемије вируса COVID 19, настава је 

реализована на даљину, те су у овом временском периоду све планиране активности 

одложене. У периоду реализације наставе на даљину реализован је online ликовни конкурс 

„Птице“. 

Ученици наше школе су и ове године учествовали у активностима и такмичењима 

која су била у програму ове организације. У програмима је учествовало 15 ученика од 

првог до осмог разреда. Ученици Школе су учествовали у следећим програмима 

Пријатеља деце: 
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1. Ревија стваралаштва деце и младих Београда – Студентски културни центар – 7. 10. 

2019.; 

 

2. ДЕМУС – Златна сирена, Мали вокални састави – децембар 2019. и март 2020. 

Општинска такмичења – Златна сирена: 

 Мила Панић 52 – прво место 

 Софија Јокић 71 – прво место 

 Катарина Јанковић 82 – прво место 

 Петар Адамовић 82 – прво место 

 Миљана Симић 82 – друго место 

 Илија Станишић 51 – треће место 

 Димитрије Цвијановић 82 – похвала  

 

Општинска такмичења – Мали вокални састави: 

 Дуња Николић 62 и Ана Јовановић 62 – прво место 

 Марија Кисо 82 и Симона Стојановић 82 – прво место 

 

Градско такмичење – Мали вокални састави: 

 Дуња Николић 62 и Ана Јовановић 62 – друго место 

 

3. Ликовни конкурс „Птице“, мај 2020. 

Општинско такмичење 

 Бојана Јоветић 21 – похвала  

 Дуња Павловић 22 – рад за излагање 

 

Координатори: Александра Тасић Адамовић и Светлана Чанчаревић 

 

4.19.4. ЦРВЕНИ КРСТ 
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Ученици и наставници ОШ “Иван Гундулић“су успешно сарађивали са Црвеним крстом, 

Нови Београд. Учлањена су деца првог разреда у организацију Црвеног крста. 

-Сакупљена је чланарина, 50. динара по ученику за текућу школску годину. 

-Ученици наше школе учествовали у хуманитарној акцији “Трка за срећније детињство“, 

која је одржана 5.10.2019. у 10. сати на Спортском центру Бежанијска коса. Куповином 

купона који је коштао 50. динара, учесници су дали свој допринос, а уједно и учествовали 

у тој хуманитарној манифестацији. 

-У новембру је расписан наградни темат ,,За сунчану јесен живота“ ученици су 

учествовали са ликовним и литерарним радовима.Миа Кокар 7/1 освојила је другу награду 

у категорији, литерарних радова. У децембру је организована хуманитарна акција ,,Један 

пакетић много љубави“, разредне старешине са својим одељењем су сакупили слаткише и 

играчке, за децу без родитеља, као и болесну децу Новог Београда. 

- Волонтери Црвеног крста одржали предавања из прве помоћи у одељењу 6/1. 

Због пандемије прекинуте друге активности. 

координатори 

                                                                       Нада Миливојевић и 

                     Александра Станишић 

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

1. ПЕДАГОГ 

Годишњи план и програм педагога од септембра 2019.године је реализован и 

испоштована су  сва обавезна подручја рада. 

 Подручја рада и конкретни послови приказани су кроз овај извештај до 16.марта и 

проглашења  ванредног стања РС  и од 16. марта . 
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До 16. марта реализоване су редовне активности планиране Годишњим планом рада 

педагога : 

  

I  Подручје – Планирање и програмирање рада -   

         Реализовано је највећим делом у септембру 2019. године године кроз следеће 

активности: 

-Учешће у припреми и изради Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. 

       -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 Програма за заштиту деце и ученика од насиља,дискриминације, 

злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама. 

-  У току јуна и јула 2020.године   учествовао у изради Анекса  4 Школског програма за 

период 2018-2020- године(први,трећи,седми и осми разред) 

 

II Подручје – Праћење и вредновање васпитно –образовног рада 

Реализован је кроз следеће активности: 

- Посете часова, наставника приправника, наставника  разредне и предметне наставе са 

циљем праћење припремљености наставника за час, праћење  остварености исхода и 

бележење напредовања ученика 

- 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 
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- Рад у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе (чек листа за наставнике 

наставника и анализа посећених часова и оперативних планова наставника, увид у Ес 

дневник) 

- Рад у стручном активу за развојно планирање ( праћење реализације Развојног плана 

области Настава и учење ) 

 

 

IIIподручје 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 

 

 

IV Подручје – Рад са ученицима –  

Реализован је следећим активностима: 
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- 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  

-  Припрема презентације за ученике од 5-8 разреда на тему ,,Научи како да учиш“ 

- Испитивање ученика пред полазак у школу (укупно 70 испитаника) 

- Израда презентације на тему Професионалне орјентације 

- Формирање одељења првог разреда 

 

V 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  

Остварена сарадња, индивидуални и групни састанци и сарадња са Саветом родитеља. 

VII Подручје - Аналитичко истраживачки рад  

Реализовано је кроз следеће активности: 

- Извештај  о адаптацији ученика петог разреда 

- Извештај о сопственом раду 

- Извештај о уписаним првацима и структури одељења  

- -Учешће у изради извештаја о самовредновању на крају школске године 2019/20. 

- Извештај о реализацији Развојног планирања област Наставе и учења. 

- Учешће у изради извештаја о реализацији плана рада школе за школску 2019/2020.год. 

 

VIII Подручје – Вођење документације,припрема за рад и  стручно усавршавање – 

Реализовано је кроз следеће активности 

- Праћење стручне литературе 

- Израда и чување протокола и прикупљање података о деци. 
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- Вођење дневника рада 

 

IX Подручје - Рад у стручним органима  и тимовима школе  

Реализовано је кроз рад Наставничког већа и Одељенских Већа: 

- 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 инклузивно образовање( координирање у тиму, учешће у изради ИОП-а 

2, предлагање мера индивидуализације и сарадња са родитељима). 

 -Рад у тиму  за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања (израда 

Плана заштите за ученике, и предлагања мера интервенције у случајевима присутног 

насиља). 

X Подручје - Сарадња са друштвеном средином - 

 Сарадња је остварена са 

 Центром за социјални рад Нови Београд 

Градским секретаријатом за образовање 

 МПРТ 

Педагог је учествовала и у свим текућим пословима на иницијативу директора или 

сопствену иницијативу како би остварио опште васпитно- образовне интересе и потребе 

школе. 

 

Од 16. марата и преласка рада школе на даљину, педагог је обављао следеће 

активности: 

У време ванредног стања педагог је свакодневно била на вибер групи са члановима 

Педагошког колегијума и дискутовала о проблемима  при реализацији наставе на 

даљину.Скупљала, на недељном нивоу Оперативне планове рада наставника и 

учествовала у изради Оперативног плана рада школе и редовно их 
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прослеђиваладиректору.Школа је редовно слала Оперативне планове рада школе 

просветном саветнику. 

Припремала се и обучавала за коришћење  платформе Гугл учионице , била на истој 

платформи  и делом  на тој платформи пратила  реализацију часова. Пратила реализацију 

наставе на даљину и пружала сугестије наставницима у процесу формативног 

оцењивања.  

Пружила подршку ученицима који су се слабије снашли и нису били активни у  раду. 

Пружала помоћ у избору садржаја и материјала ученицима са тешкоћама у учењу. 

Пружила подршку родитељима ученика са здравственим проблемима у циљу подстицања 

и већег учешћа у раду и изради домаћих задатака. Указивала на значај самосталног рада и 

учења. Преко сајта школе информисала ученике и родитеље, биладоступна у одређеном 

термину  на видео-вибер  позиву за родитеље и ученике. Пружила подршку ученицима 

осмог разреда  израдом свеобухватне презентације на тему,, Професионалне орјентације.“ 

Презентације је обухватила све фазе избора занимања. Израдила презентацију за ученике 

од 5-8 разреда, у циљу  оспособљавања ученика за самостално учење уз 

повременеконсултације са наставницима . Давала сугестије како организовати  школски 

раду кућним условима. Презентација на тему ,,Научи како да учиш“ је прослеђена мејлом 

одељењским стрешинама и била је доступна ученицима и родитељима н сајту школе. 

Педагог је у јуну месецу, у периоду од 1-06.до 15.07.2020. тестирала 70 првака и сакупила 

податке о ученицима( спровела упитник за родитеље, разговарала с родитељима и деца су 

цртала себе). Формирала три одељења,  два целодневне и једно класичне наставе са 

продуженим боравком. 

Свакодневно пратила Упутства  МПТР  и размењивала мишљења са директором и 

наставницима , предлагала и договарала се о свим активностима рада наставе.  

Учествовала у Зоом онлајн реализацији Наставничког већа и прикупила Извештаје 

одељењских старешина о успеху наставе на даљину на крају 4. класификационог 

периода. 

 Учествовала у организацији Завршног испита ученика осмог разреда  и била члан 

Школске уписне комисије. Била члан Комисије за пријем радника. 

  Учествовала у изради Плана активности рада школе по посебном програму васпитно-

образовног рада у условима пандемије изазване вирусом Ковид 19. 
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Педагог,Славица Мосић 

 
 

2. БИБЛИОТЕКАР 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

 

Са радом у школи сам почела 25. фебруара 2020. године и започела упознавање 

књижног фонда библиотеке. Дана 10. марта 2020. године обављена је примопредаја 

библиотеке са Јагодом Бранковић. 

Са ученицима другог, трећег и четвртог разреда наставила сам да држим часове у 

вези са Читалачком значком. Консултације са ученицима предметне наставе имала сам по 

потреби. Ученици првог разреда су обавештени и пријавили су се за Читалачку значку, 

али часови нису одржани због увођења ванредног стања. Испитивање за Читалачку значку 

је одложено за септембар. Неизвесно је када ће прошлогодишњи учесници добити награде 

и похвалнице од  Библиотеке „Вук Караџић“ у општини Нови Београд. Информисала сам 

ученике о конкурсу деце песника „Изданци“. 

Током ванредног стања боравак у библиотеци замењен је дигиталном колекцијом 

књига на српском језику, које се могу читати путем интернета, у разредној и у предметној 

настави. Ученицима су препоручени и други корисни сајтови и линкови на којима могу да 

се пронађу лектире, књиге за читање из задовољства и други културни и образовни 

садржаји. Родитељи су могли да прате интересовања своје деце при избору књига за 

онлајн читање. 

Сарадња са директором, педагогом и разредним старешинама остварена је и у вези 

куповине књига за награђивање ученика. Књигама је укупно награђено 39 ученика осмог 

разреда. 
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У току школске године редовно сам присуствовала свим састанцима Актива 

школских библиотекара. Сарађивала сам са библиотеком ,, ВукКараџић “ и издавачким 

кућама ,,Богуновић“, „Вулкан“ , ,,Прима“, ,,Школска књига“, ,,ЈРЈ”, ,,Одисеја" и др. 

У марту 2020. године учествовала сам на семинару за стручно усавршавање „Вршњачко 

насиље- Боље спречити“ (К3, подршка развоју личности детета и ученика). 

Редовно сам водила евиденцију о раду, посећености и броју изнајмљених књига. 

Позајмљено је 187 публикација а библиотеку је посетило 215 корисника. 

Укупно у целој 2019/2020. школској години позајмљено је 2065 публикација. 

Библиотеку је посетило 2076 корисника. 

МПНТР је поклонило школи 25 књига у издању Завода за уџбенике. Школска 

библиотека располаже са 10 579 књига. 

У другом полугодишту и током рада у време трајања пандемије водила сам евиденцију 

потребну за Летопис школе. 

 

                   Библиотекар 

Љиљана Петров  

 

VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

1.1. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Школске 2019/20. је реализовано 37 часова одељењског старешине. 

Настава се од 17.03.2020.године одвијала на даљину због увођења ванредног стања 

у земљи, изазваног пандемијом корона вирусом.Сарадња са ученицима се у том периоду 

одвијала преко вибер групе, коју смо успоставили са родитељима. Преко исте смо слали 

предлоге,препоруке,савете и теме коју су деца лако могла да прихвате и са задовољством 

ураде.Теме су биле везане за здравље,хигијену и понашање у ванредним околностима,за 

безбедно понашање у саобраћају и у кући,другарство и слично. 
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У току првог полугодишта и делом другог, поред решавања текућих проблема 

реализовани су већим делом планирани садржаји Годишњим планом рада ОС. 

Остварена је успешна сарадња са МУП - ом и саобраћајном полицијом у оквиру 

пројекта ,,Основи безбедности деце“, ,,Школа без насиља“. 

Посебно је посвећена пажња на садржаје на самом почетку школске године везане 

за прилагођавање ученика на нове обавезе које су добили поласком у први 

разред,упознавање са правилима понашања у школи и договор око одељењских 

правила.Правилник о понашању у школи и школском дворишту била је честа тема 

разговора. 

Свакодневно се радило на развијању и неговању другарства. 

Велики број ученика првог разреда се пријавило за учешће на математичком такмичењу 

,,Кенгур без границе“,али се ,на жалост,нису опробали јер се термин такмичења десио у 

периоду пандемије. 

Свим хуманитарним акцијама радо су се одазивали: Помоћ деци Свратишта, Један 

пакетић-пуно љубави, Трка за срећније детињство, продајни новогодишљи базар  

Већи број ученика дао је свој допринос у школској приредби 27.01.2010.године,за 

Светог Саву. 

Сарадња са родитељима jе била добра. 

 

Одељењске старешине: 1/1 Павићевић Гроздана 

                            1/2 Булатовић Лидија 

                            1/3 Бунчић Нада 

 

1.2. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова одељењског старешине у току 

школске 2019/2020. године. Сви часови су реализовани. До 16.03.2020. године часови су 

реализовани у школи, а од 17.03. до 16.06.2020. године реализовани су путем интернета, 

на даљину, због проглашења пандемије корона вирусом. У том периоду часови су 

реализовани путем вибер и зоом апликације. На часовима одељењског старешине вођени 

су разговори о актуелним догађајима у одељењу, начину решавања евентуалних проблема 
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везаних за дисциплину и успех ученика. Нису реализоване све активности предвиђене 

Планом рада одељењског старешине као што је учешће у приредби поводом прославе 

Дана школе. Кроз ове часове ученици су могли да прошире сазнања о дечјим правима, али 

и да схвате да свако право повлачи за собом и неку обавезу. На почетку школске године 

ученици су се подсетили кућног реда школе и свакодневно је од њих захтевано поштовање 

истог. 

Током школске године у одељењима другог разреда није било већих дисциплинских 

проблема, а сва непожељна понашања благовремено смо кориговали у сарадњи са 

родитељима. Правилник о понашању у школи и школском дворишту био је честа тема 

разговора, а поштовање основних начела праћено константно. Већина правила понашања 

у школи и ван ње су утврђена, а нова правила 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 

и радионице везане за екологију. Ученицима је скренута пажња на различита занимања 

кроз разговоре о занимањима њихових родитеља и занимања којима би они желели да се 

баве у будућности, као и на значај радних навика. Скренута им је пажња на садржаје 

књига и телевизијских емисија који су примерени њиховом узрасту. 

Основни циљ је био развијање позитивних ставова и навика код ученика: другарски 

односи, толеранција, разумевање, емпатија, поштовање различитости, сарадња, 

љубазност, 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? 
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Ученици су учествовали и у различитим хуманитарним акцијама попут ,,Трка за срећније 

детињство", ,,Чеп за хендикеп", ,,Помоћ деци свратишта". 

 

Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице: 

 Значај личне хигијене за очување здравља  

 Правилнa исхрана (16.10. Светски дан хране) 

 Бринемо о хигијени простора 

 Однос према старијим лицима 

 Светски дан здравља (07.04)-У здравом телу здрав дух 

У периоду наставе на даљину нарочито је посвећена пажња хигјени и начинима заштите 

од преношења корона вируса. Велику помоћ и подршку су нам пружали родитељи у овим 

активностима када није било директног контакта са ученицима. 

Ученици су у току школске године имали редован систематски и стоматолошки преглед 

од стране школског лекара и зубара из Дома здравља. 

Еколошке теме: 

 22. април – обележавање Дана планете Земље 

 Како се понашамо према природи 

 Светски дан заштите животне средине 

 

Часови су имали релаксирајуће-едукативни карактер. Ученици су радо учествовали у свим 

активностима. 

Реализовали смо Дан замене улога, новогодишњи базар и маскенбал. Ишли смо у биоскоп 

Фонтана и гледали филм ,,Велика авантуара“, позориште лутака „Пинокио“ гледали 

представу „Алиса у земљи чуда“. У оквиру предмета Пројектна настава, реализовали смо 

путујућу учионицу Музеј Вука и Доситеја, Етнографски и Позоришни музеј, Конак 

кнегиње Љубице, где су ученици могли да прошире своја знања везана за историју 

Београда. 
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Једнодневну екскурзију су реализовали ученици 2/1 и 2/2 на релацији Ваљево, 

Бранковина, Гостољубље. Ученици 2/3 нису реализовали једнодневну екскурзију због 

незаинтересованости родитеља за исту. Настава у природи није реализована због 

пандемије и ризика по здравље ученика. Ученици су учествовали на школском такмичењу 

из Математике, а припремали се за међународно математичко такмичење ,,Кенгур без 

граница", на ликовном конкурсу „Упознајмо птице“. Похађали су часове припреме за 

учешће у Читалачкој значки која је одложена за септембар идуће школске године због већ 

поменуте ситуације. 

 

Одељењске старешине: 

2-1 Сузана Раичевић 

2-2 Светлана Шкеровић 

2-3 Зоранка Божић 

 

1.3. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова одељењског старешине у току 

школске 2019/2020. 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. Ученици су могли да 

прошире сазнања о дечјим правима, али и да схвате да свако право повлачи за собом и 

неку обавезу. На почетку школске године ученици су се подсетили кућног реда школе и 

свакодневно је од њих захтевано поштовање истог. Подсетили смо се и правилника о 

оцењивању и упознали се са задацима који их очекују у току године. Разматрао се однос 

ученика према школским обавезама. Радило се на оспособљавању за самостално учење и 

проналажење информација. Упознати су са методама и техникама успешног учења. 

Анализирaли смо успех и владања ученика појединачно и одељења у целини и 

организовали пружање помоћи ученицима који су имали тешкоће у усвајању садржаја. 
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Како је 15.03.2020. године у Републици Србији проглашено ванредно стање због 

епидемије корона вирусом, школе су затворене и настава се од 17.03.2020. године одвијала 

на даљину. Током одржавања наставе на даљину са ученицима смо комуницирале преко 

вибера, мејла или гугл учионице. Свакодневно смо им слале задатке, презентације и сав 

потребан материјал. Ученици су радили задатке, слали нам фотографије урађених 

задатака, које смо прегледале и слале им повратну информацију. Разговарали смо и о томе 

на који начин можемо превазићи евентуалне потешкоће и проблеме настале због 

организовања наставе на даљину, која је отпочела након увођења ванредног стања.  

Током ове школске године у одељењима трећег разреда није било већих дисциплинских 

проблема, али се са ученицима доста причало о правилима понашања у школи и школском 

дворишту. У раду су нам помагале одређене теме из здравственог васпитања, као и 

пројекта „Школа без насиља“. 

Закључили смо да је у школи најчешћи вид насиља вербално насиље, али да се вежбом 

самоконтроле и радом на себи и таква врста насиља, као и физичка, може спречити. 

Реализоване су  радионице  планиране у оквиру  пројекта „Школа без насиља”: 

 Разговор о дружењу и прaвилима понашања у школи  

 Бирамо најлепше речи за комуникацију 

 Како се постаје добар друг и добар ђак? 

 Како разрешити конфликт? 

 Насиље међу децом 

 Шта је надимак? 

 Није тешко бити фин 

 Толеранција 

Основни циљ је био развијање позитивних ставова и навика код ученика: другарски 

односи, толеранција, разумевање, емпатија, поштовање различитости, сарадња, 

љубазност, 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. 

„Учионица без насиља“ је мото који се провлачило током целе године и кроз све 

предмете. Разговор је допринео да се атмосфера у разреду поправља, ученици су се боље 
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разумели и остварена је боља комуникација. Покушали смо да науче да позитивно 

размишљају, пружају једни другима подршку и охрабрују у раду и игри. 

Пре проглашења ванредног стања то је рађено у школи, а након проглашења ванредног 

стања ученици су добијали потребне информације путем презентација, фотографија, 

различитих линкова, видео записа. Ученицима је током првог полугодишта скренута 

пажња на различита занимања кроз разговоре о занимањима њихових родитеља и 

занимањима којима би они желели да се баве у будућности, као и на значај радних навика. 

Рађено је на поштовању различитости, побуђивању и неговању позитивних особина, 

осећања, љубазности. 

Ученици су учествовали и у различитим хуманитарним акцијама попут ,,Трка за срећније 

детињство", ,,Чеп за хендикеп", ,,За децу свратишта" и „Један пакетић – много љубави“.  

Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице: 

 Вежбе за добро јутро 

 Хигијена простора у коме учим 

 Болести прљавих руку 

 Зашто је спорт важан за здравље? 

Еколошке теме: 

 22. април – обележавање Дана планете Земље 

 Значај очувања животне средине - Дан планете Земље  

Часови су имали релаксирајуће-едукативни карактер. Ученици су радо учествовали у свим 

активностима. 

Из пројекта „Људска права на делу“ није реализована ниједна радионица, јер нам 

координатор није доставио ниједну радионицу, али смо те часове провели боравећи у 

природи. 

Реализовали смо Дан замене улога, новогодишњи маскенбал и новогодишњи базар. Ишли 

смо у биоскоп Фонтана и гледали филмове ,,Велика авантура" и ,,Тајна изгубљеног 

краљевства"; позориште Пинокио, у ком смо гледали представу ,,Алиса у земљи чуда". 

Једнодневни излет у новембру смо провели у етно селу Моравски конаци, Свилајнцу и 

Јагодини. Планирани су и други одлазак у позориште у другом полугодишту и настава у 
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природи на Тари (27.04-04.05.2020. године), али они нису реализовани због епидемије 

корона вирусом и ванредног стања. Ученици су учествовали на школском такмичењу из 

математике, на општинском такмичењу из математике у ОШ ,,Борислав Пекић“ (Ученик 

Алекса Стевановић III-3 је освојио 100 поена и прво место, такође, ученик III-1 Петар 

Митровић освојио је прво место, а ученици Никола Рајковић и Вук Ђорђевић III-1, Дуња 

Декић III-2 и Дуња Којић III-4 освојили су треће место) и на градском такмичењу у 

пливању, а на такмичењу „Математиком и информатиком против Kорона вируса“ Петар 

Митровић III-1 имао је максималан број бодова 120/120. Ученици су учествовали у 

школској приредби поводом прославе школске славе Свети Сава, а реализована је и 

луткарска представа „Новогодишње жеље“. Планирано међународно математичко 

такмичење ,,Кенгур без граница", за које су се ученици пријавили, није одржано због 

ванредног стања и епидемије корона вирусом. Ученици су током школске године 

похађали различите секције. Учествовали су у Читалачкој значки и Витезовом ликовном 

конкурсу, који су одложени за септембар. 

Одељењске старешине 

III-1 Дајана Тркуља 

III-2 Милена Минић 

III-3 Тамара Пантелић 

III-4 Вања Анђелковић 

 

1.4. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

Школске 2019/2020. је реализовано 36 часова oдељењског старешине. Циљ је био да 

конкретним активностима, у оквиру пет тематских целина, укажемо на значај и вредност 

неговања социјално-емоционалних веза и односа међу члановима одељења и шире, и да 

безусловно усвоје здраве навике. Желеле смо да подржимо децу у тражењу одговора на 

питања: 

 Како квалитетно бити заједно? 

 Основи безбедности деце 
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 Школа без насиља 

 Због чега је важно бити здрав? 

Тема Људска права на делу није реализована јер нисмо добијале материјал потребан за 

радионице. 

На почетку школске године ученици су се подсетили кућног реда школе и свакодневно је 

од њих захтевано поштовање истог. 

Преко заједничких активности желеле смо да деци приближимо пожељне облике 

понашања и да им помогнемо да их интегришу у свој вредносни систем. 

Током рада на часовима одељењског старешине приметиле смо да ученици постају 

испуњени самопоуздањем и задовољством и да међусобно стварају чврсто повезане везе. 

Током школске 2019/2020. године у четвртом разреду дисциплина на часовима је била 

добра. Било је мањих прекршаја, али су у сарадњи са родитељима, директором, педагогом, 

Тимом за заштиту ученика успешно отклоњени. Правилник о понашању у школи и 

школском дворишту била је честа тема разговора. 

Задовољне смо понашањем свих ученика јер су показали напредак и вољу да коригују 

непожељне облике понашања. 

Кроз ове часове ученици су могли да прошире сазнања о дечјим правима, али и да схвате 

да свако право повлачи за собом и неку обавезу. Правилник о понашању у школи и 

школском дворишту био је честа тема разговора, а поштовање основних начела праћено 

константно. 

Током године на овим часовима су реализоване и планиране активности везане за пројекат 

„Основи безбености деце", које су држали људи из МУП-а и Ватрогасне службе. 

Предавања су била веома корисна за живот, садржаји су везани за пожељне облике 

понашања у пожарима, земљотресима, у ситуацијама када прети опасност са интернета... 

Слушали су и предавања о дрогама, малолетној деликвенцији, трговини децом... 

Имали смо радионице везане за екологију и дечја права. Указивале смо на значај радних 

навика. Скренута им је пажња на садржаје књига и телевизијских емисија који су 

примерени њиховом узрасту. 

Основни циљ је био развијање позитивних ставова и навика код ученика: другарски 

односи, саосећајност, прихватање, помагање, вршњачко учење, уважавање, толеранција, 
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разумевање, емпатија, поштовање различитости, сарадња, љубазност, одржавање личне и 

радне хигијене, заштита животне средине и успех у учењу. Ученици су учествовали и у 

различитим хуманитарним акцијама попут ,,Трка за срећније детињство", ,,Чеп за 

хендикеп", ,,Помоћ деци свратишта". 

Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице: 

 Здрава исхрана – добро здравље 

 Пубертет  

 Значај рекреације и спорта  

 Болести дечјег доба „Болести зависности"  

Еколошке теме: 

 22. април – обележавање Дана планете Земље 

 Како да сачувамо планету? 

 

Часови су имали релаксирајуће-едукативни карактер. Ученици су радо учествовали у свим 

активностима. 

Реализовали смо Дан замене улога, новогодишњи базар и маскенбал. Ишли смо у биоскоп 

Фонтана и гледали филм ,,Велика авантура“, позориште лутака „Пинокио“ и гледали 

представу „Алиса у земљи чуда“.До 16. марта 2020. часови су реализовани у школи, а од 

17. марта до 16. јуна 2020. су реализовани путем интернета, на даљину, због проглашења 

пандемијекорона вирусом. У том периоду часови су реализовани путем виберa. На 

часовима одељењског старешине вођени су разговори о актуелним догађајима везаним за 

корона вирус, начину решавања евентуалних проблема, стрпљењу које је потребно 

уложити да би се сачувало здравље, о томе како можемо помоћи старима из наше околине. 

У периоду наставе на даљину нарочита пажњапосвећена је хигјени и начинима заштите од 

преношења корона вируса. Помоћ и подршку су нам пружали родитељи. 

Одељењске старешине: 

Александра Васиљевић 

Александра Станишић 

                                                                                      Драгица Поповић 
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1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

1.5.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 

Целодневна настава је посебан облик образовно-васпитног рада у којој се смењују 

часови редовне наставе, часови самосталног рада и различити облици слободних 

активности. У оквиру овог времена ученици имају и један оброк. 

Приликом остваривања целодневне наставе наставник нарочито води рачуна о: 

- образовању и васпитању ученика; 

- помагању у учењу и раду; 

- подстицању ученика на самосталан рад и стицање радних навика; 

- развоју социјалних и комуникацијских вештина; 

- стицању хигијенских навика; 

- предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика; 

- аналитичко – истраживачком раду за потребе вредновања квалитета рада; 

- сарадњи са родитељима; 

- сарадњи са локалном заједницом као и са свим другим релевантним установама које се 

индиректно и директно укључују у рад школе. 

У школској 2019/2020. години два одељења првог и два одељења другог разреда су 

похађала целодневну наставу: 1-1, 1-2, 2-1 и 2-2. У целодневној настави наставу 

припремају и изводе два учитеља. Сваки од учитеља предаје одређену групу предмета. У 

нашој школи је то организовано на следећи начин, и у првом и у другом разреду је иста 

подела предмета: један учитељ је предавао Српски језик, Свет око нас, Ликовну културу, 

Грађанско васпитање, Ваннаставне активности и Пројектну наставу, а други је предавао 

Математику, Физичко васпитање, Музичку културу, ЧОС, Ваннаставне активности и 

Пројектну наставу, а један број ученика је ишао на Верску наставу. 

Учитељи мењају смену, тако да су сви часови подједнако распоређени. Овакав рад 

омогућава ученицима да напредују брже, брже усвајају технику почетног читања и 

писања, јер је сваки редован час Математике и Српског језика праћен самосталним радом 

ученика, тј. часом учења. Оно што би ученици у класичној настави имали за домаћи 

задатак, то ученици у целодневној настави ураде у школи. То је велика предност 

целодневне наставе. Деца су доста одморнија, растерећенија и задовољнија. Боравак у 
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школи им не представља велики напор јер им се смењују дневне активности. Активности 

које се спроводе у целодневној настави су: 

- часови редовне наставе; 

- самосталан рад; 

- исхрана; 

- слободно време; 

- слободне активности; 

- допунски рад; 

- часови одељењске заједнице; 

- ваннаставне активности. 

Распоред часова је организован тако да се смењују периоди учења и слободних 

активности како ученици не би били превише оптерећени. Поред часова редовне наставе 

ученици имају организован самосталан и креативан рад, који чини саставни део плана и 

програма целодневне наставе. У периоду слободног времена деца имају организован ручак 

у школској трпезарији а потом се организују разне активности као што је боравак на 

свежем ваздуху, али и у учионици када временски услови не дозвољавају боравак напољу. 

Прослава рођендана, слушање музике, креативне радионице, организовање представа у 

којима глуме ђаци су само неке од активности где наша деца могу да изразе своју 

креативност. После часова у послеподневној смени ученици такође имају слободне 

активности све до 16:30 часова, када се завршава целодневна настава. Пошто су родитељи 

имали потребу да дете остане дуже у школи, организована су дежурства до 17 часова. 

Оно што са сигурношћу можемо да кажемо јесте да је овај вид наставе користан за 

децу јер све своје обавезе завршавају у школи, а родитељима преостаје само да своје 

слободно време проведу управо у дружењу и заједничким активностима са својим 

малишанима. 

Јасна Јовановић 

 

1.5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА – ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 
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На почетку школске 2019/2020. године у продужени боравак је уписано укупно 30 

ученика. Боравак су похађали ученици I3 и II3 одељења, 15 ученика I3 и 15 ученика II3. 

Понекад су остајали и ученици чији се родитељи нису определили за боравак. По 

завршетку првог полугодишта ученик из II3 Вељко Бугарчић се пребацио у другу школу, 

тако да је укупан број ученика у другом полугодишту био 29. Рад у боравку био је 

додељен учитељици Милици Трифуновић коју је од 1. јуна 2020. године заменила 

учитељица Јелена Голубовић. 

Продужени боравак је почињао по завршетку наставе првог и другог разреда, после 

четвртог односно петог часа. Радно време боравка је било до 17 часова, с тим што ученици 

који су остајали после 16 часова остајали су са дежурном учитељицом у учионици руског 

језика или напољу у дворишту, уколико је време то дозвољавало. Сам боравак се одвијао у 

учионици првог разреда. 

Време које су ученици проводили у продуженом боравку било је испуњено самосталним 

радом ученика, слободним активностима као и креативним и ликовним радионицама и 

активностима у слободном времену. Организован је и ручак за ученике из боравка у 

периоду од 13:30 до 14:00. 

Како је већи број ученика одлазио кући у 15:00 односно у 16:00 распоред дневних 

активности организован је тако да готови сви ученици заврше домаћи задатак у боравку. 

Слободно време ученици су имали после ручка и једног часа самосталног рада. Слободно 

време проводили су у школском дворишту кроз игру, дружење или организоване 

елементарне игре. Понекад су слободно време проводили у учионици због временских 

услова. Акценат је био на развијању толеранције, социјализације као и узајамног 

поштовања. 

Често су организоване ликовне, музичке и спортске игре. Поменуте активности су 

првенствено забавно-рекреативног карактера као и стваралачког. Ове активности 

допринеле су социјализацији деце и усвајању корисних и интересантних садржаја. Теме су 

пратиле годишња доба, важне датуме и празнике. 

Од 16. марта када је уведено ванредно стање, ученици су добијали путем vibera и e- maila 

подршку у раду кроз слање занимљивих садржаја за слободне активности. За време 
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ванредног стања учитељ из боравка је све време био у контакту са разредним 

старешинама, помагао у реализацији наставе на даљину и праћењу и вредновању напретка 

ученика. 

Од 11. маја, након укидања ванредног стања, продужени боравак је опет почео са радом у 

просторијама школе, уз придржавање свих прописаних мера за заштиту од вируса. 

Боравак су у периоду од 11. маја до 16. јуна похађали ученици који су имали потребе за 

тим, а са осталим ученицима се наставио рад на даљину. 

Већина ученика је усвојила како радне тако и хигијенске навике као и самосталност у 

раду. Појединим ученицима било је потребно стално подстицање, додатна објашњења и 

корекције у раду. Дисциплинских проблема није било. Ова школска година успешно је 

реализована. 

Учитељице: 

Милица Трифуновић 

Јелена Голубовић 

 

1.6. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

У три одељења 5. разреда одржано је по 24 од планираних 36 часова Одељенске заједнице. 

На првом часу, после упознавања са одељенским старешином, ученици су упознати са 

правилима понашања у школи. Прочитан им је распоред часова и имена наставника који 

ће им предавати ове школске године. Наредног часа извршен је избор чланова одељенске 

заједнице. 

Часови су се пратили план и програм. Често је вршена анализа успеха и дисципле и 

предлагане мере да се они поправе. Урађено је више радионица, a једна од њих је „Тајни 

пријатељ“. 

По два часа Одељенске заједнице одржао је педагог.Тада је урађена је анкета о 

привикавању ученика на предметну наставу. 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

162 
 

За време једног часа посетилисмо Музејафричкеуметности. Послеразгледањапоставке и 

објашњењакустоса, одржанајерадионица у оквирукојесудецаправиламаске. 

На једном од часова члановиУченичкогпарламента, одржалисупредавање о 

облицимавршњачкогнасиља, а затим су ученициизносилисвојаискуства о овојтеми. 

На последњем часу 2019. године, уз сокове, слаткише и музику, прославили смо крај 

календарске године. 

У другом полугодишту, часове одељенске заједнице одржавали смо свакодневно преко 

Вибер групе. 

 

1.7. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

У два одељења шестог разреда одржано је по 23 или 24 од планираних 36 часова 

Одељењске заједнице. 

Ученицима су прочитани Правилник о понашању ученика у школи, Правилник 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 са методама и 

техникама успешног учења. 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. 

Часови су пратили план и програм. Често је вршена анализа успеха и дисциплине и 

предлагане мере да се они поправе. Највише су вођени разговори о дисциплини на часу и 

понашању ученика у ходнику и школском дворишту. 

Учествовали смо и у бројним хуманитарним акцијама: Чеп за хендикеп, Један пакетић-

много љубави, Помоћ деци Свратишта, Трка за срећније детињство. 

На једном часу је педагог школе са децом одрадила радионицу на тему „Школа без 

насиља“. 
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У сарадњи са саобраћајном полицијом и МУП-ом, успешно је спроведено 7 радионица 

,,Основи безбедности деце“, на којима су се ђаци упознавали са опасностима које вребају 

у окружењу и како их избећи или свести на минимум. 

У току школске године реализовали смо Дан замене улога, учествовали у програму 

поводом обележавања школске славе Свети Сава. 

На последњем часу 2019. године, уз сокове, слаткише и музику, прославили смо крај 

календарске године. 

У другом полугодишту, од почетка наставе на даљину, 17.3.2020, часове одељењске 

заједнице одржавали смо редовно преко Вибер групе.  

 Координатор већа Љубица Петровић 

 

1.8. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА СЕДМИХ РАЗРЕДА 

У школској 2019/2020. години одржаноје 25 часова одељењске заједнице уодељењу 71 и 27 

часова у 72. Реализовани су следећи планирани садржаји. 

 Одељењске заједнице 7 разреда су се бавиле питањима везаним за функционисање 

заједнице на нивоима наставе, понашања и владања ученика на часовима редовне, 

допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, учешћу ученика на 

такмичењима (до тренутка проглашења ванредног стања), хуманитарним акцијама, 

изостанцима – анализа изостајања и правдање истих, културним понашањем на јавним 

местима. Разговарало се о учењу и дисциплини, о међусобном поштовању и односима 

унутар одељења.  

 

 Кроз радионице реализовани су пројекти „Људска права на делу“, „Школа без насиља“ 

и „Професионална оријентација“, до тренутка проглашења ванредног стања.  

 Реализоване посете, излети, предавања: 
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 Биоскоп „Фонтана“, филмска пројекција „Зов дивљине“ –– 49 ученика седмих 

разреда 

 Биоскоп „Фонтана“, филмска пројекција „Бели очњак“ 

 –– 15 ученика 72 

 Фестивал Науке, ученици седмих разреда су посетили са наставницом Драгицом 

Момчиловић 

 Екскурзија, Источна Србија – ученика седмих разреда није реализована због 

ванредног стања. Родитељи су се и после прекида ванредног стања изјаснили да нису 

заинтересовани за реализацију екскурзије касније због повећања броја оболелил од 

Ковида 19. 

Координатор Већа: Весна Нерић 

 

1.9. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ОСМИХ РАЗРЕДА 

У школској 2019/2020. години одржан је 21 час у одељењу 81 и 36 часова у одељењу 82. 

Реализовани су сви планирани садржаји. У периоду реализације наставе на даљину часови 

одељењске заједнице у одељењу 82 су реализовани преко апликација ZOOM, google 

учионице и viber групе. 

 

 Одељењске заједнице осмих разреда су се бавиле 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 „Вештине за адолесценцију“, „Школа без 

насиља“ и „Професионална оријентација“. Ови пројекти су били допуна упознавању 
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личности ученика и њиховом међусобном односу што је допринело побољшању 

односа у одељењу, бољој дисциплини и раду ученика. 

 

 Реализоване посете, излети, предавања: 

 Музеј Вука и Доситеја – 23. 10. 2019. – 17 ученика 82 

 Сајам књига – 25. 10. 2019. – 4 ученика 82 

 Биоскоп „Фонтана“, филмска пројекција „Зов дивљине“  – 04. 03. 2020. – 37  ученика 

осмих разреда 

 Online посета виртуелним музејима – Народни музеј у Београду и Виминацијум у 

Костолцу – 06. 04. 2020. – 27 ученика 82 

 

 Координатор Већа: Александра Тасић Адамовић 

 

2 СЕКЦИЈЕ – СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

2.1. СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

2.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Током школске 2019/2020. године литерарну секцију водила је учитељица из продуженог 

боравка Милица Трифуновић. Због прекида уговора на одређено време, Милицу је 

заменила учитељица Јелена Голубовић, почевши са радом од 1. јуна 2020.године. Секцију 

је похађало 7 ученика из одељења III2. 

За школску 2019/2020. годину планирано је 36 часова и сви часови су реализовани. 

Ученици су на часовима литерарне секције стекли основна знања из области језичке 

културе, упознали се са књижевним делима различитих жанрова, припремали и 

учествовали на литерарним конкурсима, уређивали зидне новине, школске паное. Редовно 

су посећивали школску библиотеку. Часови литерарне секције су одржавани у учионици 

I3, школској библиотеци и школском дворишту. Од 16. марта када је уведено ванредно 
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стање, часови литерарне секције су реализовани путем вибера и e-mail адресе (давана 

упутства за рад и увид у ученичке радове). 

На литерарној секцији ученици су савладали вештину језичке културе, обогатили свој 

речник, проширили фонд речи, савладали технику писања састава, песама, прича. Стечено 

знање применили су кроз учешће на литерарним такмичењима, тематским писањем и 

одабиром радова за истицање на паноима у току школске године. 

Надамо се да ће ова секција у будућности окупити више ученика из више одељења. 

Учитељице: 

Милица Трифуновић 

Јелена Голубовић 

2.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛУТКАРСКО-ДРАМСКА СЕКЦИЈЕ 

 

Током школске 2019/2020. године Луткарско-драмску секцију водила је Тамара Пантелић, 

учитељица III3. Секцију је током првог полугодишта похађао 21 ученик, и то из одељења 

II2, III2 и III3. Из одељења III3 секцију је похађало 17 ученика, а из одељења III3 и II2 по 

два ученика. На почетку другог полугодишта секцију је напустио један ученик, а 

придружила су јој се још два ученика из одељења III3, па је секцију током другог 

полугодишта похађало 22 ученика (18 ученика из одељења III3 и по два ученика из 

одељења III2 и II2).  

За школску 2019/2020. годину је планирано 36 часова, колико их је и одржано. Прва 24 

часа су одржана у школи, а преосталих 12 часова је одржано на даљину. Ових 12 часова је 

одржано на даљину јер је у Републици Србији 15.03.2020. године проглашено ванредно 

стање због епидемије корона вирусом, па су школе затворене и од 17.03.2020. године 

настава се одвијала на даљину. Ученици који су похађали секцију су путем вибера и гугл 

учионице добијали задатке које су потом самостално извршавали. Слала сам им 

фотографије лутака које је требало да одштампају, исеку, обоје и украсе по жељи. Такође, 
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добијали су задатке да наглас вежбају читање текстова, које су добили на почетку другог 

полугодишта, и да уче своје улоге. 

Задаци утврђени планом и програмом су реализовани. Ученици су на часовима секције 

током првог полугодишта поновили шта је луткарство, а шта драматизација и наставили 

су да развијају своје глумачке вештине. Подсетили су се различитих врста лутака, а неке 

од њих и правили и користили у представи одржаној поводом Нове године (лутка на 

штапу, гињол лутка). Унапредили су вештине стилозовања и анимирања лутке. Развијали 

су вештину читања, способност да својим гласом, акцентом луткама придају различите 

карактере, унапредили своје драмско изражајне способности. Активно су учествовали у 

изради сценографије, избору музике за представе. 

Своје знање о глуми, луткама, луткарству су проширили у позоришту Пинокио, у ком су 

гледали представу ,,Алиса у земљи чуда", у којој су неки од ликова биле лутке. Ова 

представа им је послужила да се подсете колико музика може бити значајна за представу, 

какав ефекат могу имати лутке у представи, како се треба понашати на позорници и 

колико је важно да говоре јасно, гласно, изражајно и да својим гласом придају одређени 

карактер лутки. 

Стечена знања и вештине су имали прилике да покажу приликом извођења представе 

,,Новогодишње жеље". Представа је одржана пред публиком 13.01.2020. године у 

учионици одељења III3. Ова представа им је помогла да увиде шта су добро радили, а на 

чему још треба да пораде, па су почели да раде на својим грешкама у другом 

полугодишту. Тада смо почели да се припремамо за нову представу, која је требало да се 

одржи у јуну 2020. године. Нажалост, представу нисмо одржали јер се настава на даљину 

одржавала до 16.06.2020. године и школе нису поново отворене. Ученици су током 

одржавања наставе на даљину вредно радили, направили су своје лутке и учили су своје 

улоге, па ћемо представу одржати када се за то стекну услови. 

Надам се да ће ова секција и у будућности окупити оволики број ученика, да ће бити 

успешна као и до сада, и да ће секцији наставити да се придружују и ученици других 

одељења. 

Извештај урадила Тамара Пантелић 
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2.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА (трећи разред) 

У школској 2019/ 2020. години планирано је 36 часова Математичке секције. У 

току школске године реализовани су сви планирани садржаји. 

Секцију су похађали ученици трећег разреда, укупно 13 ученика који су редовно 

долазили, уз често присуство других заинтересованих ученика који су узимали учешће у 

раду сходно својим знањима и способностима (највише их је долазило када смо се 

припремали за школско такмичење). Рад секције је био веома успешан. Са ученицима се 

радило на развоју и подстицању интересовања за математику; на проширивању стечених 

знања; развијању мишљења, нарочито логике и довитљивости; на мотивисању и 

подстицању ученика на самосталан рад и стварање стваралачких способности. Са 

појединим ученицима се радило и за време трајања наставе на даљину, на обострано 

задовољство. 

Ученици су припремани за школско такмичење – учествовало је 9 ученика из 

одељења III4  и 5 ученика из одељења III2; 5 ученика се пласирало на општинско 

такмичење (Дуња Којић, Лореана Главан, Данило Пајић, Дуња Декић и Павле Шарац). 

Дуња Којић и Дуња Декић освојиле су трећу награду. 

Ученици су такође припремани за међународно такмичење „Кенгур без граница“, 

али због увођења ванредног стања такмичење није одржано. 

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. 

Водитељ секције 

                                                                                                Вања Анђелковић 

2.1.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

У школској 2019/2020. години за ликовну секцију планирано је 36 часова. 

Реализовано је 37 часова по плану и програму, један час више је реализован због више 

радних дана током ванредног стања изазваног корона вирусом. 

Секцију су похађали ученици од трећег разреда, укупно њих 15. 
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Ученици су заинтересовани за ликовну секцију, па су у раду били активни и 

мотивисани. На паноима у учионици и у холу школе излагали смо различите ликовне 

радове на тему јесени, зиме, Нове године, Светог Саве, а током другог полугодишта због 

новонастале ситуације услед корона вируса ученици су добијали ликовне активности за 

рад код куће. Слали смо радове за школски часопис „Витез“ поводом Витезовог ликовног 

конкурса, али је нажалост конкурс отказан због специфичне ситуације у целој Републици 

Србији. Међутим, готово у сваком броју часописа излазили су ученички радови. Правили 

смо новогодишње честитке, честитке поводом 8. марта. Такође, поводом новогодишњег 

базара правили смо различите креативне ликовне радове, које смо успешно распродали и 

остварили одличну зараду.  

Користили смо различите материјале, средства и ликовне технике и поступке у 

раду. Ученици су се маштовито, креативно и слободно ликовно изражавали и стварали. 

Нарочито интересовање показали су за колажирање, сликање темперама и за 

рециклирање. 

 

Учитељица: Милена Минић 

 

2.1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ 

У школској 2019/20.години, за фолклорну секцију је планирано 36 часова, реализовано је 

свих 36. Секцију је пратило 20 ученика трећег разреда. Планирани садржаји су углавном 

реализовани. 

 Реализоване активности у периоду септембар 2019–јун 2020.су: 

- План и програм фолклорне секције није остварен у потпуности. Садржаји су 

реализовани, али план који је подразумевао учешће на прослави Дана школе, 

нажалост, није. 

- Формирана је група од 20 ученика, коју чине ученици трећег разреда 

- План је почео са реализацијом средином септембра 2019. док су ученици били 

упознати са програмом прве недеље септембра 2019.године 

 Евалуација 
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- Ученици су заинтересовани за народну песму и игру и воле да се покретом 

изражавају. 

- Фолклорна секција ове године није веома успешно остварила план због 

проглашеног ванредног стања у Републици Србији, па се настава одвијала на 

даљину. Ученицима сам редовно слала материјал, али нисмо имали наступ 

поводом обележавања Дана школе због ванредног стања. 

Координатор фолклорне секције 

Дајана Тркуља 

 

2.2 СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

2.2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

У овој школској години планирано је 36 часове Драмске секције, а због наставе на даљину 

која је почела 17.3.2020. године одржано је само 20 часова: 16 часова у првом 

полугодишту и четири часа у другом полугодишту до 13. марта. 

Након одржане аудиције 30.9.2019. ученици петог, седмог и осмог разреда имали су 

школу глуме која је обухватала: вежбе за концентрацију, импровизацију, мимику, гест, 

групне вежбе са задатом темом итд. 

Осим ових вежби ученици су се припремали за наступ за Дан школе 15.5.2020. године на 

коме је била планирана прослава 70 година школе. За ову прилику одабрали смо одломак 

из комедије Бранислава Нушића „Сумњиво лице“. Ову тачку припремали су осмаци и 

седмаци. Са петацима је било у плану нешто друго, али је епидемија короне зауставила 

ове и друге часове. 

                                               Координатор Драмске секције 

                                                        Сузана Кићановић 
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2.2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАШИНСКЕ, АРХИТЕКТОНСКЕ И САОБРАЋАЈНЕ 

СЕКЦИЈЕ 

 

- Машинска секција – одржано 19. часова 

- Архитектонска секција- одржано 19. часова 

- Саобраћајна секција – одржано 18. часова 

 

Од самог доласка ученика петих разреда па надаље, 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 16.3.2019. у ОШ “Краљ Александар''. 

Ученици који су ишли на општинско такмичење, такмичарска дисциплина–практична 

израда по задатку-освојили су следећа места: 

-шести разред: Ксенија Миливојевић друго место, Марко Половина и Матеја Радић треће 

место,  

-седми разред: Иван Алајбег треће место, 

-осми разред: Александар Батножић треће место 

Од 17.3.2020.год. кренула је настава преко гугл учионице, тако да остала такмичења нису 

ни организована. 

Због промене распореда часова, било је тешко организовати секције и уписати у 

електронски дневник. 

 Нада Миливојевић 
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                                                                                                                   Ема Зороњић 

 

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Годишњи фонд часова 36 

Недељни фонд часова 1 

Еколошка секција је окупљала седмог разреда и то бројчано: 

3 ученика шестог један разреда,  

3 ученика шестог два разреда и  

8 ученика седмог један разреда 

На часовима еколошке секције обрађене су следеће теме: 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА                                                                  Весна Нерић     

Ред. 

бр 
Садржај Бр. ч. Реализација 

 

1.                  

Упознаванје ученика са акционим планом еколошке 

секције и пријем нових чланова 

Значај и заштита живог света  

Припрема материјала за обележавање 4. Октобра 

Светског дана за заштиту животиња 

 

1 

3 

1 

 

септембар 
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2. Обележавање 4. Октобра светског дана за Заштиту 

животиња изложба 

Улога воде у природи  

Проблеми дефцита пијаће воде на Земљи  

Пресађивање биљака  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

октобар 

3. Одржавање акваријума и тераријума 

Загађивање земљишта 

Ефекат стаклене баште 

1 

1 

2 

 

новембар 

4. Обележавање светског Дана борбе против АИДС- а  

Озонски омотач 

Уништавање озонског омотача 

1 

1 

2 

децембар 

5. Уређење кабинета и одржавање акваријума и тераријума 3 јануар 

6.  

Пирамида здраве исхране 

 

2 

 

фебруар 

7. Земљиште, састав и улога 

Угроженост и заштита земљишта 

Одржавање акваријума и тераријума 

2 

1 

1 

 

март 

8. Сређивање акваријума и тераријума  3 април 
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9. 

 

Сређивање акваријума и тераријума 

1 

1 

1 

 

мај 

10. Сређивање акваријума и тераријума 2 јун 

                              Годишњи фонд: 36 часова 

 

На часовима еколошке секције се пуно времена посветило се уређењу кабинета, 

одржавању тераријума за корњачу Сунчицу и акваријума са рибицама као и биљкама. 

Успешно су одрађене презентације ученика у П. Поинту од којих је једна посвећена Дану 

заштите озонског омотача, борби против АИДС –а, као и израда плаката. 

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. 

Допуњени су инсектаријуми и хербаријуми. Направљени су нови препарати намењени 

микроскопирању ученика. 

Направљени су модели процеса митозе и мејозе, и приказа процеса фотосинтезе. 

Акција чишћења школе је спроведена у децембру месецу са ученицима седмих разреда. 

Урађена је експериментална вежба транспирација биљака. Ученици су се редовно бринули 

о биљкама у кабинету, а нарочито о животињама-корњачи Сунчици, зебама Кићи и Мићи 

и акваријумским рибама.  

Најзначајнији датуми су се уредно обележавали, што је евидентирано у оквиру програма 

заштите животне средине. 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

175 
 

Професор биологије  

Весна Нерић 

 

2.2.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

У току школске године 2019/2020. реализовано је 28 од 36 часова секције. Наставни план и 

програм је делимично реализован. Од 16. 3. 2020., према одлуци Министарства просвете и 

технолошког развоја, због проглашења Ванредног стања у земљи због епидемије вируса COVID 

19, настава је реализована на даљину. Због новог начина рада и техничких могућности ученика 

реализовани су само часови редовне наставе обавезних и изборних предмета. 

У току првог полугодишта часове је похађало укупно 15 ученика, (3 ученика петог, 4 ученика 

шестог, 3 ученика седмог и 5 ученика осмог разреда). Евиденција часова и долазака ученика 

налази се у елекстронском Е – дневнику рада. Ученици су изводили композиције различитих 

жанрова. Рад је обухватио техничке вежбе, анализу нотног текста, слушање примера који ће се 

изводити, мултимедијалне презентације о композитору и стилу коме припада дело које се изводи и 

извођење композиција. Методе рада које су биле заступљене су демонстрација и практични рад, а 

облици групни и индивидуални. Ученици су на часовима музичке секције певали, анализирали и 

закључивали. Почетком другог полугодишта започета је реализација програма за свечану прославу 

Дана школе, као и припреме за градска такмичења. Све је прекинуто када се прешло на 

реализацију наставе на даљину. 

Ученици су свој рад и ове школске године јавно презентовали у културним манифестацијама у 

школи и ван ње, као и на такмичењима. 

 

Реализоване активности: 

 Снимљен је материјал за аудио CD-ове за трећи разред основне школе издавачке куће 

„Фреска“ – 04. 10. 2019. 

 Ревија стваралаштва деце и младих Новог Београда у СКЦ-у Студенски град – 08. 10. 2019. 

 Свечана прослава Светог Саве 27. 01. 2019. 

 Такмичење Златна сирена 24 – 26. 12. 2019. – општинско такмичење – освојено је шест 

I, једно II,  једно III место и једна похвала. 
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Златна сирена: 

 Мила Панић 52 – прво место 

 Софија Јокић 71 – прво место 

 Катарина Јанковић 82 – прво место 

 Петар Адамовић 82 – прво место 

 Миљана Симић 82 – друго место 

 Илија Станишић 51 – треће место 

 Димитрије Цвијановић 82 – похвала  

Мали вокални састави: 

 Дуња Николић 62 и Ана Јовановић 62 – прво место 

 Марија Кисо 82 и Симона Стојановић 82 – прво место 

 

 Такмичење Мали вокални састави  09. 03. 2020. – градско такмичење – освојено је једно 

II место (остала такмичења нису реализована због проглашења Ванредног стања). 

Мали вокални састави: 

 Дуња Николић 62 и Ана Јовановић 62 – друго место 

 

Наставник музичке културе 

Александра Тасић Адамовић 

 

3. ЕКСКУРЗИЈЕ И ПОСЕТЕ 

3.1. МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕДНОДНЕВНЕ 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученици првог разреда су реализовали једнодневну екскурзију 27.11.2019. године (I1-25 

ученика са учитељицама Грозданом Павићевић и Драганом Миок,I2-25 ученика са 
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учитељицама Лидијом Булатовић и Милијаном Марковић Мишић иI3- 26 ученика са 

учитељицом Надом Бунчић, укупно 76 ученика). Учитељица Милица Трифуновић је ишла 

као лични пратилац ученику Василију Ђуричићу. Екскурзија је реализована на релацији 

Београд-Салаш „Лујза“-Бело Блато-Царска бара (етно село Тигањица)-Београд.Посетили 

смо салаш „Лујза“, на коме су ученици видели домаће животиње и пољопривредно 

газдинство. После посете салашу обишли смо Царску бару, специјални резерват природе, 

која је у близини насеља Бело Блато. Након завршеног обиласка Царске баре, наставак 

путовања је био у правцу етно села Тигањица у коме је био организован ручак. У 

Тигањици су ученици обишли етно село које је конструисано у старом банатском стилу и 

дочарава како се некад живело у Банату, уз мноштво старих предмета, намештаја и 

пољопривредних машина. У оквиру комплекса етно села ученици су обишли етно музеј, 

стару банатску кућу и мини зооврт у којем су видели срне, зечеве, патке, живину, као и 

расне коње и поније у шталама. 

Планиране активности су реализоване у потпуности. 

Пут је реализован без проблема и према плану поласка и повратка. 

Вођа пута  

Гроздана Павићевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПОСЕТАМА И ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА 

ДРУГОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Ученици другог разреда су у овој школској години реализовали следеће планиране посете: 

 Посета биоскопу „Фонтана“– филмска представа „Велика авантура“. – 8.10.2019. 

 Посета позоришту лутака Пинокио – представа „Алиса у земљи чуда“. 26.11.2019. 

 Путујућа учионица: Музеј Вука и Доситеја, Етнографски и Позоришни музеј, 

Конак кнегиње Љубице – 12.12.2019. 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/60496/show
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 Ученици 2/1 и 2/2 су реализовали једнодневну екскурзију: Ваљево, Бранковина, 

Гостољубље 

 Ученици 2/3 нису реализовали једнодневну екскурзију због незаинтересованости 

родитеља. 

 

Планиране посете биоскопу и позоришту у другом полугодишту нису реализоване због 

ванредног стања и наставе на даљину. 

Настава у природи није реализована због проглашења пандемије и ванредног стања. 

Након одлуке Министарства и постојања могућности да се настава у природи ипак 

реализује анкетирани су родитељи. Већина је њих није била сагласна због ризичне 

здравствене ситуације. 

Руководилац одељењског већа 

Зоранка Божић 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ 

 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

БЕОГРАД-ЕТНО СЕЛО „МОРАВСКИ КОНАЦИ“-СВИЛАЈНАЦ (ПРИРОДЊАЧКИ 

МУЗЕЈ)– ЈАГОДИНА(МУЗЕЈ ВОШТАНИХ ФИГУРА, ЗООЛОШКИ ВРТ)-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 (7:30 часова) 

Етно село „Моравски конаци“ 

Свилајнац-Природњачки музеј 

Jагодина 
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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 среду 27.11.2019. у организацији туристичке агенције “Октопод“, ученици трећег 

разреда са својим учитељицама Дајаном Тркуља, Миленом Минић, Тамаром Пантелић и 

Вањом Анђелковић, 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 7:30 часова. Путовали смо ауто-путем у правцу Јагодине. Најпре смо дошли до 

етно села где смо обишли село и поиграли се у дечјем паркићу. Пут настављамо ка 

Свилајнцу где смо песетили Природњачки центар Србије који је научно-образовна 

институција и музеј посвећеннаучном туризму. У њему се налазе четири тематске 

изложбе, као и забавни парк намењен најмлађима. 

 Музејски део Природњачког центра Србије чини 8 тематских изложби, које се налазе у 

самом објекту, док се једна изложба налази у парку, у унутрашњости модела вулкана. 

 „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.  

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&action=edit&redlink=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&action=edit&redlink=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&action=edit&redlink=1
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 „БиодиверзитетСрбије”, 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: 

 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, зоолошки 

врт и предивно уређен парк Ђурђево брдо. Музеј је један од шест музеја у Европи, а први у 

Србији са ликовима домаће историје од Светог Саве до Коштунице, Дивца и Новака 

Ђоковића. 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 разред 

Дајана Тркуља 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЈЕДНОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ  УЧЕНИКА 

 ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

БЕОГРАД-ОРАШАЦ-ОПЛЕНАЦ-БАБИНА РЕКА-БЕОГРАД 

 

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%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%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%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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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 Хале спортова(7:30 чсова)  

 Одлазак у Орашац  

 Обилазак музеја Првог српског устанка 

 Обилазак Марићевића јаруге и спомен плоче 

 Обилазак спомен комплекса „Опленац“ 

 Обилазак спомен куће Вожда Карађорђа 

 Одлазак у Бабину Реку 

 Ручак (супа, главни јело, салата, хлеб, десерт и сок) 

 Слободно време и игра 

 Повратак у Београд (18:00 часова) 

У среду 27.11.2019. у организацији туристичке агенције ,,ЛАСТА“, ученици четвртог разреда 

(њих 65) са својим учитељицама Александром Станишић (учитељ IV1), Александром Васиљевић 

(учитељ IV2), Драгицом Поповић (учитељ IV3), су кренули на једнодневну екскурзију. Након што 

је дата сагласност од дежурног саобраћајног полицајца који је прегледао аутобус и вође пута, 

кренули смо у 8.00 часова. Возили смо се ауто-путем до Орашца. Ученици су се упознали са 

историјским чињеницама везаним за Први српски устанак. Погледали су и сталну 

поставку музеја где су могли да се упознају са оружјем и оруђем, изгледом кућа, писаним 

документима из тог доба... По завршетку посете музеја, пут је настављен према спомен 

комплексу „Опленац“. Обишли смо цркву и музеј- кућу краља Петра првог 

Карађорђевића. Ту су се ученици упознали са историјским чињеницама као и са пореклом 

лозе Карађорђевић. У Тополи је посећена и музеј- кућа Вожда Карађорђа. Поставка музеја 

као и кустос упознали су их са значајним догађајима, предметима и оружјем тог доба. 

У Бабину Реку стигли смо око 15:00 часова, где нас је чекао ручак (супа, бечка шницла и 

кромпир, салата, хлеб, десерт и сок). Слободно време смо провели у Бабиној Реци. Око 
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16:30 часова кренули смо ка Београду и стигли око 18:00 часова. 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. 

 

                                                                 Подносилац извештаја 

Александра Станишић 

 

3.2.СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

Због проглашења ванредног стања екскурзије старијих разреда нису реализоване. 

 

4. НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Настава у природи није одржана. 

 

VII ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

1.1 АКТИВНОСТИ 

Програм културних активности школе обухвата активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и 

заједничке културне активности са установама и организацијама ради обогаћивања 

културног живота ученика. 

Кроз културне активности подстиче се боља информисаност ученика, развија спремност 

за прихватање различитости, упознаје се са различитим културама, негује се слобода 

говора ученика, поспешује се лични развој ученика, развија самопуздање и лична 

одговорност. 
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Активност  Циљеви и задаци  
Начин реализације  Носиоци 

активности  

Време 

реализације  

Сарадња са 

градском  

библиотеком 

  

- развијање и 

неговање навике 

читања и 

коришћења 

библиотеке код 

ученика и 

наставника 

- развијање и 

промовисање 

правилне употребе 

свих облика извора 

информације - 

мотивисање за 

учењем и 

подстицање и 

оспособљавање за 

самостално учење 

и образовање. 

- одабирање и 

припремање литературе и 

друге грађе за разне 

активности -коришћење 

сазнања и достигнућа 

савремене науке, научно 

проверене методе и 

резултате сопственог 

истраживачког рада -

сарадња са ученицима на 

промоцији читања ради 

задовољства кроз све 

облике образовно-

васпитног рада 

- ученици 

- предметни 

наставници 

-

библиотекар 

-градска 

библиотека 

Септембар 

-  

Јун   

Светски дан 

хране  

-обележавање 

светског дана 

хране -упознавање 

значаја здраве 

исхране -припрема 

одговарајућег 

саджаја 

презентације  

-припрема презентације -

сарадња са ученицима 

приликом припреме 

хране и демонстрација -

сарадња са медијима 

  

-предметни 

наставници-

ученици 

-директор 

-педагог  

16.октобар  
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Дан сећања на 

српcке жртве у 

Другом 

светском 

рату   

-познавање и 

поштовање 

историје 

-обавештавање ученика и 

разговор на 1.часу о 

датом догађају 

-предметни 

наставници -

ученици   

21. октобар   

 Дан 

просветних 

радника 

-подстицање 

дружења и сарадње   
-разговор и дружење  

-предметни 

наставници  

-директор 

школе   

8. новембар   

Учешће на 

фестивалу 

науке  

-развијање 

интересовања за 

природне науке -

развијање свести о 

одрживом развоју и 

рециклажи - 

формирање 

еколошке свести -

развијање 

креативности код 

ученика  

-припрема за учешће 

-демонстрација 

хемијских 

експеримената -

сарадња са ученицима 

приликом припреме 

представљања -сарадња 

са медијима -израда 

паноа  

-ученици -

предметни 

наставници -

директор 

школе  

Октобар - 

Новембар  

Посета Сајму 

књига  

-развијање 

интересовања и 

неговања читања  

- обезбеђивање 

организационотехничких 

услова  

-ученици -

предметни 

наставници  

Октобар  
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Посета 

Фестивалу 

науке  

-развијање 

интересовања за 

природне науке -

развијање 

креативности код 

ученика  

-систематизација, 

корекција, 

проширење и 

повезивање 

искустава и знања 

са новим знањима 

- обезбеђивање 

организационотехничких 

услова за извођење 

посете фестивалу науке  

-ученици -

предметни 

наставници -

педагог  

-директор  

Децембар 

Новогодишњу 

базар и 

маскенбал  

-развијање 

интересовања 

ученика за 

културне 

активности и 

обележавање 

значајних датума 

-припрема базара и 

маскенбала 

-ученици -

предметни 

наставници 

Децембар 

Прослава 

Светог Саве 

-чување и неговање 

сопственог верског 

и културног 

идентитета   

-изграђивање 

способности за 

дубље разумевање 

и вредновање 

културе и 

цивилизације у 

-проучавање живота 

Светог Саве кроз 

самосталне ученичке 

радове (ликовне, 

литерарне, презентације) 

-присуствовање на  

Литургији за дан Светог 

Саве -припрема програма 

-резање славског колача   

-предметни 

наставници   

- 

библиотекар  

- ученици - 

директор 

школе -

остале 

званице  

27. јануар   
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којој живимо 

Светски дан 

воде  

* реализовано 

преко наставе 

на даљину  

- упознавање 

ученика и 

грађанства са 

значајем воде за 

животну средину 

и глобалним 

аспектима 

загађења вода  

- развијање 

еколошке свести о 

природним 

ресурсима и 

значају очувања 

еколошке 

равнотеже  

-организовање трибине -

припрема одговарајућег 

програма -припрема 

презентације  

- предметни 

наставници - 

ученици - 

чланови 

различитих 

еколошких 

организација  

Март  

(22.март)  
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Дан планете 

Земље 

* реализовано 

преко наставе 

на даљину  

-упознавање са 

опасношћу која 

прети животу на 

Земљи услед 

наглог развоја 

индустрије и 

пораста потребе за 

енергијом -

упознавање 

ученика и 

грађанства са 

проблемима са 

којима се суочавају 

екосистеми  

-организовање трибине -

припрема одговарајућег 

програма -припрема 

презентације  

-предметни 

наставници -

ученици - 

чланови 

различитих 

еколошких 

организација  

Април  

(22.април)  

Дан сећања на 

жртве 

Холокауста  

*реализовано 

преко наставе 

на даљину  

-познавање и 

поштовање 

историје   

-обавештавање ученика и 

разговор на 1.часу о 

датом догађају   -предметни 

наставници -

ученици   

22. април 

Прослава Дана  

школе ,,Иван 

Гундулић” 170 

година школе 

 

*Није 

реализованзбог 

вандредног 

стања 

-обележавање Дана 

школе културним 

активностима -

међуљудски 

односи 

колективног духа -

ангажовање 

ученика у 

ваншколским 

-припрема програма 

поводом прославе -

обавештавање медија о 

датом догађају -

организовање прославе -

обавештавање званица 

поводом прославе  

-предметни 

наставници   

- 

библиотекар  

- ученици -

остале 

званице   

- Тим за 

маркетинг 

Септембар- 

Мај 
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активностима   

-Тим за 

културну 

делатност 

Сарадња са 

Центром за 

културу  

-развијање и 

ширење културне 

делатности и 

утицаја на 

друштвену средину 

-упознавање са 

активностима на 

очувању културне 

и историјске 

баштине -

фаворизовање 

филмске и 

позоришне 

уметности  

-организација и посета 

културним догађајима, 

биоскопским 

представама, 

позоришним 

представама, концертима, 

фестивалима,  

трибинама  

  

- ученици -

предметни 

наставници -

педагог  

-директор -

центар за 

културу  

Септембар- 

Јун  

Додела 

диплома 

ученицима 

завршних 

година  

-додела дипломе -

подизање свести о 

образовању и 

наставку 

школовања  

-припрема сведочанстава 

и диплома -припрема 

свечаности за доделу 

диплома -припрема 

награда  

- Тим за 

културну и 

делатност -

ученици -

разредне 

старешине -

педагог  

-директор  

- 

библиотекар  

-родитељи  

јун  
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Подела 

сведочанстава 

за ученике 

I,II,III разреда 

и подела 

књижица за 

ученике 

млађих разреда 

 

- додела 

сведочанстава и 

књижица 

- припрема сведочанстава 

и књижица 

-разредне 

старешине   

I,II, III 

разреда  

-ученици  

- учитељи 

библиотекар 

-родитељи   

јун  

Спортска 

такмичења 

-развијање и 

очување спортског 

духа ученика -

јачање физичке 

спремности и 

кондиције код 

ученика 

-припрема ученика за 

такмичења 

-предметни 

наставници -

ученици 

Септембар- 

Јун 

Промоција 

школе 

будућим 

ученицима  

*  реализовано 

преко сајта 

школе због 

вандредног 

стања 

-упознавање 

ученика са планом 

и програмом 

школе -

презентовање 

школовања и 

предности школе 

у односу на друге 

школе 

- планирана посета 

будућих првака, 

мултимедијалне 

презентације о 

постигнућима школе 

намењене ученицима и 

подела рекламног 

материјала 

-предметни 

наставници 

и остали 

запослени -

ученици 

школе - 

педагог 

Март-Јун  

Сарадња са 

медијима  

-упознавање 

друштвене 

заједнице са 

активностима 

-госотовање на 

телевизији -давање 

интервјуа -снимање 

емисија образовног 

-директор  

-педагог -

предметни 

Септембар- 

Јун 
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школе  

-промоција школе  

садржаја наставници -

ученици 

 Извештај припремила: Светлана Чанчаревић 

 

1.2. ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ 

У организацији Савета родитеља и агенције „Vanja travel agency“ д.o.o из Земуна 

ученици осмог разреда су Матурско вече прослaвили у сали „Mia Event“ у Земуну, 30. 06. 

2020. од 20h. Матурско вече је прослaвљено са ученицима осмих разреда ОШ „Ратко 

Митровић“ из Београда. 

Прослави је присуствовало 35 од укупно 45 ученика осмих разреда, одељењске 

старешине, директор, педагог и колега Милош Минић. Ученици су до сале имали 

организован превоз туристичким аутобусом. Током вечери ученике је забављао DJ, бенд 

„Azuro“, организованa је анимација и забавни програм. Послужена је вечера на бази 

шведског стола. Вече је протекло у веселој и пријатној атмосфери. 

Због епидемилошке ситуације настале због вируса COVID 19 Матурско вече је 

прослављено уз поштовање свих прописаних мера заштите.  

 

Координатор Већа: Александра Тасић Адамовић  
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2. ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

Старији разреди  

Током школске 2019/20. године реализоване су следеће активности: 

- Одељењска такмичења петих разреда у фудбалу (дечаци) 

- Одељењска такмичења петих разреда у одбојци (девојчице) 

- Међуодељењска такмичења у савладавању полигона спретности и окретности 

- Међуоделењски турнир седмог и осмог разреда у кошарци (дечаци) 

 

 

3. ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈА ДРУГИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА 

Програм за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања допуњен је како у 

свом називу ,тако и у активностима заштите од дискриминацијеу складу са Законом. 

Ушколи се спроводи програм и  остварују следећи циљеви и задаци : 

- 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 

 Спроведене активности: 

 Обезбеђивање простора у којима бораве ученици, унутар школе и ван ње; 
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 Успoстaвљaњe кoнтaктa и сaрaдњa сa МУП-ом, одељењем зa сузбијaњe 

мaлoлeтничкe дeликвeнцијe ; 

 Реализују предавања од стране Муп-а 

 Организују фер-плеј турнири за млађе и старије разреде;  

 Спроводи Унапређивање нивоа безбедности физичке средине (дворишта, прилази, 

сала за физичко, спортски терени) ; 

 Koнтролише  видео надзором; 

 Прате законске новине из области-упознају се  чланови Наставничког већа, Савета 

родитеља са Правилником о поступању установе у случајевима сумње  или 

утврђеног дискриминаторског понашања и вређања угледа,части и достојанства . 

 Реализује едукација ученика на теме-Шта је то толеранција и Шта је то 

дискриминација“  

 Предузимају интервентне мере 

 

. 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

Програм безбедности ученика је такоће конкретизован и прецизиран кроз годишњи план и 

реализоване су предвиђене активности. Како су носиоци посла - представници Мупа, 

програм је реализован у сарадњи са њима и сарадња је била успешна. Предавања за 

ученике првог, четвртог и шестог разреда имплементирани су у Програм рада 

Одељењских старешина и реализовани су. У школи се редовно ради анализа безбедносне 

ситуације. 

Учионице у којима бораве ученици су безбедне и добро опремљене. Просторијама као што 

су хол, трепезарија, кухиња, двориште, тоалети и спортски терени посвећује се велика 

пажња у смислу хигијене, уредности и безбедности. 

 

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

Професионална оријентација седми разред: 
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Ученици седмог један и седмог два су на часовима одељенског старешине у оквиру 

редовних часова имали и радионице које се тичу програма везаних за професионалну 

оријентацију. У септембру и новембру месецу је одржана радионица где су се ученици 

упознали са Програмом професионалне оријентације. Разговарало се и на тему 

интересовања ученика. У октобру је одржана радионица на тему У свету вештина и 

способности. 

Новембар месец је обележен са две радионице, и то Пут способности и Самоспознаја себе 

Аутопортрет, У оквиру ове теме: Упознај своја интересовања (лична и друштвена брига о 

људима, техника, бизнис и пословне услуге, технологија, рад са биљкама и животињама, 

одбрана, безбедност, култура, уметност, медији, занати ... 

Способности (сналажење са речима, сналажење са бројевима, схватање начина рада 

машина и уређаја, спретност руку и прстију, сналажење са људима…) и занимања за које 

су ове способности важне. 

Особине личности (упитник) 

Особине личности пожељне за одређено занимање (Свако занимање тражи пожељан склоп 

способности, особина личности и интересовања важних за успех у одређеним областима 

рада). 

Ученици су имали задатак да напишу саставе о себи и да их представе на часу одељенске 

заједнице. Педагог Славица Мосић је такође присуствовала часовима одељенске заједнице 

на којима је разговарала са ученицима на тему професионалне оријентације. 

У децембру месецу је такођеодржана радионица Ја за десет година, на тему 

професионалне орјентације, где се са ученицима причало на тему њиховог будућег 

опредељења и рада, и ученици су имали задатак да напишу састав на задату тему. 

Јануар месец је посвећен – Прикупљање и начин обраде информација о школама и 

занимањима. Ученицима је предочено на које све начине могу доћи до података о 

будућим занимањима. 
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У фебруару месецу се говорило о Припрема за интервју и сровођење интервјуа као и о 

Изложби постера жељених школа 

У марту месецу се причало на тему Припрема сусрета са експертима у нашој школи. 

Разредна је испричала своју верзију одабира занимања. Остале радионице нису 

реализоване због ванредног стања, али се са ученицима и њиховим родитељима 

свакодневно комуницирало на тему преласка рада на Гугл учионици изради домаћих у 

пружању подршке и помоћи у он лине настави. 

      Руководилац одељенског већа седмих разреда 

      Весна Нерић 

 

 

6. ПРОГРАМ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

У школи се реализује Програм здравствене превенције и остварују постављени  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. 

- Превенција болести зависности  

 

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. 
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 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 

 Значај правилне исхране 

 Спорт у животу младих 

 Интимна хигијена и заштита од болести 

 Превенција наркоманије 

 Превенција  и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

 Болести зависности 

 

 

Редовно се остварује сарадња са Домом здраља „Нови Београд“ и обављају се систематски 

и стоматолошки прегледи ученика. У циљу здравствене превенције организује се 

едукација ученика од стране стручног особља. 

. 

 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

196 
 

7. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛУПОТРЕБЕ ДУВАНА, АЛКОХОЛА И 

ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ 

Комнкретизовани je програм у претходној школској години и обухватио је едукацију 

ученика, родитеља и наставника. Програм је обухватио предавања, израду паноа и 

реализује се у сарадњи са Домом здравља, Мупом и родитељима. Тенденција је да се 

постигне координација у раду школе и других институција који се баве овим проблемом. 

Потребе и заинтересованост постоје али временско услађивање институција је 

комплесно.Потстицање родитеља да учествују у овом програму је такође задатак школе. 

 

8. 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; 

- сарадњу са Црвеним крстом Нови Београд ; 

- пружање адекватне помоћи социјално угроженим ученицима (бесплатни уџбеници, 

бесплатна исхрана, настава у природи, екскурзије); 

- организовање хуманитарних акција; 

- сарадњу са МУП-ом. 

- Сарадња у циљу заштите ученика који су изложени насиљу или се насилно понашају 

 

9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ 

Aктивности тима за заштиту животне средине у току првог полугодишта школске 

2019/2020., према плану који је дат на почетку календарске године. 

У септембру месецу је одржана презентација на тему „Угроженост и заштита озонског 

омотача“ и одрађен пано. У реализацији ове презентације су учествовали ученици 

еколошке секције са наставницом биологије Весном Нерић. Ученицима осмих разреда је 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

197 
 

пуштен филм „Ози озон“. Изложба кућних љубимаца није реализована,због болести 

наставника. 

У октобру је обележен Светски дан здраве хране. Ученици седмог разреда су направили 

презентације и одрађена је акција на часу домаћинства – прављење сокова од свежег воћа 

и поврћа. 

У октобру је направљена изложба на тему 4. Октобар Светски дан заштите животиња у 

сарадњи са колегом ликовне културе Душаном Атанацковићем. Изложба слика је била 

постављена у холу школе. 

Новембар- Обележен је дан климатских промена 4. новембра. Ученицима осмих разреда је 

пуштена презентација и кратак филм на тему глобалног загревања. Радионица везана за 

рециклажу није реализована и пребачена је за децембар месец. 

Децембар: У децембру месецу реализована је акција чишћења школе, са ученицима 

седмих разреда. Фебруар: Светски дан очувања енергије је обележен израдом презентације 

у П.Поинту. Учествовали ученици осмих разреда.У децембру јереализован и 

Новогодишњи базар на коме су учествовале наставница Драгица Момчиловић и Весна 

Нерић, са излагањем ручно прављених сапуна и таписерија, направљених у оквиру 

међупредметне корелације. 

Учитељице су са ученицима одржале радионице рециклаже прављења украсних предмета 

које су излагали на Новогодишњем базару. 

Фебруар месец је био обележен очувањем енргије, и израдом презентација на тему 

обновљивих извора енергије са ученицима осмих разреда. 

У марту месецу обележен је Дан енергетске ефикасности одржавањем презентације у П. 

Поинту и искључењем прекидача на сат времена.  

Даље активности, због ванредних околности нису реализоване.Одрађене су неке 

презентације са ученицима седмих и осмих разреда, на тему пирамиде здраве исхране као 

и обновљивих и необновљивих извора енергије, на гоогле учионици. 

        Руководилац Тима  
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        Весна Нерић 

 

10. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Током школске 2019/20. године остварена је сарадња са великим бројем културних 

и јавних институција. 

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“.  

Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Нови Београд 

и Министарством просвете, Социјалном службом, Домом здравља ,,Нови Београд'', Јавно-

комуналним предузећем и МУП-ом Нови Београд током бројних организованих 

предавања у школи.  

 

11. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

У првом полугодишту школске 2019/2020. године, одржана су три састанка Савета 

родитеља. Током другог полугодишта одржана су још четири састанка Савета родитеља, а 

један је планиран за август месец. Већина чланова Тима за сарадњу са породицом редовно 

је присуствовала састанцима. На састанцима су добијали потребне информације о раду и 

животу у школи током целе школске године, о раду директора за претходну школску 

годину и полугодиште текуће године, о раду наставног кадра, оствареном успеху ученика 

за сваки класификациони период, владању ученика, дисциплини и изостанцима, 

реализацији наставног плана и програма. Представници родитеља у Савету родитеља 

бирани су за различите Тимове школе (Тим за заштиту ученика од насиља и 

занемаривања, Тим за самовредновање и Стручни актив за развојно планирање). 

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 2019/2020. години. 

Разматрали су понуду за организовање новогодишњег програма. Донели су одлуку да 
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новац прикупљен на новогодишњем базару буде на располагању сваком одељењу како би 

могли да купе нешто за учионицу. Такође, учествовали су у одабиру чланова за 

спровођење поступка јавне набавке за исхрану ученика у школи и у одабиру члана за 

комисију за избор ђака генерације.  

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, као и са резултатима такмичења на 

којима су ученици учествовали. Такође, информисани су о секцијама за млађе и старије 

разреде и о пројектној настави која је спровођена у првом и другом разреду. 

Присуствовали су различитим приредбама организованим у школи (поводом Нове године, 

Светог Саве, 8. марта). Такође, родитељи су присуствовали и продајном базару.  

Савет родитеља, као и остали родитељи на родитељским састанцима, био је информисан о 

свим питањима која се односе на рад школе, на успех и владање ученика на крају сваког 

класификационог периода, полугодишта и крају школске године, о резултатима са 

завршног испита ученика осмог разреда, о активностима за унапређење образовно-

васпитног рада, о условима за рад и учење, безбедност и заштиту ученика, о предлогу 

мера за побољшање успеха ученика. 

Сарадња са родитељима је добра и континуирана и одвија се кроз родитељске састанке и 

индивидуалне разговоре на отвореним вратима са одељењским и разредним старешинама. 

Родитељи су се редовно одазивали. Саветодавни рад одељењских и разредних старешина, 

педагога школе и директора са родитељима ученика који имају потешкоће у учењу, 

прилагођавању, дисциплини и прихватању школских обавеза и правила понашања, 

одржавао се свакодневно и по потреби. Одлична сарадња са породицом реализована је и 

током ванредне ситуације изазване корона вирусом и наставе на даљину. Школа је 
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пружала подршку родитељима, деци и наставном кадру у психолошком и техничком 

смислу, а родитељи су без проблема сарађивали, и код куће са децом радили на 

садржајима који су били по плану и програму до краја школске године. Комуникација се 

одвијала преко интернета и различитих апликација и алата. Уз заједнички труд деце, 

родитеља и школе, усвојени су предвиђени садржаји и ученици су остварили завидан 

успех. На крају смо сагледали предности и недостатке наставе на даљину и разговарали о 

њеном унапређењу за случај да се поново нађемо у таквој ситуацији. 

 

12. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

Комисија за маркетинг је у школској 2019/2020. години своје активности спровела 

у сарадњи са директором школе, педагогом и осталим комисијама и лицима задуженим за 

спровођење програма школског маркетинга. 

Све планиране активности су укључене у реализацију школских активности и успешно 

реализоване до проглашења вандредног стања у Републици Србији. Од 16.марта 2020. 

године, настава се одвијала на даљину због вандредног стања, па самим тим и неке од 

активности су усклађене према томе. 

Септембар 

*Свечани пријем првака са пригодним програмом 

*Акција ,,Чепом до осмеха“ током целе школске године 

Октобар 

*4.10.2019. Ученици првог разреда су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали филм 

,,Велика авантура“ 

*5.10.2019. Трка за срећније детињство  

*7.10.2019. Посета биоскопу ,,Фонтана“ и гледање филма ,,Велика авантура“ за ученике 

трећег разреда 
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*23.10.2019. Посета ученика 8.разреда Музеју Вука и Доситеја 

*24.10.2019. Ученици 5.разреда су посетили Музеј афричке уметности 

*25.10.2019. Ученици 6.разреда су посетили Музеј илузија 

                     Ученици 8.разреда су посетили Сајам књига 

*30.10.2019. Посета ученика 1.разреда Градској библиотеци ,,Вук Караџић“ 

 

Новембар 

*7.11.2019. Школско такмичење из математике 

*18.11.2019. Дан замене улога 

*26.11.2019. Посета ученика 1-4.разреда позоршту ,,Пинокио“. Представа ,,Алиса у земљи 

чуда“ 

*27.11.2019. Једнодневна екскурзија Салаш ,,Лујза“ Бело Блато–Етно село Тигањица за 

ученике 1.разреда 

                      * Једнодневна екскурзија Београд – Ваљево – Бранковина – Гостољубље- 

Београд за ученике II-1 и II-2 

                      * Једнодневна екскурзија Свилајнац-Јагодина за ученике 3.разреда 

                      * Једнодневна екскурзија Орашац – Опленац-Бабина Река за ученике 

4.разреда 

* Посета ученика 5.разреда Народној банци 

Децембар 

*6.12.2019. Хуманитарни концерт ,,Ансамбл мелодија“ Средње музичке школе ,,Марко 

Тајчевић“ из Лазаревца  

                     Ученици 6.разреда су посетили ,,Фестивал науке“ на Београдском сајму 
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*7.12.2019. Општинско такмичење из математике у ОШ ,,Борислав Пекић“ 

*9.12.2019. Акција Црвеног крста ,,Један пакетић, пуно љубави“, сви ученици учествују 

прикупљањем ствари и грицкалица за децу којој је помоћ потребна 

*10.12.2019. Хуманитарна акција ,,Помоћ деци свратишта“, учествују сви ученици 

*12.12.2019. Путујућа учионица Музеј Вука и Доситеја, Етнографски музеј и Позоришни 

музеј, Конак књегиње Љубице – Пројектна настава за ученике 2. разреда 

*13.12.2019. Ученици VII-2 који похађају Верску наставу су посетили Музеј Српске 

православне цркве у Саборној цркви 

*17.12.2019. Градско такмичење у пливању 

*24.12.2019. Продајни новогодишњи базар за ученике од 1-8.разреда 

*27.12.2019. Новогодишњи маскенбал за ученике од 1-4.разреда 

Јануар 

*13.1.2020. Реализација луткарске представе ,,Новогодишње жеље“ за ученике 3.разреда 

*27.1.2020. Школска приредба поводом дана Светог Саве 

Март  

*4.3.2020. Ученици VII-2 су посетили биоскоп,,Фонтана“ и гледали филм ,,Зов дивљине“ 

*5.3.2020. Ученици 5. и 8.разреда су посетили биоскоп ,,Фонтана“ и гледали филм ,,Зов 

дивљине“ 

*9.3.2020. Посета биоскопу ,,Фонтана“ и гледање филма ,,Тајна изгубљеног краљевства“ 

за ученике III-1, III-3 и IV-2 

Јун 

*2.6.2020. Ученици 8.разреда су радили пробни завршни тест из математике у школи 

*17-19.6.2020. завршни пријемни испит за ученике 8.разреда у школи 
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 НАПОМЕНА: 

Министарство није послало тестове за ученике четвртог разреда због новонастале 

ситуације, па ученици нису тестирани да се види њихова спремност за пети разред. 

Такође, учитељице четвртог разреда нису биле у могућности да изврше упознавање 

ученика са предметним наставницима у петом разреду и начином рада, на начин који је то 

рађено претходних година. 

Остале посете планиране за друго полугодиште, као и настава у природи нису 

реализоване. Такође, математичко такмичење ,,Кенгур без граница“ није одржано, а 

Читалачка значка је одложена за септембар. 

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 школу“; распореди часова за млађе и старије разреде; 

распореди контролних и писмених задатака; извештаји и фотографије са екскурзија 

ученика, угледних часова наставника, посета. 

 

Извештај припремила: Светлана Чанчаревић 

13. Извештај о раду веб-сајта школе 

www.ivangundulic.edu.rs 

 

У школској 2019/20.години, на веб-сајту школе, редовно су, у складу са добијањем 

инструкција и материјала, ажуриране све потребне информације везане за њен рад. 

Објављен је велики број обавештења за ученике и родитеље, поготово информација 

везаних за насталу епидемиолошку ситуацију, о мерама превенције, настави на даљину у 

ванредном стању, и остале важне вести у вези са тим. 
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Информације о упису деце у први разред су биле редовно ажуриране, као и 

информације о завршном испиту. Документација о јавним набавкама је такође присутна 

на сајту, на посебној страници. 

Такође, објављени су и прилози са школских и ваншколских активности: приредби, 

посета, такмичења, из библиотеке... 

На сајту се налазе распореди часова за млађе и старије разреде, распореди 

контролних и писмених задатака, као и документација - закони, правилници, планови, 

извештаји… 

Веб-сајт школе је функционисао без већих техничких проблема у протеклом 

периоду, и испунио је циљ: потребне информације су биле доступне јавно и 

правовремено. 

 

Администратор школског веб-сајта 

Дејан Ранић 

VIII ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ 

 

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 16 часова у ова 4 разреда.  

У 5. разреду одржано је укупно 4 часа у оквиру ове радионице, и то на следеће теме:  

- Наше понашање је одраз наше личности (октобар) 

- Како савладати бес (децембар) 

У 6. разреду одржано је укупно 8 часова радионице Школа без насиља, и то на следеће 

теме: 

- Наше понашање је одраз наше личности (октобар) 

- Поштујући себе поштујем и друге (новембар) 
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- Како решити конфликт (децембар) 

- Правилна комуникација (фебруар) 

У 7. разреду одржано је укупно 4 часа радионице Школа без насиља, и то на следеће теме: 

- Облици насилног понашања (март) 

- Конфликти и шта са њима (април) 

У 8. разреду ове године радионица Школа без насиља није била у оквиру годишњег плана.  

 

2. ЉУДСКА ПРАВА НА ДЕЛУ 

 

Циљ пројекта је да се повећа свест ученика и наставника о значају едукације у области 

демократског грађанства и људских права. Нажалост, и даље је видљива недовољна 

заступљеност принципа и вредности из области демократског грађанства и људских 

права будући да чак не постоји довољно преведене литературе из ове области на српском 

језику. Због тога су чланови овог тима превели одабране лекције из уџбеника Compasito 

(Manual on Human Rights Education for Chidren). Ученицима од другог до седмог разреда 

је укупно одржано шест радионица. Радионице су одржавале одељењске старешине тих 

разреда. Након сваке теме, ученицима су подељене анкете које су показале да ли су се 

ученицима допале одабране области и шта су из њих научили. Након тога је Наставничко 

веће упознато са утисцима ученика и наставника, као и са предлозима за будући рад.  

 

Садржај Време реализације Носиоци посла 

 Одабир три теме за прво 

полугодиште 

 Превод одабраних тема 

 Осмишљање радионица 

 

 

Септембар 2019 

 

Јелена 

Костадиновић 

Снежана 

Арсеновић 

Радионица „Шта су људска права – 

Универзална декларација људских 

 

Октобар 2019 

 

Наставници који 



ОШ ,,Иван Гундулић'', Нови Београд - Извештај Годишњег плана рада школе 2019/2020 
 

206 
 

права“ држе часове 

Радионица „Људска права за децу – 

знања, вештине и тумачења“ 

 

Новембар 2019 

Наставници који 

држе часове 

Радионица „Методологија у учењу 

о људским правима“ 

 

Децембар 2019 

Наставници који 

држе часове 

 Одабир три теме за друго 

полугодиште 

 Превод одабраних тема 

 Осмишљање радионица 

 

 

Јануар 2020 

 

Јелена 

Костадиновић 

Снежана 

Арсеновић 

Радионица „Наше право на људска 

права“ 

 

Фебруар 2020 

Наставници који 

држе часове 

Радионица „Људска права у 

међународном контексту – 

Уједињене нације, UNESCO, 

UNICEF“ 

 

 

Март 2020 

Наставници који 

држе часове 

 

Радионица „Људска права у 

Европи – Савет Европе и 

невладине организације“ 

Април 2020 

(ова радионица је 

одржана онлајн због 

увођења ванредног 

стања) 

Наставници који 

држе часове 

 Анализа рада тима „Људска 

права на делу“ 

 Наставничко веће 

 

Мај и јун 2020 

Јелена 

Костадиновић 

Снежана 

Арсеновић 

Чланови 

Наставничког 

већа 

 

Координатор: Јелена Костадиновић 
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3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У школи се реализује пројекат Професионална орјентација на преласку у средњу 

школу. Реализација пројекта је саставни део извештаја о реализацији 

програмапрофесионалне орјентације. Налази се на страни 121. 

 

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања 

дефинисана је Пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају 

опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-комуникационих 

технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и 

критичко мишљење, као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, 

технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у процесу учења. У складу 

је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног 

и социјалног развоја ученика. Овај облик рада омогућава да наставни предмети буду 

смислено међусобно повезани, као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. 

На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање 

знања, вештина и искустава. 

Циљ предмета је стицање знања и оспособљавање ученика да та знања примене у животу, 

решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих 

извора ради стицања знања, подстицање инересовања за истраживање, истраживачки 

приступ учењу, развој инересовања за уметност, културу и демократију, развој 

комуникацијских вештина. Када сагледамо све остварено у првом и другом разреду из 

овог предмета, циљ је апсолутно остварен. 

Ученици првог разреда су у току школске године реализовали 5 тема од понуђених 

15. Теме које су реализоване су: Хајде да се упознамо, Игра–извор дечје радости, 

Празници нам стижу, Штедимо–више вредимо и Биљке и животиње у околини. Ученици 

су се брзо навикли на нови предмет, и сама могућност да бирају теме им се допала. 

Највише су се радовали приредби и новогодишњем базару и навели су да би желели да се 

то нађе на листи пројектних тема и следеће године. С обзиром на узраст ученика првог 

разреда и чињеницу да је то њихов први сусрет са оваквим начином рада, реализовали су 
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се пројектни задаци где је наставник главни организатор активности, а самосталност 

ученика се испољава у сегментима пројекта где је то могуће. Наставник је пружао 

подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а често и помоћ. Повремене 

тешкоће у комуникацији и сарадњи су очекиване јер се ради о ученицима који су у фази 

адаптације на школу и о групи која се тек формира. 

Ученици другог разреда су ове школске године, заједно са учитељицама, 

родитељима и неопходним ресурсима, реализовали пројекат „Упознај Београд да би га још 

више волео 2ˮ. Сви планирани исходи су остварени. Пројекат се реализовао у првом и 

другом полугодишту, док део пројекта планиран за друго полугодиште није реализован на 

начин на који је планирано, услед ситуације која је настала изазвана пандемијом вируса 

корона. Ученици су у другом разреду обишли делове и старог и новог дела града, 

посетили разне музеје, видели многе споменике значајних личности, учили песме о 

Београду, цртали и писали о свему што су видели. Планиране су три теме: Музеји, 

Култура Београда и Излетишта Београда, и све три теме су реализоване. У оквиру часова 

Пројектне наставе, реализована је полудневна путујућа учионица. Сви ученици су били 

обухваћени оваквим обликом наставе. Посетили смо Етнографски музеј, где смо након 

одгледане веома интересантне, интерактивне представе „У цара Тројана козје уши“, 

обишли сталну поставку музеја. Након тога смо обишли Вуков и Доситејев музеј, где су се 

ученици подсетили свих знања о та два значајна човека. У Позоришном музеју смо се 

подсетили, и понешто ново научили, о позоришним представама и људима који учествују 

у њиховом стварању. Обишли смо и Конак кнегиње Љубице (значајне историјске 

личности Београда) и више се упознали са њеним животом, као и начином живота у 

Београду у том периоду. Ученици су касније у школи, кроз презентацију на паноима 

представили шта су научили. Тему Излетишта Београда, планирану за друго полугодиште, 

ученици су реализовали појединачно, са родитељима, из разлога што се настава изводила 

онлајн. Томе сведоче фотографије, свеске ученика у којима су писали извештаје о 

посећеним локацијама, као и презентације. Онлајн настава је донекле помогла у 

остваривању исхода пројектне наставе из разлога што су ученици умногоме овладали 

дигиталним технологијама. 

Култивисање сарадње и начина на који се комуницира у групи су увек важни 

циљеви пројектне наставе, а у млађим разредима су, може се рећи и приоритетни, јер 
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доприносе јачању одељењске кохезије. Такође, током реализације оваквог облика рада 

наставник је имао могућност да боље упозна ученике, њихове јаче и слабије стране и да 

осмисли процес индивидуализације за оне којима је то потребно.  

 

Јасна Јовановић 

 

IX СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

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 2019/2020. годину 

установила потребе, компетенције и приоритете за стручно усавршавање. 

Компетенције које је потребно унапређивати: 

 К1 – за наставну област, предмет и методику наставе, 

 К2 – за поучавање и учење, 

 К3 – за подршку развоју личности ученика, 

 К4 – за комуникацију и сарадњу. 

 

За школску 2019/2020.годину, на нивоу разредне и предметне наставе, планирано је 

стручно усавршавање наставника у установи и ван установе кроз похађање одобрених 

програма обуке и стручних скупова по датом индивидуалном плану наставника, а у складу 

са финансијским могућностима локалне заједнице и школе, одржавање угледних часова са 

анализом и дискусијом, 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 запослених кроз семинаре, и то: 

 Семинари - Каталог за школску 2019/2020. годину, ЗОУВ, за компетенције К2, К3 и 

К4; 
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 Водич за час одељењског старешине; К3, Приоритет 6, 7 

 Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно непротив 

насиља К3; Приоритет 1, 2 

 Зимски сусрети учитеља; 

 Сабор учитеља; 

 

Годишњи извештај о реализацији планираног стручног усавршавања и 

напредовања на нивоу разредне наставе 

 

У овој школској години реализовано је следеће: 

 Учитељи су се стручно усавршавали кроз семинаре на Зимским сусретима 

учитеља: 

 „Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, 

кроз теорију и праксу” (компетенција 4; приоритет 4): Дајана Тркуља, Драгица 

Поповић, Милена Минић и Вања Анђелковић; 

 „Стони тенис у млађим разредима основне школе” (К1, П3): Лидија Булатовић, 

Гроздана Павићевић, Милијана Марковић Мишић,Тамара Пантелић, Зоранка 

Божић, Јасна Јовановић иДрагана Миок;  

 „Концентрацијом и мотивацијом до изузетности” - Нада Бунчић. 

 Учитељи су присуствовали следећим стручним скуповима: 

 Невербална комуникација – говор тела: Нада Бунчић, Јасна Јовановић и 

Драгица Поповић; 

 Како подстаћи скривене потенцијале ученика: Нада Бунчић, Јасна Јовановић, 

Драгица Поповић и Тамара Пантелић; 

 Решавање конфликтних ситуација: Нада Бунчић, Драгица Поповић и Тамара 

Пантелић; 

 Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 1 и 2: Нада Бунчић; 

 Развој животних вредности код ученика и партнерских односа са њиховим 

родитељима: Гроздана Павићевић, Нада Бунчић и Зоранка Божић. 
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 Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/Дигитално 

компетентан наставник, завршили су учитељи: Нада Бунчић, Гроздана Павићевић и 

Зоранка Божић. 

 Учитељи су се усавршавали и путем онлајн вебинара: 

 Е-учионица: обука о коришћењу на примерима за разредну наставу: Јасна 

Јовановић, Зоранка Божић, Светлана Шкеровић, Сузана Раичевић, Светлана 

Чанчаревић и Гроздана Павићевић; 

 Проговори да видим ко си – култура говора и усмено изражавање: Јасна 

Јовановић; 

 Управљање временом у циљу организације часа: Драгица Поповић и Тамара 

Пантелић; 

 Из угла психолога - „Похвалите и критикујте конструктивно”: Нада Бунчић, 

Александра Станишић и Дајана Тркуља; 

 Из угла психолога - „Шта нас спречава да се понашамо асертивно”: Нада 

Бунчић, Тамара Пантелић и Дајана Тркуља; 

 Из угла психолога - „Како владати собом у стресним ситуацијама”: Александра 

Станишић, Александра Васиљевић, Зоранка Божић, Драгица Поповић и 

Гроздана Павићевић;  

 Из угла психолога - „Управљање конфликтима”: Александра Станишић; 

 Дигитални часови у виртуелном окружењу – бесплатни алати и платформе уз 

корисне савете за њихово коришћење: Зоранка Божић, Јасна Јовановић, Драгица 

Поповић и Гроздана Павићевић; 

 Поставите границе асертивно - наступајте самопоуздано уз уважавање других: 

Александра Станишић и Драгица Поповић. 

 Учитељица Нада Бунчић објавила је рад у Бази радова домаћих задатака 

наставника – Дигитална учионица (Језичке игре, 1. разред). 

 Учитељица Драгица Поповић је завршила обуку: Центар за образовне технологије 

на западном Балкану - Дигитално образовање 2020. 

 Учитељица Дајана Тркуља завршила је семинар „Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу”. 
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 Учитељи су такође организовали одлазак ученика у биоскоп, позориште и на  

концерте;једнодневне екскурзије ученика; организовали и реализовали путујуће 

учионице; припремали ученике за школско и општинско такмичење из математике 

и учествовали у реализацији такмичења; реализовали Новогодишњи базар и 

маскенбал поводом Нове године; учествовали у хуманитарним акцијама; 

реализовали Дан замене улога; учествовали у организацији школске приредбе 

поводом обележавања школске славе Свети Сава; поједини учитељи су били 

ангажовани на спровођењу пробног и завршног испита. 

 Током школске године, већина учитеља присуствовала је презентацијама уџбеника 

издавачких кућа Нови Логос, Клетт, Фреска, Вулкан знање, Завод за уџбенике и 

БИГЗ. 

 8.6.2020. одржана је онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења” - Александра Станишић, Александра Васиљевић, Вања 

Анђелковић, Дајана Тркуља, Милена Минић, Драгица Поповић, Тина Дујић и 

Јелена Вујиновић. 

 

Годишњи извештај о реализацији планираног стручног усавршавања и 

напредовања на нивоу предметне наставе 

 

У овој школској години реализовано је следеће:  

 Наставници су организовали одлазак ученика у биоскоп, позориште, музеје, на 

сајмове и установе културе; припремали су ученике за школско и општинско 

такмичење и учествовали у реализацији такмичења; учествовали у хуманитарним 

акцијама; реализовали Дан замене улога; учествовали у организацији школске 

приредбе поводом обележавања школске славе Свети Сава; поједини наставници 

су били ангажовани на спровођењу пробног, завршног испита као и у прегледању 

тестова са пробног и завршног испита. 

 Током школске године, наставници су присуствовали презентацијама уџбеника 

издавачких кућа Нови Логос, Клетт, Фреска, Вулкан знање. 
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 8.6.2020. одржана је онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења” - Весна Бојичић Кремењак, Александар Човић;  

 „Образовна академија“  Клет - Драгица Момчиловић, Александра Тасић Адамовић, 

Љубица Петровић и Катарина Митровић; 

 „Интернет учионица“ - Љубица Петровић и Катарина Митровић; 

 Наставник информатике Дејан Ранић присуствовао је семинару - Имплементација 

Оffice –а 365 у организацији рада школе и примена у настави (Компетенција: К4, 

П1) у организацији Друштва  учитеља Београда;  

 Наставница руског језика Наташа Тришић присуствовала је семинару „Школа и 

породица партнери у превенцији вршњачког насиља” и семинару „Од учионице до 

причаонице”; 

 Александар Човић: „Народна игра” – физичко васпитање, 5. разред - угледни час 

 

Извештај поднела 

Вања Анђелковић 

 

X ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАУЛАЦИЈА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Београд, 

Датум:  

 

Директор школе     Председник Школског одбора 

_______________________    __________________________ 

Иван Ћирић       Дајана Тркуља
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