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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

У школи је у школској 2021/2022. години наставу у првом полугодишту похађало је 275 

ученикa, од тога 13 у Доњој школи. 

Настава у Централној школи се одвијала у преподневној и поподневној смени.  Настава 

се одвијала по моделима по препоруци Министарства. Настава у Доњој школи се 

одвијала само у преподневној смени. 

Настава  у првом полугодишту је почела je у среду 1.септембра и трајала је до 30. 

децембра 2021. год . Друго полугодиште почело је 24.јануара 2022. 

 Поред редовне наставе у школи се организује и изборна настава из наставних 

предмета, верска настава и грађанско васпитање. Организована је допунска, додатна 

настава и слободне активности ученика: хор, рецитаторско-литерарна секција, драмска 

секција, ритмичка секција, фолклорна секција, еколошка секција, информатичка 

секција, техничка, ликовна, спортска, секција за програмирање, математичка (трећи 

разред). 

Такође се у Доњој школи организује и ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД, а у централној школи 

организован је и ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – за ученике првог и другог разреда. 

Реализацијом  програма  ваннаставних активности и програма рада Дечјег савеза 

афирмисана је културна и јавна делатност школе: 

- Обележавање Eвропскoг дана језика, Пријем првака у Дечји савез, Новогодишње 

украшавање учионица, прослава Дана школе, школски лист „Кораци“, Обележавање 

важних датума... 
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2.УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ 

ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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I-1 
9              
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                751  

I-2 
10               
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19 
                1007  

I-3 
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4                 80  

Σ 
23             

20 

43 
                1838  

II-1 
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19  4  1    24       4,60 531  
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II-2 
2               

2 
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4        4       4,93 43  

II-3                    

Σ 
16        
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23  4  1    28        574  
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7  8  1  1  17       4,16 464  
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2                  
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3  2      5       3,81 66  
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15  16  3  2  38  2   2   838  
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10             
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Укупно:   147 
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13      

11 
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8  8  4    20  4   4   3,92 1356  

V-2                     

Σ 
13       

11 
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8  8  4    20  4   4    1356  
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10  7      17        3,88 750 2 

VI-2 
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5  6  4    15  5   5  1  1575 1 

Σ 
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15  13  4    32  5   5  1  2325 3 

VII-1 
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Σ                   1944 15 

 

У
К

У
П

Н
О

 

128 43  48  18               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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13      
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8  8  8            3,90 2479  

V-2                     

Σ 
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8  8  8             2479  
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11  6      17        4,48 1584 5 

VI-2 
12       

9 

21 
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12 

VII-2 
7         
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6  6  4    16        4,12 1870 45 

Σ 
18     
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16  9  8    33         3873 57 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА 

 

Први разред ове школске године похађа 43 ученика, 23 дечака и 20 девојчица. 

Прилагођавају се на школу и наставу и постепео напредују. Оправданих изостанака 

током овог периода има укупно 890 док неоправданих нема. Сви ученици имају 

примерно владање. 

Други разред похађа 28 ученика, 12 девојчица и 16 дечака. Све петице током 

овом периода постигли су следећи ученици Даница Јанићијевић, Ленка Максимовски, 

Павле Ненадовић, Катарина Павловић, Миљан Станковић, Филип Степановић, Нађа 

Чокић, Илија Јовановић, Викторија Павловић и Матеја Павловић. Један ученик има 

слабу оцену из енглеског језика  и један ученик ради по ИОП- 1 енглески језик.  Сви 

ученици имају примерно владање. Укупно оправданих изостанака је 286. 

Трећи разред похађа 38 ученика, девојчице 23 и 15 дечака. Све петице имају 

Теодора Гајић, Софија Дамњановић, Софија Ђукић, Лана Ђурић, Софија Станковић и 

Јован Микић. Једну слабу оцену из енглеског има један ученик. ПО ИОП-у 2 раде 3 

ученика и то српски језик, математику и енглески језик. Оправданих изостанака има 

277. Сви ученици имају примерно владање. 

Четвртака ове школске године има укупно 38, 16 девојчица и 22 дечака. 

Ученици са свим петицама су Димитрије Ескић, Филип Лукић, Филип Јевђенијевић, 

Лазар Милојевић, Магдалена Антонијевић, Лазар Антонијевић, Илија Дамњановић, 

Андреја Милетић, Лазар Ђурић и Лазар Лазаревић. Један ученик има слабу оцену из 

енглеског језика. Два ученика раде по ИОП-у 2, један ученик по ИОП-у 1 и једна 

ученица по прилагођеном програму енглески језик. Укупно оправданих изостанака има 

372. Сви ученици имају примерно владање. 

Пети разред ове школске године похађа 24 ученика, 11 девојчица и 13 дечака. 

Све петице имају Сара Иванчевић и Диитрије Павловић. По једну слабу оцену из 

математике има 5 ученика и 1 ученик није оцењен из свих предмета због већег брја 

оправданих изостанака. По ИОП-у 2 ради један ученик. 

Шести разред броји 38 ученика, 17 девојчица и 21 дечак. Ученици са свим 

петицама Ања Милентијевић, Николина Павловић и Огњен Пауновић. Један ученик 

прати наставу по ИОП-у 2 и два ученика по ИОП-у 1. Укупно оправданих изостанака је 

1061 и 2 неоправдана изостанка. Сви ученици имају примерно владање. 

Седми разред ове школске године похађа 33 ученика, 15 девојчица и 18 дечака. 

Све петице има Урош Марић. Три ученика иамју слабе оцене из математике, један из 

физике и 1 из биологије. Један ученик прати наставу по ИОП-у 2, и два ученика по 

ИОП-у 1. Две ученице имају смањене оцене из владања на врло добру због теже 

повреде обавеза и одговорности ученика у школи. Остали ученици имају примерно 

владање. Укупно оправданих изостанака у овом периоду је 1004 и 4 неиоправдана 

изостанка. 

Ученика осмог разреда има 33, 16 девојчица и 17 дечака. Све петице има 

Антонина Глишић. Са слабом оценом из математике има 4 ученика и један ученик са 

две слабе оцене из математике  и физике. Две ученице прате наставу по ИОП-у 1. 

Укупно оправданих изостанака је 1177 и 4 неоправдана изостанка. 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА 

 

Први разред ове школске године похађа 43 ученика, 23 дечака и 20 девојчица. 

Прилагођавају се на школу и наставу и постепео напредују. Оправданих изостанака 

током овог периода има укупно    док неоправданих нема. Сви ученици имају примерно 

владање. 

Други разред похађа 28 ученика, 12 девојчица и 16 дечака. Све петице током овом 

периода постигли су следећи ученици Василије Антонијевић, Даница Јанићијевић, 

Павле Ненадовић, Катарина Павловић, Стефан Папић, Миљан Станковић, Филип 

Степановић, Нађа Чокић, Илија Јовановић, Анастасија Милошевић,  Викторија 

Павловић и Матеја Павловић.  Један ученик ради по ИОП- 1.  Сви ученици имају 

примерно владање. Укупно оправданих изостанака је 1257. 

Трећи разред похађа 38 ученика, девојчице 23 и 15 дечака. Све петице имају  Софија 

Ђукић, Лана Ђурић, Јована Лекић,  Јован Микић, Милица Нешић и Лука Стојковић. По 

ИОП-у 2 раде 3 ученика и то српски језик, математику и енглески језик. Оправданих 

изостанака има 1595. Сви ученици имају примерно владање. 

Четвртака ове школске године има укупно 38, 16 девојчица и 22 дечака. Ученици са 

свим петицама су Димитрије Ескић,  Филип Јевђенијевић, Тодор Јовановић, Лазар 

Милојевић,Ђурђе Милосављевић, Бранко Стојић,  Давид Ескић, Андреја 

Милетић,Мила Цветић. Два ученика имају слабе оцене из енглеског језика. Два ученика 

раде по ИОП-у 2, један ученик по ИОП-у 1 и једна ученица по прилагођеном програму 

енглески језик. Укупно оправданих изостанака има 372. Једна ученица има смањену 

оцену из владања на врло добру док остали ученици имају примерно владање. 

Пети разред ове школске године похађа 24 ученика, 11 девојчица и 13 дечака. Све 

петице имају Сара Иванчевић и Димитрије Павловић. По једну слабу оцену из 

математике има 4 ученика и и 4 ученика има слабе оцене из географије. Два ученика 

има слабе оцене из географије и математике и један ученик са три слабе оцене из 

географије, математике и информатике. По ИОП-у 2 ради један ученик. Укупно 

оправданих изостанака је 1916. 

Шести разред броји 38 ученика, 17 девојчица и 21 дечак. Ученици са свим петицама 

Магдалена Микичић, Ања Милентијевић, Николина Павловић, Тадија Гајић и Огњен 

Пауновић. Шест ученика има слабу оцену из математике и 2 ученика из физике.  Један 

ученик прати наставу по ИОП-у 2 и три ученика по ИОП-у 1. Укупно оправданих 

изостанака је 3423 и 5 неоправданих изостанка. Три ученика имају смањену оцену из 

владања на врло добро док остали ученици имају примерно владање. 
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Седми разред ове школске године похађа 33 ученика, 15 девојчица и 18 дечака. Све 

петице има Стефан Иванчевић и Петар Кузмановић. Један ученик има слабу оцену из 

биоогије, један из географије и један из математике, један ученика има две слабе оцене 

из географије и математике, један ученик има три слабе оцене и то из енглеског језика, 

физике и информатике и један ученик такође три слабе оцене из математике, 

географије и биологије. Два  ученика  прате наставу по ИОП-у 2, и једна ученица по 

ИОП-у 1. Један ученик има смањену оцену из владања на врло добру због 

мепримереног понашања на часовима.  Остали ученици имају примерно владање. 

Укупно оправданих изостанака у овом периоду је 1979 и 22 неоправдана изостанка. 

Ученика осмог разреда има 33, 16 девојчица и 17 дечака. Све петице има Антонина 

Глишић. Са слабом оценом из математике два ученика, један ученик има слабу оцену 

из енглеског језика, један ученик са две недовољне оцене из математике и информатике 

и једна ученица са четири слабе оцене и то из српског језика, географије, физике и 

француског језика.  Две ученице прате наставу по ИОП-у 1. Сви ученици имају 

примерно владање. Укупно оправданих изостанака је  и  неоправдана изостанка. 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА 

НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2021-2022. ГОДИНЕ 

Први разред ове школскегодине уписало је 43 ученика, 20 девојчица и 23 дечака. Сви 

су описно оцењени и напредују у складу с програмским задацима. Посебно се истичу 

Маша Бајчић,  Николина Антонијевић, Александра Јовановић, Софија Микичић, Мијат 

Јанићијевић, Угљеша Миловановић,Матеја Ескић, Урош Драгањац, Павле Живановић,  

Вукашин Папић, Даница Павловић, Нађа Микић, Урош Ненадовић, Балша Папић, 

Стефан Соскић, Сара Станковић, Ђорђе Дамњановић и Алекса Ненадовић. Укупно 

оправданих озостанака је 3746.Сви ученици имају примерно владање. 

У другом разреду има укупно 28 ученика, 12 девојчица и 16 дечака.Одличан успех има 

22 ученика, врло добрих 2 и 4 ученика је постигало добар успех. Све петице има 

Василије Антонијевић, Војин Иванчевић, Дуња Јевђенијевић, Урош Јовановић,  Ленка 

Максимовски, Матеја Манасијевић, Павле Ненадовић, Катарина Павловић, Стефан 

Папић, Миљан Станковић, Филип Степановић, Нађа Чокић, Илија Јовановић и 

Викторија Павловић. Један ученик ради по ИОП-у 1 српски и енглески језик и 

математику. Оправданих изостанакаима 1604. Сви ученици имају примерно владање. 

Трећи разред похађа 38 ученика, 19 девојчица и 19 дечака. Одличних ученика у овом 

периоду је 18, врло добрих 12.добрих 7, довољан 1 ученик. Све петице имају Теодора 

Гајић, Софија Ђукић, Лана Ђурић, Јована Лекић, Тадија Дамњановић, Милица Нешић, 

Софија Станковић, Јован Микић и Максим Прокић и Лука Стојковић. Три ученика раде 

по ИОП-у 2. Оправданих изостанака има 2387 и 7 неоправданих изостанака. Сви 

ученици трећег разреда имају примерно владање. 

Четврти разред броји 38 ученика, 16 девојчица и 22 дечака. Одличан успех је постигло 

27 ученика, врло добар успех 8 ученика 2  ученика има добар успех, један ученик је са 

довољним успехом. Све петице имају Димитрије Ескић, Филип Лукић, Филип 

Јевђенијевић, Лазар Милојевић, Ђурђе Милосављевић, Оља Петровић, Тодор 

Јовановић, Страхиња Живановић, Бранко Стојић, Магдалена Антонијевић, Лазар 

Антонијевић, Илија Дамњановић,  Лазар Лазаревић, Мила Цветић, Давид Ескић, 

Андреја Соскић, Андреја Милетић.  По ИОП-у 1 раде два  ученика и де ученице по 

ИОП-у 2. Оправданих изостанака има укупно 1911. Сви ученици имају примерно 

владање. 

Пети разред похађа 24 ученика, 11 девојчица и 13 дечака. Одличан успех је постигло 8 

ученика,врло добар 8 и 8  ученика има добар успех. Све петице имају ученици Сара 

Иванчевић, Ања Јовановић, Димитрије Павловић и Сава Чокић. По ИОП-у 2 ради један 

ученик. Оправданих изостанака има 2479. Сви ученици имају примерно владање. 

 Шести разред броји укупно 38 ученика, 17 девојчица и 21 дечак. Одличних је 17, врло 

добрих 15, добрих 6. Све петице имају Ања Милентијевић, Магдалена Микичић, 
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Николина Павловић, Тадија Гајић, Огњен Пауновић и Стефан Савић. Један ученик ради 

по ИОП-у 2 и уз помоћ персоналног асистента и две ученице по ИОП-у 1,  Укупно 

оправданих изостанака је 4279 и 9 неоправдана. Сви ученици имају примерно владање.  

У седмом разреду има 33 ученика,15 девојчица и 18 дечака.Одличних ученика има 16 

ученика, 9 врло добрих, 8 са добрим успехом. Све петице имају Петар Кузмановић, 

Стефан Иванчевић, Марко Степановић и Урош Марић. Једна ученица ради по ИОП-у 1 

и два ученика по ИОП-у 2. Оправданих изостанака има 3873 и 57 неоправаних 

изостанака. Сви ученици имају примерно владање. 

Осми разред броји укупно 33 ученика, 16 девојчица и 17 дечака.Одличан успех је 

постигло 12 ученика, врло добар упех има 13 ученика и 8 ученика са добрим успехом. 

Све петице имају Огњен Милосављевић, Јована Павловић и Антонина Глишић. Две 

ученице су радиле по ИОП-у 1. Сви ученици имају примерно владање. Оправданих 

изостанака има 3712 и 34 неоправданих изостанака. Вукове дипломе  добијају два 

ученика и то Огњен Милосављевић и Јована Павловић. Ученик генерације је ученица 

Јована Павловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

3. ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА 

3. 1. Извештај о раду Стручног тима за ИОП у шк. 2021/2022. год. 

Временска динамика Реализоване активности Реализатори/носиоци 

активности 

септембар идентификација ученика 

којима је потребна 

подршка у учењу 

наставници, педагог, 

директор, Педагошки 

колегијум 

новембар - извештаји о напредовању 

ученика у I 

класификационом периоду 

- предлози за поједине 

ученике за укључивање у 

рад по ИОП-у 

-планови за наредни 

период 

наставници, педагог, 

директор, Педагошки 

колегијум 

јануар – извештаји о напредовању 

ученика у I полугодишту 

-планови за наредни 

период 

наставници, педагог, 

директор, Педагошки 

колегијум 

април - извештаји о напредовању 

ученика у трећем 

класификационом периоду 

- планови за наредни 

период  

наставници, педагог, 

директор, Педагошки 

колегијум 

јун - упућивање дечијем 

психијатру  ученика Ј. Е. 

због проблема у понашању  

- извештај дечијег 

психијатра  

- извештаји о напредовању 

ученика на крају другог 

полугодишта 

наставници, педагог, 

директор, Педагошки 

колегијум 

                                                                                       Руководилац Стручног тима за ИОП: 

                                                                                       Ивана Ћосић 
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3.2 .ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 2021/2022 

Временска 

динамика 

Реализоване активности 
 

Реализатори/ носиоци 

Септембар 
-Подела задужења на активима, 

израда решења, задужења за 

Тимове, израда Годишњег плана 

рада школе и школских програма; 

-Предавање „Безбедност у 

саобраћају“-представници полиције 

одржали 16.09.за ученике првог 

разреда; 

-Информисање ученика и родитеља 

о врстама подршке коју школа 

пружа ученицима (слободне 

активности, допунска, додатна, 

секције, продужени боравак...) 

-Родитељски састанци; 

-Мотивисање ученика за 

ваннаставне активности; 

-Праћење и вредновање рада 

ученика; 

-Унапређење техничке 

опремљености (сви ученици од 3. 

До 6.разреда добили од Града 

Београда таблете), прелазак на е-

учионицу 

Директор, правник, 

стручни сарадници, 

наставници 

 

МУП, ученици и 

наставници првог разреда 

 

 

Наставници, разредне 

стрешине, ученици, 

родитељи 

 

 

 

 

Ученици, наставници 

 

 

Град Београд, директор, 

наставници 

Октобар 
Праћење напретка ученика, 

уочавање ученика којима је 

потребна подршка; 

-Посета просветне инспекције-

надзор; 

-Праћење дигиталних компетенција 

ученика 

-Анализа записника просветне 

инспекције. 

Наставници, ученици 

 

Просветна инспекција 

 

Тим за вредновање 
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Новембар 

 

 

 

 

-Израда Плана вредновања области: 

Планирање, програмирање и 

извештавање; 

-Анкета-међупредметне 

компетенције, Чек листа 

-Праћење и анализа успеха и 

дисциплине ученика, мере за 

унапређење; 

-Обележавање Дана толеранције 

Тим за вредновање 

 

 

 

 

 

 

-Ученици, наставници 

Децембар 

 

-Анализа Анкете и чек листе 

 

-Новогодишњи вашар 

(хуманитарног карактера, средства 

иду за ученика Т.Г) 

Тим за вредновање 

 

Ученици, наставници, 

родитељи, запослени у 

школи 

Јануар 
- Израда акционог плана за 

унапређење области „Планирање, 

програмирање и извештавање 

- Израда извештаја о раду Тима за 

прво полугодиште 

Тим за вредновање 

Фебруар 
-На седницама педагошког 

колегијума и стручним већима, као 

и приликом посете часовима 

анализирају се припреме 

наставника, извештава се 

Наставничко веће о томе. 

-Сваки наставник током године 

вреднује свој рад 

 

Стручни тимови 
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Март 
-Обележавање Дана школе, 

извештавање о постигнутим 

успесима на такмичењима, 

награђивање, 

-Школски лист „Кораци“ 

 

 

Тим за израду „Корака“, 

ученици 

Април 

 

 

 

-Анализа успеха и дисциплине 

ученика и мере за унапређење, 

-Пробни завршни испит 

(планирање, реализација, анализа 

постигнућа ученика 

Стручна већа 

 

Наставници, ученици, 

директор, правна служба 

Мај 
-Анализа коришћења 

међупредметних компетенција 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 

Јун 

 

 

 

-Анализа успеха и дисциплине 

ученика, извештавање ученика и 

родитеља о успеху ученика, 

награђивање одличних, вуковци,  

одабир ученика генерације, 

-Завршни испит (обука наставника, 

спровођење, анализа) 

-Тестирање ученика 4. и 7.разреда 

(анализа) 

Стручна већа, Педагошки 

колегијум, наставници, 

ученици. 

Јул-Август 
-Извештај о раду Тима, одабир 

области за наредну годину. 

Упитник - чланови парламента 

Чек листа - Педагошки колегијум 

 Тим за вредновање, 

пегдагошки колегијум, 

ученици парламента 

Руководилац тима – Александра Стојановић 
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3.3. Извештај Тима за заштиту деце и ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ носиоци 

Септембар –Одржан састанак Тима 

-Упознати са   Планом и 

Протоколом Наставничко веће 

, Савет родитељ, Школски 

одбор 

-Анализирана безбедност 

ученика и наставника у школи 

-Разговарано са ученицима и 

родитељима о понашању и 

раду у посебним условима- 

ковид 19 

-Урађен пано на тему ,,Ковид-

19# и заштитним мерам 

-Одржано предавање о 

безбедности ученика у 

саобраћају 

-Чланови Тима 

 

 

-Ученици и одељенске 

старешине 

 

-Одељенске старешине 

 

 

 

 

 

-Ученички парламент 

 

 

-Представници МУП-а 

Октобар -Разговарано о Дечјим 

правима и донета су 

одељенска правила, израђени 

панои на ову тему 

-Одржана ,,Трка за срећније 

детињство” 

-Презентоване књиге о 

безбедности и насиљу 

-Ученици са одељенским 

старешинама 

-Ученички парламент 

 

-Одељенске старешине 

 

-Библиотекар 

Новембар -Обележени: Дан љубазности 

и Дан толеранције писањем 

лепих порука и лепих речи 

-Разговарано на тему 

толеранције 

-Разговарано о заштити 

ученика од Ковида 19 

-Заштита и понашање ученика 

у условима елементарних 

непогода,пожара… 

-Ученици са одељенским 

старешинама 

 

 

-Одељенске старешине 

-Ученички парламент 

-Одељенске старешине 

 

-Црвени крст 

Децембар -Обележен Дан људских права 

-Недеља лепих порука 

-Анализа рада Тима у пром 

полугодишту 

-Одељенске старешине, 

ученички парламент 

-Одељенски старешина 

-Чланови Тима 
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Јануар 
На часовима одељенске 

заједнице са ученицима је 

разговарано о правилној 

употреби интернет 

мрежа,раду на даљину као и 

заштити од истих. 

Наставник информатике 

Одељенске старешине 

Ученици старијих разреда 

Фебруар 
Са ученицима млађих 

разреда разговарано о 

култури понашања. 

 

Са старијим ученицима је 

разговарано о заштити од 

техничких и технолошких 

опасности. 

 

Одржано предавање на тему 

агресивног понашања 

Одељенске старешине 

 

Домар 

 

 Педагог 

Март 
Презентована је литература 

о насиљу коју поседује 

библиотека и разговарано о 

постојању вршњачког 

насиља у школи,где се 

дошло до закључка да тога 

у нашој школи нема. 

Обележен Дан школе кроз 

разне активности 

Библиотекар 

Педагог 

Ученички парламент 

  Одељенске старешине 

Април 
Разговор о природним 

непогодама и заштити од 

истих. 

Спорт у безбедном и 

сигурном окружењу школе 

Наставник географије 

Наставник физичког 

васпитања 

Педагог 

Разредне стрешине 

Мај 
Ученици су узели учешће 

на тамичењу о познавању 

саобраћајних правила и 

вожњи бицикла (појединци 

учествовали на општинском 

и градском такмичењу) 

Ученици и одељенске 

старешине 
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Јун 
 

Извршена евалуација о раду 

Тима 

Израда извештаја о раду 

тима 

Дат предлог плана за 

наредну школску годину 

Чланови Тима за заштиту 

Август 
Израда плана и програма за 

наредну школску годину Чланови Тима за заштиту 

деце и ученика од 

дискриминације,насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

Руководилац Тима за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања - Снежана Антонијевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 3.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

Тим се у току ове школске 2021/22. год. године састајао укупно три пута. Састанци су 

одржани 13.09.2021. , 26.12.2021. као и 31.08.2022. 

На састанку 13.09.2021. донет је план рада тима у току школске године. 

Активност Начин реализације Носиоци 

активности 

Инструменти 

праћења 

(Извори доказа) 

Време 

реализације 

1. Израда 

годишњег 

плана рада 

Тима 

- договор о подели 

задужења тимова и 

актива на 

заједничком 

састанку 

- разрада плана на 

састанку Тима 

Сви чланови 

Тима, 

руководиоци 

осталих тимова 

и актива 

План Тима у 

Годишњем плану 

рада школе, 

записник са 

састанка Тима и са 

заједничког 

састанка 

руководилаца 

тимова и актива 

август 

2. Договор о 

начину рада 

Тима 

- дискусија и израда 

интерног 

„пословника“ о раду 

Тима у текућој 

школској години 

Сви чланови 

Тима 

Записник са 

састанка Тима 

септембар 

3. Заједнички 

састанци 

руководилаца 

свих тимова и 

актива 

- учешће на 

састанку 

- обавештавање 

осталих чланова 

Тима 

- писање записника 

Координатор 

Тима 

Записници са 

заједничких 

састанака 

август, 

октобар, 

јануар, 

април, јун 

4. Учешће у 

раду 

Педагошког 

колегијума 

- учешће на 

састанку 

- обавештавање 

осталих чланова 

Тима 

- писање записника 

Координатор 

Тима 

Записник са 

састанка 

Педагошког 

колегијума, 

комуникација 

мејлом и Вибером са 

члановима Тима 

Школска 

2021/22. 
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5. 

Извештавање 

о раду Тима 

на седницама 

Наставничког 

већа 

- усмено 

извештавање о раду 

Тима 

Координатор 

Тима, чланови 

Наставничког 

већа као 

слушаоци 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

Школска 

2021/22. 

6. 

Организација 

и евалуација 

пројекта 

Једносменски 

рад 

- анкетирање 

ученика, сређивање 

података, расподела 

рада реализатора 

активности, увид у 

документацију, 

анкетирање ученика 

и реализатора 

активности, 

разговори са 

ученицима и 

реализаторима 

активности, 

присуство на 

активностима 

Сви чланови 

Тима 

Увид у 

документацију 

пројекта 

Једносменски рад 

Школска 

2021/22. 

7. Праћење 

рада тимова и 

актива 

-Присуство 

састанцима, увид у 

документацију, 

интервјуисање 

руководилаца и 

чланова. 

Сви чланови 

Наставничког 

већа 

Записници и 

извештаји са 

састанака тимова и 

актива, директора и 

ПП службе, 

транскрипти 

интервјуа. 

Школска 

2021/22 
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8. Унапређење 

тимског рада у 

школи 

Увидом у 

документацију, 

анкетирање 

Сви чланови 

Наставничког 

већа 

Табела са уписаним 

терминима 

састанака, 

записници 

педагошког 

колегијума 

Годишњи 

планови: 

август, 

полугодиш

њи 

планови: 

септембар, 

јануар. 

Заједнички 

састанак 

руководила

ца у мају 

/ради 

благовреме

ног 

утврђивања 

приоритета 

новог АП) 

9. Израда 

годишњег 

извештаја о 

раду Тима 

- писање извештаја и 

његово достављање 

лицу задуженом за 

израду Годишњег 

извештаја о раду 

школе 

 Сви чланови 

Тима 

Извештај Тима у 

Годишњем 

извештају о раду 

школе, записник са 

састанка Тима 

Јун  2022. 

10. 

Реализација 

акционог 

плана Школе 

Увидом у 

документацију 

Сви 

представнци 

стручних органа 

школе 

Извештаји стручних 

органа 

Мај2022. 

табела 1: План рада тима у школској 2021/22.год 

Следећи састанак тима одржан је пред крај првог полугодишта, 26.12.2021. на коме је 

направљен план евалуације једносменске наставе као и извештај са педагошког 

колегијума одржаног 23.12.2022. Извршена је евалуација реализованих активности. 

31.08. Разматран је извештај о раду тима, предложен План рада за наредну школску 

годину и извршена евалуација реализованих активности. 
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3.5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

 

   

ВРЕМЕ реализације  

 

    

Активности/реализација  

  

 носиоци/реализатори  

   

септембер  

 

-Вебинар “Лет кроз Дигитални 

свет 2”  

-ЗОУВ обука у трајању од 2 

недеље, “Дигитални свет 1”  

-Семинар: “Дигитална 

педагошка свеска”  

-Стручни скуп: “Дигитални 

свет у мојој учионици”  

 

 

-Драгана И., Слађана Ц.,    

Снежана В., Данијела Е.  

-Драгана И., Слађана Ц.  

 

-Светлана Ј., Слађана Ц.  

 

-Снежана В., Данијела Е.  

   

октобар  

 

-ЗОУВ обука у трајању од 2 

недеље, “Дигитални свет 2”  

-Семинар у школи, “Е- 

учионица”  

-Семинар: “Формативно 

оцењивање- од планирања до 

постизања исхода циљева уз 

помоћ дигитане свеске”  

-Одржани отворени часови из 

биологије у 6. разреду и 

математике у 4. разреду  

 

 

-Снежана В., Данијела Е.  

 

-Наставници и стручни 

сарадници  

 

-Виолета З.  

 

 

-Аница Т., Светлана С.  

   

новембар  

 

-ЗОУВ обука у трајању од 3 

недеље, “Настава оријентисана 

према исходима”  

-Отворени час- Српски језик, 4. 

разред 

 

 

-Наставници (12)  

 

 

 

-Светлана Ј.  
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  децембар  -Стручно 

предавање:”Популарна    

музичка култура и медијска 

писменост”- Стр. Веће др. 

Језичких предмета  

-Отворени часови из 

географије у 8. разреду, 

енглеског језика у 6. разреду и 

музичке културе у 8. разреду  

-Тимски час- Математика, 3. 

разред  

-Вебинари: “Васпитна улога 

установе у превенцији 

ризичних и     друштвено 

неприхватљивих понашања 

ученика”;  

“Педагошка документација- 

свеска праћења развоја и 

напредовања ученика” 

 Огледни час- Физика, 8.разред 

-Иван С.  

 

 

 

 

 

-Данијела М., Ивана Б., 

Иван С 

. Мика М., Снежана А. 

 

 

 

 

 

-Иван Сарић  

 

Милица Здравковић 

 

 

 

 

 

Јануар 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Април 

 

 

–Семинар у установи 

“Међупредметне компетенције: 

Корелација у настави српског и 

енглеског језика” 

–Обележавање дана Светог 

Саве 

 

 

 

–Обука “Етика и интегритет” 

 

–ДУБ Стручни скупови 

“Наставни предмети у 

разредној настави, подршка 

реализацији и практични 

примери”(6 скупова, феб.-

април) 

–Час корелације, историја и 

ликовна култура, 5.разред 

–Одржан отворени час, 

географија,7.разред 

–Дани матерњих језика 

 

–Обука” Е-учионица и 

креирање задатака за Е-

учионицу” 

-.Наставници(22)  

 

 

 

Предметни наставници 

 

 

 

–Наставници и стручни 

сарадници 

–Учитељи 

 

 

 

–Јасминка Л. Јасмина М. 

 

-Љиљана Н. 

–Александра С. 

 

–Наставници 

 

-Наставници страних 

језика 

 

–Данијела Е. 
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–Мај 

 

 

 

 

 

 

–Јун 

–Дани франкофоније 

 

–Стручно 

предавање:”Агресивност и 

понашање ученика”(Одељ.веће 

млађих разр.) 

–Отворени час, француски 

језик,5.разред 

–Тимски час, енглески језик, 

ликовна култура 

–Реализован јавни час посвећен 

Доситеју Обрадовићу 

 

–Пројекат “Дан планете 

Земље” 

 

 

–Отворени час, српски 

језик,5.разр. 

–Реализован пројекат “Потрага 

за језичким и књижевним 

благом” 

–Угледни час, биологија,5.разр. 

–Отворени час, физичко 

васпитање,6.разр. 

 

–Тимски час, српски 

језик,1.разр. 

–Отворени час, хемија,7.разр. 

 

 

–Стр. предавање: “Педагошке 

основе примене мобилних 

апликација за учење бројева и 

почетних математичких 

појмова”(Стр.веће учитеља) 

-Отворени час, математика, 

2.разр. 

 

 

 

 

–Тања М. 

 

–Доња школа, Ивана Ћ. 

 

–Наставници српског 

језика, музичке и ликовне 

културе 

- 

–Наставници и ученици 

 

 

–Силвана Л. 

 

–В.Нешић 

–Иван Ђ. 

 

 

–Драгана И. Слађана Ц. 

–А. Блажић 

 

 

 

 

–Драгана И. 

 

 

–Снежана В. 

 

 Сви наставници су на крају другог полугодишта предали директору школе свој 

извештај о личном професионалном развоју, као и план за наредну школску годину.                

 

Подносилац извештаја: Драгана Иванчевић  
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3.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Временска динамика Реализоване активности Реализатори/ носиоци 

Септембар Подела бесплатних 

уџбеника 

Разредне стрешине, 

родитељи, ученици, 

Октобар-децембар 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

Хуманитарне акције: 

-за болесну колегиницу 

(ОШ „Коста Ђукић), 

-болесно дете Д.Ш. 

-за нашег ученика Т.Г, 

прикуљена средства са 

„Новогодишњег вашара“-за 

подстицај лечењу, ученици 

из његовог одељења 

обрадовали су га великим 

новогодишњим пакетићем. 

 - Бесплатни уџбеници, 

- Прикупљање новчаних 

средстава за израду пасоша 

и џепарац за ученике који 

су добили бесплатно 

летовање преко Црвеног 

крста 

Запослени у школи, 

ученици, родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени у школи 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

3.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

/РЕАЛИЗАТОРИ 

Токомшколске 

године 

У току првог полугодишта школске 

2021/2022. Сарадња са родитељима се 

углавном одвијала он-лајн због тренутне 

епидемиолошке ситуације. Није било 

заједничких акција са родитељима до 

краја првог полугодишта. Разаредне 

стрешине су уредно обавештавале 

родитеље о напредовању ученика у 

школи, такође сви родитељи имају 

приступ ес-дневнику. 

Родитељски састанци су се одржавали 

онлајн. У изузетним случајевима 

родитељи су позивани у школу. 

Такође је ученицима пружана подршка у 

набавци уџбеника, интернету, техничкој 

опремљености. 

У току другог полугодишта родитељи су 

могли да долазе у школу, такође су били 

редовно информисани преко вибер група. 

Остварена је сарадња везана за екскурзије, 

другарско вече, бесплатне уџбенике. 

Такође су родитељи ученика осмог 

разреда детаљно били упознати са 

начином полагања завршног испита и 

процедурама везаним за упис ученика у 

средње школе. 

 

 

Разредне 

стрешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, директор 
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3.8. Извештај о раду Дечијег савеза 

 

Временска динамика Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар 

 

-Прогам Дечијег савеза 

-Формирање одбора Дечијег 

савеза 

-Европски дан језика 

-"Чеп за осмех", хуманитарна 

акција 

Наставници,учитељи, 

ученици 

Октобар 
- Јесењи крос 

-Дечија недеља 

-Пријем првака у Дечији савез 

 

Учитељи, ученици од 

1. - 4. разреда 

Децембар 

 

-Новогодишње украшавање 

школе 

-Најуређенија учионица 

-Новогодишњи вашар 

-Новогодишња приредба 

Учитељи, наставници, 

ученици од 1. - 8. 

разреда 

Јануар 

 

Светосавска академија - 

приредба Наставници,учитељи, 

ученици 
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Март 
Обележавање 8. марта 

Ликовно – литерарни конкурс 

“Моја мама” 

Школске новине “Кораци” 

Ликовно – литерарни конкурс 

“Ко хоће да доживи чуда, мора 

веровати да она постоје” 

Наставници,учитељи, 

ученици (на 

конкурсима су 

учествовали и 

иученици других 

школа) 

Април 
 

Дан планете Земље 

Васкрс 

Дан Доситеја Обрадовића 

Учитељи, наставници, 

ученици од 1. - 8. 

разреда 

Мај 
 

“Шта знаш о Црвеном крсту” Учитељи и ученици 4. 

разреда 

Јун 
 

Завршна приредба 4. разреда Учитељи и ученици 4. 

разреда 

Подносилац извештаја: Сања Црногорац 
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3.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

    У току првог полугодишта ученике смо редовно подсећали на правила понашања и 

препоруке понашања у вези са ковидом.  

    Такође су постављани панои КАКО ДА ЗАШТИТИШ СЕБЕ И ДРУГЕ ОД КОРОНА 

ВИРУСА и КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ ЗАШТИТНУ МАСКУ.  

    Здравствених радионица у организацији стручних служби ван установе није било. 

 

3.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА - прво полугодиште 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Током првог 

полугодишта 

   Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва је одржао два састанка током 

првог полугодишта. Сви чланови Тима су били 

присутни. 

   Приликом прављења плана Тима, издвојене су 

области/теме у оквиру предмета и повезане са 

међупредметним компетенцијама. Смислено су 

повезани наставни предмети са свакодневним 

животом ученика. Учитељима првог разреда је 

пружена сарадња при осмишљавању пројеката 

са постављеним захтевима којима се развијају 

предузимљивост и предузетничка компетенција.   

Чланови Тима су пружили подршку у 

реализацији ваннаставних активности које могу 

доприносити развоју међупредметних 

компетенција, а све у складу са  интересовањима 

ученика, просторним и људским ресурсима, као 

и у једносменском раду. Активности Тима су се 

оствариле кроз сарадњу са осталим школским 

тимовима  који су предвиђени  Планом рада. 

  Детаљан опис свих реализованих активности је 

унет у Записник. 

   Наредни састанак биће одржан у марту и тада 

ће чланови Тима радити на реализацији осталих 

активности Плана рада. 

Чланови Тима, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе, 

реализатори 

секција и 

ваннаставних 

активности. 

Координатор : Милица Здравковић 
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3.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА - друго полугодиште 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Током 

другог 

полугодишта 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва је одржао два састанка током 

другог полугодишта. Сви чланови Тима су 

били присутни. 

Током другог полугодишта је настављено са 

активностима из Плана рада. Вођена је 

евиденција међупредметних компетенција које 

су  развијане  током реализације тематских 

настава, пројектних настава, општинских и 

окружних такмичења или угледно/огледних 

часова, уз сарадњу са Тимом за 

професионални развој. Пројекат”Рециклажа“је 

завршен. Развоју компетенција је допринело и 

гостовање наших ученика на квизовима и 

радионицама. Активности Тима су се 

оствариле кроз сарадњу са осталим школским 

тимовима који су предвиђени Планом рада. 

Грађење, неговање и развијање свих 

међупредметних компетенција је било 

подједнако заступљено током целе године. 

Детаљан опис свих реализованих активности 

је унет у Записник. 

 Наредни састанак биће одржан у августу када 

ће чланови Тима радити на изради новог 

Плана рада за школску 2022/23. годину. 

 

 

Чланови Тима, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе, 

реализатори 

секција и 

ваннаставних 

активности и 

чланови 

Наставничког већа. 

Координатор: Милица Здравковић   
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3.12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЛЕТОПИС 

Прво полугодиште 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Од септембра 

до краја 

децембра 

Ученици су пратили значајне догађаје у школи, као и 

учешће наших ђака у активностима општине 

Младеновац: пријем првака, Дечју недељу, Уличну 

трку у Младеновцу, новогодишње догађаје у школи и у 

Младеновцу, извођење луткарске представе “Мали 

принц”. 

Ученици су фотографисали догађаје и писали 

рпортаже; правили су интервјуе са реализаторима 

догађаја. 

Ученици су паковали припремљени материјал у 

програму Индизајн и припремали га за презентацију. 

Ученици, 

запослени у 

школи 

Друго полугодиште 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Од јануара до 

августа 

Ученици су пратили значајне догађаје у школи, као и 

учешће наших ђака у активностима општине 

Младеновац: приредбу поводом 8. марта Дана жена; 

активности поводом Дана школе: спортски дан, 

извођење луткарске представе “Срећко пиле на 

страшном задатку”, литерарни конкурс; пратили 

учешће наших ђака на “Пролећном вишебоју”; Дан 

планете Земље, Дан посвећен Доситеју Обрадовићу, 

Васкрс; учешће у акцији “Гребенчића”; пратили су 

завршницу Фестивала ФЛУОШ и освојене награде 

луткарске представе “Срећко пиле на страшном 

задатку” и извођење ове представе на завршници 

фестивала у Новом Саду ; забавну учионицу; посету 

Музеју афричке уметности, и освојен 3. место на 

такмичењу “Мали саобраћајко”. 

Ученици су фотографисали догађаје и писали 

рпортаже; правили су интервјуе са реализаторима 

догађаја. 

Ученици су паковали припремљени материјал у 

програму Индизајн и припремали га за презентацију. 

Ученици, 

запослени у 

школи 

Руководилац- Силвана Лесковац 
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4. ИЗВЕШТAЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР Конституисање чланова 

Ученичког парламента 

Програм рада Ученичког 

парламента 

Ученици седмог и осмог 

разреда – представници 

одељења и педагог 

ОКТОБАР Разматрање активности поводом 

обележавања Дечје недеље 

Ученици и педагог 

НОВЕМБАР Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

Коришћење гугл учионице 

-//- 

ДЕЦЕМБАР Активности око Новогодишњих 

празника, Новогодишњи вашар 

-//- 

ФЕБРУАР Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

Припремна настава за ученике 

8.разреда 

 

МАРТ Обележавање Дана школе 

Успех ученика на такмичењима 

 

АПРИЛ Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода 

Избор уџбеника 

 

МАЈ Другарско вече 

Резултати са пробог завршног 

испита 

 

ЈУН Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта 

Успех ученика на завршном 

испиту 

Упитник-самовредновање 
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5.ИЗШEТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

прво полугодиште 

Временска динамика Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар 

26.08.2021. 

9.9.2021. 

17.9.2021. 

Посебан програм образовања и 

васпитања, задужења 

наставника, програм стручног 

усавршавања, Развојни план за 

2021/2022, разматрање 

Годишњег плана рада школе и 

Школских програма, разматрање 

годишњих извештаја о раду 

школе и директора, 

једносменски рад. 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 

Октобар Задужења и рад стручних органа 

(време реализације), Сагласност 

за ИОП, посета просветне 

инспекције-НАДЗОР 

Наставници, стручни 

сарадници, директор, 

просветни саветници 

Новембар 

1.11.2021. 

Задужења и рад стручних органа 

(време реализације), успех и 

дисциплина на крају првог 

класификационог периода, 

извештај са посећених часова 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 

Децембар 

2.12.2021. 

Задужења и рад стручних органа 

(време реализације), Извештај 

ИОП-а, самовредновање нове 

области, анализа, анкета 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА-друго полугодиште 

Временска 

динамика 

Реализоване активности носиоци 

Фебруар -Анализа успеха и дисциплине ученика 

-План надокнаде часова 

-Разматрање измена ГПРШ 

-План екскурзија 

Стручна већа, 

Педагошки 

колегијум 

Март -Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

-Прослава Дана школе 

-Припремна настава-анализа 

-Пробни завршни 

-Анализа успеха на такмичењима, 

награђивање ученика 

Педагошки 

колегијум, 

наставничко веће, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Април -Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају трећег класификационог периода, 

мере за побољшање, 

-Разматрање успеха ученика на пробном 

пријемном, анализа и кориговање плана 

припремне наставе, 

-Разматрање СНА за 2022-2023. 

-Преглед ес дневника (педагог-извештај) 

Ученици, 

наставници, 

стручна већа, 

педагог, директор 

Мај-Јун -Разматрање извештаја о успеху и 

дисциплини ученика, 

-Припреме и подела задужења за Завршни 

испит 

-Предлог екскурзија за наредну школску 

годину 

-Школски програми за 1. и 5.разред 

-Награђивање ученика, 

-Продужени боравак 

-Извештаји са екскурзија, 

-Анализа стручног усавршавања 

наставника, План личног и 

професионалног развоја (пише сваки 

наставник за себе) 

-Спровођење завршног испита 

Ученици, 

наставници, 

стручна већа, 

стручни 

сарадници, правна 

служба, директор 
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6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Предмет 1.раз 2.раз 3.раз 4.раз 5.раз 6.раз 7.раз 8.раз 

Верска 

настава 

 13  5  4  5 21  2  6  6 

Грађанско 

васпитање 

 30 23   34  33 3  36  27  27 
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7. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ-виши разреди 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

1. пол.  2. пол. 

Одржани 

1.пол. 2. пол. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

Хор и 

оркестар - 

Иван Сарић 

16 20 16 20 63 63 63 63 

Цртање, 

сликање и 

вајање - 

Јасмина 

Матовић 

16 20 16 20 40 40 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

8. Слободне активности – нижи разреди 

 
Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 
Планирани 

Прво п.  Друго п. 

Одржани 

Прво п. Друго п. 

 

Прво.п 

 

Друго п. 

 

Прво.п 

 

Друго п. 

Ритмичка 

секција-

Слађана 

Цветић 

17 19 14 22 35 35 35 35 

Драмска 

секција-

Снежана 

Антонијевић 

12 24 12 24 21 21 21 21 

Рецитаторска 

Секција-

Драгана 

Иванчевић (3. 

и 4.разред) 

14 22 14 22 12 12 12 12 

Ритмичко-

фолклорна 

секција- 

Сања 

Црногорац 

17 19 16 20 13 13 13 13 

Литерарно- 

рецитаторска- 

Данијела 

Ескић 

16 20 13 23 13 13 13 13 
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Извештај о извођењу слободне наставне активности Хор и оркестар у 

петом, шестом, седмом и осмом разреду у другом полугодишту 

школске 2021/2022. 

 

 У школској 2021/2022. години у настави Хор и оркестар за 5., 6., 7. и 

8. разред планирано је 36 часа годишње, тј. један час недељно. Часови су 

одржавани редовно, у школи. У другом полугодишту одрађено је 20 часова 

у петом, шестом и седмом разреду, док је у осмом разреду одрађено 19 

часова. 

 Часови су организовани тако да у оквиру једне наставне теме постоје 

1 до највише 5 часова обраде, а остали часови резервисани су за вежбе тако 

да се ученицима пружи што више времена за практичан рад. 

 У поменутим разредима предвиђене су 2 наставне теме, а то су 

следеће: 

 1. Извођење музике 

 2. Слушање музике 

 

У другом полугодишту су одрађене све поменуте области. 

Часови су реализовани у разредима 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82. 

Сви планирани часови су одржани, а циљеви наставе испуњени. 

 

Наставник Хора и оркестра 

   Иван Сарић 
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Извештај о извођењу слободне наставне активности Цртање, сликање 

и вајање у 5/1, 6/1, 6/2 и 8/1 разреду школске 2021/2022. 

       У школској 2021/2022. години у настави Цртања, сликања и вајања  

планирано је 36 часова годишње, тј. један час недељно. Часови су 

одржавани редовно, у школи. У мешовитој групи (уписано у  ел.дневнику) 

одрађено је 36 часова у петом и шестом  разреду, док је у осмом разреду 

одрађено 34 часа. 

       Часови су организовани тако да у оквиру једне наставне теме постоје 1 

до највише 5 часова обраде, а остали часови резервисани су за вежбе тако 

да се ученицима пружи што више времена за практичан рад. 

     У поменутим разредима предвиђене су 3 наставне теме, а то су следеће: 

 1. Цртање 

 2. Сликање 

          3. Вајање 

 Током читаве школске године су одрађене све поменуте области. 

Часови су реализовани у разредима 51, 61, 62  и 81. 

Сви планирани часови су одржани, а циљеви наставе испуњени. 

наставник Ликовне културе 

Јасмина Матовић 
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Математичка секција – нижи разреди 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.    Друго п. 

Одржани 

Прво п. Друго  п. 

 

Прво.п 

 

Друго п. 

 

Прво.п 

 

Друго п. 

1/1 17 19 14 22 5 5 5 5 

1/2 16 20 14 22 6 6 6 6 

1/3 18 18 17 19 4 4 1 2 

2/1 16 20 16 20 11 11 11 11 

2/2 17 19 16 20 4 4 4 4 

3/1 17 19 17 19 9 9 9 9 

3/2 14 22 14 22 9 9 9 9 

3/3 18 18 17 19 5 5 1 2 

Професор разредне наставе: Слађана Цветић 
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Секције, старији разреди 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планирани 

Прво п.    Друго п. 

 Одржани 

Прво п. Друго  п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

Литерарно-

рецитаторска 

секција 

19 53 19 53 13 13 13 13 

Микробит 

секција 

16 20 16 20 14 14 14 14 

Информатичк

а секција 

9 36 9 36 3 3 3  3 

Спортска 

секција 

49  49 / 65    

Руководилац Весна Јовановић 
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9. Допунска, додатна  настава   

 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.  Друго п 

Одржани 

 

Првo Друго 

 

 

Прво.п 

 

 

Друго п. 

Прво.п Друго п. 

5/1   

додатна 

18 18 18 18 7 7 4 7 

8/2 

додатна 

18 18 18 18 3 3 2 3 

Наставница Српског језика: Силвана Лесковац 

Додатна настава - Биологија  

 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво    Друго п. 

 

Одржани 

 

Прво     Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

6/1   

додатна 

17 19 17 19 17 17  2 

6/2 

додатна 

17 19 17 19 21 21  1 

8/1 

додатна 

18 16 16 

18 

19 

19 

  

8/2 

додатна 

18 16 16 

18 

14 

14 
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Извештај за додатну наставу из биологије на крају школске 2021/2022.  године 

Додатна настава за шести разред: 

Додатну наставу из биологије су у току школске 2021/2022. године похађали  ученици 

из одељења  VI/1 и VI/2 и одржано је 36 часова додатне наставе у оку школске године. 

Додатна настава се одржавала четвртком 7. час. На часовима додатне наставе су 

обнављане и додатно прошириване наставне јединице из наставних тема Порекло и 

разноврсност живог света, Јединство грађе и функције као основа живота, Наслеђивање 

и еволуција, Живот у екосистему, Човек и здравље. На часовима додатне наставе се 

допуњавало редовно градиво са часова биологије додатним сазнањима. Ученици су 

добијали додатну поршку и преко платформе Google classroom, добијали су додатни 

материјал у виду презентација, наставних листића, едукативних игрица. Ученици 

шестог разреда су учествовали на такмичењу из биологије. На Школском такмичењу је 

учествовало седам ученика, троје се пласирало на Општинко такмичење: Ања 

Милентијевић 6/1, Огњен Пауновић 6/2 и Магдалена Микичић 6/1. На Општинском 

такмичењу Огњен Пауновић је освојио 3. место и пласман на Градско такмичење, а 

Ања Милентијевић и Магдалена Микичић су добиле Похвалу. Огњен Пауновић није 

остварио запажене резултате на Градском такмичењу. 

Додатна настава за осми разред: 

Додатну наставу из биологије су у току школске 2021/2022. године похађали  ученици 

из одељења  VIII/1 и VIII/2 и одржана су 34 часа додатне наставе у току школске 

године. Додатна настава се одржавала уторком за време претчаса. На часовима додатне 

наставе су обнављане и додатно прошириване наставне јединице из наставне теме 

Порекло и разноврсност живог света, Јединство грађе и функције као основа живота, 

Наслеђивање и еволуција, Живот у екосистему, Човек и здравље На часовима додатне 

наставе се допуњавало редовно градиво са часова биологије додатним сазнањима. 

Ученици су добијали додатну поршку и преко платформе Google classroom, добијали су 

додатни материјал. Ученици осмог разреда нису били заинтересовани за такмичење из 

биологије. 

Предметни наставник: Аница Трајковић 
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Број часова Број ученика Напредовање ученика 

Планирани 

Прво   Друго 

Одржани 

Прво   Друго 

Прво Друго Прво Друго 

 71  додатна 17 19 14 19 17 17 5 2 

72 додатна 17 19 14 19 21 21 2 1 

Додатна настава за седми разред: 

Часове додатне наставе су похажђали ученици 7-1 и 7-2, најуспешнији међу њима, 

Милија Иванчевић и Петар Кузмановић су се пласирали на Општинско такмичење из 

биологије, где нису имали запажене резултате. 

Наставник биологијe Владан Нешић 

 

Географија 

 Број часова Број ученика Напредовање ученика 

 Планирани 

Прво п.           Друго п. 

Одржани 

Прво п.       Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

7/1 17 19 16 19 5 5   

7/2 17 19 16 19 2 2   

Наставница географије Љиљана Николић 

 Број часова Број ученика Напредовање ученика 

 Планирани 

Прво п.     Друго п. 

Одржани 

Прво п.      Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

6/1 17 19 15 21 4 4 4 4 

6/2 17 19 15 21 1 1 1 1 

8/1 17 17 15 19 3 4 3 4 

8/2 17 17 15 19 1 1 1 1 

Наставница географије : Данијела Михаиловић 
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Физика 

Додатна настава (физика) 

 Број часова Број ученика Напредовање ученика 

 Планирани 

Прво п.        Друго п. 

Одржани 

Прво п.      Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

6/1 11 10 12 14 2 2 2 2 

6/2 10 7 11 13 1 1 1 1 

7/1 0 2 0 2 0 1 0 1 

7/2 14 2 14 2 1 1 1 1 

 

Наставница физике: Милица Здравковић 

Допунска настава – Српски језик 

 

  Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планирани 

Прво    Друго п. 

    

Одржани 
Прво  Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

 6/1   

допунска 

13 23 13 23 1 1 1  1 

6/2 

допунска 

13 23 13 23 3 3 3  3 

7/1 

допунска 

13 23 13 23 1 1 1 1 

7/2 

допунска 

13 23 13 23 2 2 2 2 

8/1 

допунска 

13 23 13 23 1 1 1 1 

    Наставник српског језика– Весна Јовановић 
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Допунска настава – Српски језик 

  Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планирани 

Прво    Друго п. 

    

Одржани 
Прво  Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

 5/1   

допунска 

18 18 18 18 3 3 2  3 

8/2 

допунска 

18 18 18 18 5 5 5  5 

    Наставник српског језика– Силвана Лесковац 

Допунска настава – Енглески језик 

  Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планиран 

Прво    Друго 

    

Одржани 
Прво     Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

 5/1    18 18 18 17 2 2 2 2 

6/1    18 18 22 13 2 2 2 2 

6/2  18 18 22 13 6 6 6 6 

7/1  18 18 23 13 5 5 5 5 

7/2  18 18 23 13 2 2 2 2 

8/1  18 16 20 9 6 6 4 6 

8/2  18 16 20 9 4 4 4 4 

  Наставник енглеског језика – Ивана Бошковић 
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Допунска настава – Математика 

  Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планирани 

Прво      Друго п. 

    

Одржани 
Прво    Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

7/1          

8/1          

Наставник математике – Ања  

 

 Допунска настава - Физика  

  Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планирани 

Прво     Друго п. 

    

Одржани 
Прво   Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

 6/1    10 6 0 9 0 3 0 3  

6/2  10 8 1 14 2 6 2  6 

7/1  14 1 8 1 1 1 1 1 

7/2  14 6 12 6 3 3 3 3 

    Наставник физике – Милица Здравковић 
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Допунска настава – Хемија 

  Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

  Планирани 

Прво   Друго п. 

    

Одржани 
Прво     Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

7/1  9 9 9 9 4 4 1 2 

7/2  9 9 9 9 3 3 1 1 

8/1  9 8 9 8 2 2 1 1 

8/2  9 8 9 8 3 3 1 2 

Наставник хемије –Александар Блажић 

 

САВКОВИЋ СВЕТЛАНА-НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ -ДОПУНСКА 

НАСТАВА - српски језик и математика  

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.           Друго п. 

Одржани 

Прво п.      Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

1/1 17 19 15 21 6 6 4 2 

1/2 17 19 13 23 5 5 5 5 

1/3 17 19 16 20 4 4 3 3 

2/1 16 20 15 21 6 6 6 6 

2/2 17 19 17 19 4 4 4 4 

3/1 16 20 15 21 4 4 4 4 

3/2 14 22 14 22 7 7 7 7 

3/3 17 19 16 20 5 5 5 5 

4/1 16 20 16 20 4 4 4 4 

4/2 16 20 16 20 2 2 2 2 
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Допунска настава - енглески језик 

 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.           Друго п. 

Одржани 

Прво п.      Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

III/1 

III/2 

17 18 16 18 17 17 3 6 

IV/1 

IV/2 

17 18 15 20 15 15 7 7 

 

Наставник енглеског језика: Ивана Ћосић 

Светлана Савковић - додатна настава - матемтика 

 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.           Друго п. 

Одржани 

Прво п.      Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

4/1 15 21 15 21 9 9 9 9 

4/2 17 19 17 19 12 12 12 12 
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Енглески језик 5.-8. Разред. 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.       Друго п. 

Одржани 

Прво п.    Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

5/1 

допунска 

18  18 18  17 2  2 2  2 

6/1 

допунска 

18  18 22  13 2  2 2  2 

6/2 

допунска 

18  18 22  13 6  6 6  6 

7/1 

допунска 

18  18 23 13  5  5 5  5 

7/2 

допунска 

18  18 23  13 2  2 2  2 

8/1 

допунска 

18  16 20  9 6  6 4  6 

8/1 

додатна 

18  16 15  12 3  1 1  1 

8/2 

допунска 

18  16 20  9 4  4 4  4 

Наставник енглеског језика 

          Ивана Бошковић 
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Допунска и додатна настава - Француски језик  

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво     Друго п. 

  

Одржани 

Прво  Друго 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

5/1 

допу

нска 

 

16  20 16 20  

5 

 5  1 1  

6/1 

допу

нска 

16  20 16 20  2  2  0  1 

6/2 

доп

унс

ка 

16  20 16  20 5  5  1  1 

7/1 

дод

атна 

17   19  

1

7 

 19  4  4  0  2 

7/2 

дод

атна 

 

17 

 19  

1

7 

 19  4  4  0 2  

8/1 

дод

атна 

17 17 1

7 

17 1 1 0 1 

8/2 

дод

атна 

17 17 1

7 

17 2 2 2 1 

    Наставник француског језика - Тања Мојсиловић 
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Допунска и додатна настава – Српски језик и књижевност- 5/1 и 8/2 

 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво          

Друго 

полугодиште 

  

Одржани 

Прво     

Друго 

Прво 

полуго

диште 

Друго 

полуг

одиш

те 

Прво 

полуго

диште 

Друго 

полугод

иште 

5/1   

допунска 

18 18 18 
18 

3 
3 

2 3  

8/2 

допунска 

18 18 18 
18 

5 
5 

5 
5 

5/1   

додатна 

18 18 18 
18 

7 
7 

4  7 

8/2 

додатна 

18 18 18 
18 

3 
3 

2 
3 

 Наставница српског језика и књижевности- Силвана Лесковац 
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 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п. Друго п. 

Одржани 

Прво п. Друго п. 

Прво. Друго  Прво Друго  

6/1 

допунска 

13 23 13 23 1  1 1  1 

6/2 

допунска 

13 23 13 23 3  3 3  3 

7/1 

допунска 

13 23 13 23 1  1 1  1 

7/2 

допунска 

13 23 13 23 2  2 2  2 

8/1 

допунска 

13 23 13 23 1  1 1 1  

6/1 

додатна 

13 23 13 23 1  1 1  1 

6/2 

додатна 

13 23 13 23 1  1 1  1 

7/1 

додатна 

13 23 13 23 1 1 1 1 

 7/2 

додатна 

 

13 23 13 23  1  1  1  1 

8/1 

додатна 

13 23 13 23 2 2 2 2 

Наставник српског језика -Весна Јовановић 
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 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

Литерарно-

рецитаторс

ка секција  

Планирани 

Прво п. Друго  

Одржани 

Прво . Друго. 

Прво.п Друго п. Прво.п Д

р

у

г

о 

п. 

6/1 

 

21 51 21 51 4  4 4  4 

6/2 

 

21 51 21 51 3  3 3  3 

7/1 

 

21 51 21 51 /  2 /  2 

7/2 

 

21 51 21 51 3 3 3  3 

8/1 

 

21 51 21 51 2  2 2  2 

                                             Наставник српског језика -Весна Јовановић 
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Допунска и додатна настава – Математика- 5/1, 6/1, 6/2, 7/2 и 8/2 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво         Друго 

полугодиште 

Одржани 

Прво     

Друго 

Прво 

полуго

диште 

Друго 

полуг

одиш

те 

Прво 

полуго

диште 

Друго 

полугод

иште 

5/1   

допунска 

17 19 17 19 10 9 7 9  

5/1 

додатна 

16 20 16 20 6 2 2 2 

6/1   

допунска 

17 19 17 19 5 4 4  4 

6/1 

додатна 

16 20 16 
20 

3 
2 

2 
2 

6/2 

допунска 

17 19 17 19 10 7 8  7 

6/2 

додатна 

16 20 16 20 3 2 2 2 

7/2 

допунска 

16 20 16 
20 

6 
4 

4 
4 

7/2 

додатна 

17 19 17 
19 

2 
2 

2 
2 

8/2 

допунска 

16 20 16 
20 

7 
5 

7 
5 

8/2 

додатна 

17 19 17 
19 

1 
0 

0 
0 

 Наставник математике - Немања Животић 
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Допунска и додатна настава - хемија 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.    Друго п. 

Одржани 

Прво п.    Друго п. 

Прво п. Друго п. Прво п. Друго п. 

7/2 

допунска 

9 9 9 9 3 3 2 1 

7/1 

додатна 

7 11 6 11 4 4 4 3 

7/2 

додатна 

7 11 6 11 3 3 3 2 

8/1 

допунска 

9 8 9 8 2 2 2 2 

8/2 

допунска 

9 8 9 8 3 3 2 2 

Наставник хемије: Блажић Александар 
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 10. ЧОС 

(од 5. разреда до 8. разреда ) 

 Број часова Број ученика 

 Планирани 

Прво п.       Друго п. 

Одржани 

Прво п.          Друго п. 

Прво.п Друго п. 

5/1 18 18 17 19 24 24 

6/1 18 18 17 19 17 17 

6/2 16 20 17 19 21 21 

7/1 16 20 17 19 17 17 

7/2 18 18 17 19 16 16 

8/1 18 16 18 16 19 19 

8/2 18 16 19 15 14 14 
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ЧОС - млађи разреди 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.    Друго п. 

Одржани 

Прво п.    Друго п. 

Прво п. Друго п. Прво п. Друго п. 

1/1 16 20 19 18 20 20 20 20 

1/2 16 20 18 18 19 19 19 19 

1/3 17 19 24 19 4 4 4 4 

2/1 16 20 19 17 24 24 24 24 

2/2 17 19 21 18 4 4 4 4 

3/1 17 19 22 16 17 17 17 17 

3/2 18 18 20 17 16 16 16 16 

3/3 17 19 24 19 5 5 5 5 

4/1 18 18 24 14 19 19 19 19 

4/2 16 20 20 18 19 19 19 19 

Наставник разредне наставе: Данијела Ескић 
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11.ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

11.1. ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар -Разматрање Извештаја о остварености ГПРШ за 

шк.20-21.годину, 

-разматрае Извештаја о раду директора за шк.20-

21.годину, 

-разматрање ГПРШ за шк.21-22.годину, 

-упознавање са Записником о ванредном 

инспекцијском надзору-продужени боравак, 

-упознавање са Одлуком тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду 

школа, 

-доношење  плана и програма екскурзија, наставе 

у природи и излета у шк.21-22.години 

Директор, педагог, 

секретар, разредне 

старешине, Тимови 

Новембар -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају првог класификационог периода 

шк.21-22.године, 

-разматрање Извештаја стручних вођа пута са 

екскурзија млађих разреда шк.19-20.године, 

-упознавање са извештајем о стручно-педагошком 

надзору МПНТР, 

-мере за унапређивање рада школе-Анекс ГПРШ и 

Школског развојног плана 

Педагог, стручне 

вође пута, 

директор, 
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Јануар -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају првог полугодишта шк.21-

22.године, 

-Упознавање са Записником о редовном 

инспекцијском надзору 

-Организација рада школе у другом полугодишту 

-Прослава дана Светог Саве 

-Упознавање са Правилником о ССУ запослених 

-Календар такмичења, израда школских новина 

-Извештај педагога о прегледаној документацији 

-Разматрање полугодишњих Извештаја: о 

остварености ГПРШ, директора и Тима за 

вредновање и самовредновање у шк.21/22 

-разматрање измена Школског програма за 5. И 8. 

Разред, 

-разматрање Интерног акта о ССУ 

-Упознавање чланова са обуком у области 

спречавања корупције и јачања интегритета 

Педагог, секретар, 

директор 

Фебруар 

 

-Разматрање измена ГПРШ-календар и План 

екскурзија 

-План надокнаде часова 

-Прослава Дана школе 

-План припремне наставе за ученике 8.разреда 

Педагог, секретар, 

директор 

Март -Избор уџбеника за шк.22/23.годину Педагог, секретар, 

директор 

Април -Избор представника чланова ШО из реда 

запослених 

-Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају трећег класификационог периода 

шк.21-22.године 

-Анализа пробног ЗИ шк.21/22 

-Разматрање СНА за шк.22/23 

-Извештај педагога о прегледу ес дневника 

Педагог, секретар, 

директор 
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Јун 

 

- Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика 8.разреда на крају другог полугодишта 

шк.21-22.године 

-Избор ученика генерације шк.21/22 

-Разматрање ШП за 1. и 5.разред 

-Награђивање ученика 

-Организација завршног испита 

-Утврђивање Предлога програма екскурзија, 

наставе у природи и излета за шк.22/23.годину 

-Упознавање са Нацртом Пословника о раду НВ 

- Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају другог полугодишта шк.21-

22.године 

-Давање Сагласности на организовање 

продуженог боравка 

-Разматрање Извештаја вођа пута са реализованих 

екскурзија 

-Разматрање Извештаја директора о стручном 

усавршавању запослених 

-Завршни испит шк.21/22 

Педагог, секретар, 

директор 

Август 

 

-Припреме за почетак шк.22/23 

-Усвајање распореда часова, смена, звоњења, 

задужења наставника, упознавање са Календаром 

ОВ рада, распоред седница стручних и 

одељенских  већа, Тимова 

-Пријем првака 

-Упознавање са Записником МПНТР-продужени 

боравак 

- Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају шк.21-22.године 

-Поздравно писмо Министра 

-Педагошка документација 

-Наставничка екскурзија 

Педагог, секретар, 

директор 
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11.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ПРВОГПОЛУГОДИШТА  ШК.2021/22.ГОД. 

У првом полугодишту шк.2021/22.год.одржане су 3  седнице Одељенског већа старијих 

разреда. 

Временска динамика Реализоване 

активности 

Реализатори/ носиоци 

Септембар Прва седница Одељенског 

већа старијих разреда 

одржана 6.9.2021. 

Дневни ред: Распоред 

контролних вежби и 

писмених задатака у 

шк.2021/22.год. 

Директор, педагог, 

одељенске старешине, 

предметни наставници 

Октобар Друга седница Одељенског 

већа старијих разреда 

одржана 29.10.2021. 

Дневни ред: Успех и 

дисциплина ученика на 

крају 1.класификационог 

периода шк.2021/22.год., 

Реализација наставног 

плана и програма, Ученици 

који раде по ИОП-у 

Директор, педагог, 

одељенске старешине, 

предметни наставници 

Jануар Трећа седница Одељенског 

већа старијих разреда 

одржана 4.1.2022. Дневни 

ред: Успех и дисциплина 

ученика на крају 

1.полугодишта 

шк.2021/22.год., Извештаји 

ИОП-а, Извештај о раду 

платформи за учење, 

Реализација наставног 

плана и програма 

Директор, педагог, 

одељенске старешине, 

предметни наставници 

Руководилац одељенског већа старијих разреда, Т.Мојсиловић 
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11.5   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

Временска динамика Реализоване 

активности 

Реализатори/ носиоци 

Октобар 

(28.10.2021.) 

-анализиран је успех и 

дисциплина ученика на 

крају првог 

класификационог периода 

-предложене су мере за 

побољшање успеха 

-анализирана је онлајн 

настава 

-поднети извештаји о 

напредовању ученика који 

раде по ИОП-у 

Директор, педагог, 

одељењске старешине,  

наставници енглеског 

језика и вероучитељ 

Јануар 

(04.01.2022.) 

-анализиран успех и 

дисциплина ученика на 

крају првог полугодишта 

-поднети извештаји о 

напредовању ученика који 

раде по  ИОП-у 

-поднети извештаји о раду 

платформи за учење 

-анализирана реализација 

наставног плана и програма 

-дат предлог за похвале 

Наставничког већа  ученика 

са петицама из свих 

наставних предмета. 

Директор, педагог, 

одељењске старешине,  

наставници енглеског 

језика и вероучитељ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

(07.04.2022.) 

-анализиран је успех и 

дисциплина ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

-предложене су мере за 

побољшање успеха -

анализирана реализација 

наставног плана и програма 

-анализирана је сарадња са 

родитељима 

-поднети извештаји о 

напредовању ученика који 

раде по ИОП-у 

-одржано предавање на 

тему “Агресивност и 

понашање ученика” 

Директор, педагог, 

одељењске старешине,  

наставници енглеског 

језика и вероучитељ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Антонијевић 
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Јун 

(24.06.2022.) 

-анализиран је успех и 

дисциплина ученика на 

крају другог полугодишта 

-анализирана реализација 

наставног плана и програма 

-дат предлог Наставничком 

већу да се награде књигом 

сви ученици са одличним 

успехом као и сви прваци 

-анализа функционисања е-

учионице и онлајн наставе 

-поднети извештаји о 

напредовању ученика који 

раде по ИОП-у 

Директор, педагог, 

одељењске старешине,  

наставници енглеског 

језика и вероучитељ 

 

Август -урађен извештај о раду 

Одељењског већа 

-урађени годишњи планови 

рада и оперативни планови 

рада за септембар 

-урађени распореди часова 

-урађен Програм рада 

Одељењског већа за 

наредну школску годину 

-Руководилац већа 

 

-Наставници, педагог 

 

 

-Наставници, педагог 

-Руководилац већа 

 

 

Руководилац: Данијела Ескић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА  ШК.2021/22.ГОД. 

У другом полугодишту шк.2021/22.год.одржане су 3  седнице Одељенског већа 

старијих разреда. 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Април Четврта седница Одељенског већа старијих 

разреда одржана је 7.4.2022. 

Дневни ред: Успех и дисциплина ученика на 

крају трећег класификационог периода 

шк.2021/22.год., Мере за побољшање успеха, 

Реализација наставног плана и програма, 

Ученици који раде по ИОП-у, Разно 

Директор, педагог, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Јун Пета седница Одељенског већа старијих 

разреда, за осми разред одржана је 13.6.2022. 

Дневни ред: Успех и дисциплина ученика 

осмог разреда на крају другог полугодишта 

шк.2021/22.год., Предлог за ученика генерације 

(Ј.Павловић и О.Милосављевић, 8/1), 

Реализација наставног плана и програма, Разно 

Директор, педагог, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

 Шеста седница Одељенског већа старијих 

разреда од 5.до 7.разреда одржана је 24.6.2022. 

Дневни ред: Успех и дисциплина ученика од 

5.до 7.разреда на крају другог полугодишта 

шк.2021/22.год., Реализација наставног плана и 

програма, Извештаји ИОП-а, Разно. 

Директор, педагог, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Руководилац одељенског већа старијих разреда, Т.Мојсиловић 

 



 

 

72 

11.3. Стручно веће за разредну наставу 

 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар - Договор о часопосима за ученике и 

радним свескама за изборне 

предмете. 

- Стручно предавање “Настава под 

маскама”.  

- Гугл учионица 

- Европски дан језика 

Наставници, 

наставник 

веронауке, 

учитељи, ученици 

од 5. - 8. разреда 

Октобар - Пројекат “Покренимо нашу децу” и 

“Рециклажа”. 

- Дечија недеља 

- Отворени час - Математика у 

одељењу IV/2. 

Учитељи, ученици 

од 1. до 4. разреда. 

Новембар - Успех ученика на крају првог 

класификационог периода. 

- Отворени час - Српски језик у 

одељењу IV/1. 

Учитељи, ученици 

од 1. до 4. разреда. 

Децембар - Тимски час - Математика у одељењу 

III/1 и III/2. 

- Упознавање ученика четвртог 

разреда са предметним 

наставницима. 

- Извештај педагога и директора 

школе са посећених часова. 

Директор, педагог, 

наставници, 

учитељи, ученици 

од 1. до 4. разреда. 
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Јануар - Успех ученика у првом 

полугодишту 

- Извештај о инклузивном постигнућу 

ученика 

- Сарадња са родитељима 

- Полугодишњи тест 

учитељи, 

руководилац тим 

за ИО 

Фебруар - Анализа полугодишњег теста знања 

ученика 

- Компаративна анализа ученика 

иницијалног и полугодишњег теста 

- Извештај са посећених семинара и 

реализиваних вебинара 

учитељи 

Март - Уџбеници за наредну школску 

гпдину 

- такмичење “Мислиша” 

- Дан школе и Осми март (приредба) 

учитељи, ученици 

Април - Успех ученика на крају трећег 

класификационог периода 

- Отворени час 

- Тимски час 

- Радионица “Ускрс” и “Дан планете 

Земље” 

учитељи, 

наставници 

Енглеског у 

нижим разредима 
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Мај - Предлози, избор релација за 

екскурзију, рекреативну наставу и 

излет 

- Такмичење “Шта знаш о Црвеном 

крсту” 

- Извештај са ученичких такмичења 

учитељи 

Јун - Годишња провера знања 

- Анализа годишње провере знања 

- Успех ученика на крају школске 

године 

- Извештај инклузивног постигнућа 

ученика 

- Завршна приредба четвртог разреда 

- Другарско вече четвртака 

- Анализа рада Стручног већа 

разредне наставе 

учитељи, 

руководилац већа 

Август - Подела задужења наставницима 

- Програм рада Већа за наредну 

школску годину 

учитељи, предагог, 

директор 

Руководилац: Светлана Јовановић 
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11.5. Извештај о раду Стручног већа друштвено-језичких предмета 

Временска 

динамика 

 

Реализоване активности 

Реализатори/ 

носиоци 

Септембар 
-годишнји и месечни плановирада редовне, 

додатне наставе и слободних активности 

-укључивање ученика у допунску, 

додатнуннаставу и слободне активности 

-Европски дан језика 

-анализа завршног испита 

-предметни 

наставници 

Октобар 
-идентификовање ученика којима је 

потребна подршка у учењу, инклузија 

-успех и дисциплина ученика на крају 

првог класификационог периода по 

предметима 

-извештај о раду са ученицима који раде по 

ИОП-у 

-међупредметне компетенције 

-реализација наставног плана и програма 

-предметни 

наставници 

Новембар 
-извештај педагога и директора са 

посећених часова -предметни 

наставници 

-педагог 

-директор 

Децембар 
-стручно предавање 

-отворени час из музичког 

-отворени час из енглеског језика 

-отворени час из француског језика 

-представа „ Мали Принц“ 

-предметни 

наставници 
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Јануар 
-Успех ученика на крају другог 

полугодишта по предметима 

-Школска и општинска такмичења 

-Отворени час из веронауке 

-Обележавање Дана Светог Саве 

 

-предметни 

наставници 

Фебруар 
-Школско такмичење рецитатора 

-Извештај са посећених семинара -предметни 

наставници 

Март 
-Приредба поводом Дана школе 

-Литерарно-ликовни конкурс поводом Дана 

школе 

-Школске новине Кораци 

-Општинско такмичење рецитатора 

-Дани франкофоније 

-предметни 

наставници 

Април 
-Јавни час посвећен Доситеју Обрадовићу 

-Успех ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Извештај о постигнутим резултатима на 

такмичењима 

-Извештај педагога и директора са 

посећених часова 

-Чувајмо планету Земљу 

-Ускршња изложба 

 

Мај 
-Отворени час из ликовне културе 

-Извештај са такмичења -предметни 

наставници 

Јун и август 
-Анализа рада стручног већа 

-Успех ученика на крају другог 

полугодишта 

-Програм рада стручног већа за наредну 

школску годину 

-Извештај стручног већа о инклузивном 

образовању 

-Анализа завршног испита 

-Међупредметне компетенције 

-предметни 

наставници 

Руководилац Весна Јовановић 
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11.6. Извештај о раду Стручног већа природно-математичких предмета 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар 
-Годишњи и месечни планови рада 

редовне, додатне наставе и слободних 

активностии 

-Укључивање ученика у допунску, додатну 

наставу и слободне активности 

-анализа завршног испита 

-предметни 

наставници 

-педагог 

Октобар 
-идентификовање ученика којима је 

потребна подршка у учењу, инклузија 

-успех и дисциплина ученика на крају 

првог класификационог периода по 

предметима 

-извештај о раду са ученицима који раде по 

ИОП-у 

-међупредметне компетенције 

-реализација наставног плана и програма 

-техника и технологија, 8. разред, отворени 

час 

-биологија, 6. разред, отворени час 

-предметни 

наставници 

Новембар 
-извештај педагога и директора са 

посећених часова 

-географија, 8. разред, отворени час 

-предметни 

наставници 

-педагог 

-директор 

Децембар 
-стручно предавање 

-физика, 8. разред, огледни час 

-излет – Сајам науке Београд 

-еко-квиз, ЈКП Београд 

-предметни 

наставници 

Јануар 
-Успех ученика на крају другог 

полугодишта по предметима 

-Реализација часова 

-Извештај са посећених семинара 

-предметни 

наставници 
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Фебруар -географија, 7. разред, отворени час -предметни 

наставници 

Март 
-Квиз знања из области природних наука 

 „Brain it on“, корелација 

-математика, 6. разред, отворени час 

-физичко васпитање 8. разред, 

 отворени час 

-школска и општинска такмичења 

-предметни 

наставници 

Април 
-Успех ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Извештај о постигнутим резултатима на 

такмичењима 

-Извештај педагога и директора са 

посећених часова 

-физичко васпитање 6. разред, 

 отворени час 

-биологија, 5. разред угледни час 

-Излет: Музеј Николе Тесле-Београд, 

Образовно-креативни центар „Рестарт“, 

Велика Плана, посета Опсерваторији-

Београд, Крагујевац-Топола-Опленац 

-предметни 

наставници 

-педагог 

Мај 
-хемија, 7. разред, отворени час 

-математика, 6. разред, отворени час 

-информатика и рачунарство, 8. разред, 

отворени час 

-креативна радионица за предшколце 

-предметни 

наставници 

-ученици 

Јун и август 
-Анализа рада стручног већа 

-Успех ученика на крају другог 

полугодишта 

-Програм рада стручног већа за наредну 

школску годину 

-Извештај стручног већа о инклузивном 

образовању 

-Анализа завршног испита 

-Међупредметне компетенције 

-Задужења наставника за школску 

2022/2023. годину 

-предметни 

наставници 

Руководилац Немања Животић 
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11.7. Извештај о раду Стручног актива за школско развојно 

планирање 

Временска 

динамика 
Реализоване активности Реализатори/ носиоци 

Септембар -Анализа резултата завршног испита 

-Опремање ученика од 3.-6.разреда таблетима 

-Обука наставника за рад у е-учионици 

-Коришћење дигиталних уџбеника у настави 

-Предавање о правилној употреби мобилних 

телефона, интернета и друштвених мрежа 

-Анализа безбедности у школи 

-Упознавање ученика и родитеља са правилима 

понашања у школи 

-Додатна подршка ученицима путем гугл учионице 

-Упознавање запослених са Стручним упутством за 

организацију и реализацију образовно-васпитног 

рада у школској 2021/2022.години 

-Упознавање ученика и родитеља са Упутством о 

мерама заштите здравља ученика и запослених за 

основне и средње школе 

-Разговор са ученицима о значају поштовања мера 

заштите здравља 

-Предметни наставници, 

педагог, директор 

-Директор, одељењске ст. 

-сви наставници 

-сви наставници 

-наставник инфирматике 

 

 

-Тим за безбедност, директор 

-Одељењске старешине, 

педагог 

-Сви наставници 

 

-Директор школе 

 

-Одељењске старешине 

 

-Предметни наставници, 

педагог, директор 

Октобар -Пројектна настава 

-Коришћење интернета у изради ученичких задатака 

-Последице погрешне употребе интернета код деце 

(предавање актива педагога) 

-Спортска такмичења 

-Сарадња са Тимом за безбедност 

-Сарадња са родитељима 

-Сви наставници 

 

-Одељењске старешине, 

педагог 

-сви наставници 

-сви запослени 

-одељењскњ старешине 

Новембар -Сарадња са Тимом за међупредметне компетенције  

-Коришћење електронских уџбеника у настави 

-Додатна подршка ученицима путем гугл учионице 

-Обележавање светског дана толеранције 

-Сарадња са родитељима у циљу поштовања мера за 

заштиту здравља ученика и запослених у школи  

-наставници, педагог и 

директор 

-сви наставници 

 

 

-Одељењске старешине 

Децембар -Обележавање међународног дана људских права 

-Вештина комуникације-недеља лепих порука 

-Пројектна настава 

-Коришћење електронских уџбеника  и интернета у 

настави 

-Додатна подршка ученицима путем гугл учионице 

-Анализа рада Стручног актива за ШРП у првом 

полугодишту 

-Одељењске старешине, Тим 

за безбедност 

 

-сви наставници 

 

 

 

-Чланови Стучног актива 
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Јануар -Семинар “Међупредметне компетенције” 

-Извођење наставе на даљину путем гугл учионице 

-сви наставници, педагог и 

директор 

-наставници предметне 

наставе 

Фебруар -Упознавање ученика и родитеља са Протоколом о 

заштити деце од насиља 

-Праћење постигнућа ученика 

-Коришћење електронских уџбеника  и интернета у 

настави 

- Извођење наставе на даљину 

-Додатна подршка ученицима путем гугл учионице 

-Реализација часова припремне наставе 

-одељењске старешине, Тим за 

безбедност 

-сви наставници 

 

-сви наставници 

-наставници предметне 

наставе 

 

-предметни наставници 

Март  -Додатна подршка ученицима путем гугл учионице 

-Заштита од пожара 

-Праћење постигнућа ученика 

-Реализација и анализа пробног завршног испита 

-Реализација часова шрипремне наставе 

-Сарадња са родитељима  

-сви наставници 

-Тим за безбедност, ватрогасна 

служба 

-сви наставници, педагог 

-чланови Стручних актива 

 

-предметни наставници 

-одељењске старешине 

Април -Реализација часова припремне наставе 

-Додатна подршка ученицима путем гугл учионице 

-Коришћење електронских уџбеника и интернета у 

настави 

-предметни наставници 

-сви наставници 

 

Мај -Извођење наставе на даљину 

-Реализација часова припремне наставе 

-Праћење постигнућа ученика 

-Сарадња са родитељима (завршни испит) 

-сви наставници, педагог и 

директор 

-одељењске старешине, 

педагог и директор 

Јун -Извођење наставе на даљину 

-Реализација припремне наставе 

-Реализација Завршног испита 

-Евалуација раелизације планираних активности у 

другом полугодишту 

-сви наставници 

-предметни наставници 

-директор, дежурни 

наставници и прегледачи 

-чланови Стручног актива за 

ШРП 

Руководилац Стручног актива за ШРП- Данијела Михаиловић 
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11.8. Извештај Актива за развој школског програма 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Током првог полугодишта није било битнијег одступања од редовног наставног плана и 

програма.  Зимски распуст је продуен због корона вируса и те дане смо надокнадили на 

крају другог полугодишта у јуну месецу. Три дана у другом полугодишту смо радили 

онлајн јер ученици нису похађали наставу у школи због дојављене опсаности од 

подметнуте бомбе. 

Урађен је Анекс Школског програма за трећи разред Дигитални свет и Школски 

програми за први и пети разред. Урађен је Школски програм за слободне наставне 

активности за ученике од петог до осмог разреда. 

Руководилац Тима, Виолета Захаријев 
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12.ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДЕЋИХ ВЕЋА 

12.1.  ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар -Упознавање са Планом рада ШО за шк.21/22.годину, 

-Избор чланова ШО за школске Тимове, 

-Усвајање Извештаја о остварености ГПРШ за шк.20-

21.годину, 

-Усвајање Извештаја о раду директора за шк.20-

21.годину, 

-Разматрање и усвајање ГПРШ за шк.21-22.годину, 

-Доношење Анекса Школског програма-клуб 

програмера, 

-Одлучивање по молби СУФ „Ковачевац 1956“ за 

продужетак уговора о закупу /ванредна седница ШО/, 

Директор, 

педагог, 

секретар 

Октобар -Упознавање чланова ШО са Решењем РДИ –издавање 

објекта старе школе у закуп, 

-утврђивање почетне цене закупнине објекта старе 

школе и текста јавног огласа за издавање објекта старе 

школе, 

/трећа ванредна седница ШО/ 

Директор, 

секретар 

Новембар -Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају првог класификационог периода шк.21-

22.године, 

-Усвајање Извештаја стручних вођа пута са екскурзија 

млађих разреда шк.19-20.године, 

-Упознавање са Записником комисије о отварању 

понуда и доношење одлуке о издавању у закуп објекта 

старе школеи позива понуђачу за закључење уговора, 

-Одлучивање по молбама КУД-а „Геџа“, СУФ 

„КОвачевац 1956“ и РК „Геџа“ за коришћење сале у 

зимском периоду, 

-Упознавање са извештајем о стручно-педагошком 

надзору МПНТР, 

-Доношење Анекса ГПРШ за шк.21-22.годину-

међупредметне компетенције и самовредновање рада 

школе 

Директор,педа

гог, секретар 

 

 

Директор, 

секретар 
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Јануар -Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају првог полугодишта шк.21-22.године 

-Упознавање са Записником о редовном инспекцијском 

надзору 

-Усвајање Извештаја о годишњем попису имовине и 

обавеза за 2021.годину 

-Доношење Финансијског плана за 2022.годину 

-Доношење Плана Јавних набавки и Интерног плана 

набавки за 2022.годину 

-Доношење Интерног акта о ССУ запослених 

-Доношење Анекса ШП од 5. до 8. разреда-СНА 

Директор, 

педагог, шеф 

рачуноводства 

секретар 

Фебруар 

 

-Усвајање Извештаја о пословању и годишњем 

обрачуну школе  за 2021.годину 

-Усвајање полугодишњих Извештаја: о остварености 

ГПРШ, директора и Извештаја о вредновању и 

самовредновању рада школе 

-Давање Сагласности да се упути Иницијатива 

Секретаријату за ИПП за прибављање у јавну својину 

Града Београда објекта школе и овлашћења директору 

за предузимање свих радњи у том поступку 

-Прослава Дана школе, награђивање ученика и 

запослених 

-Доношење Анекса ГПРШ-Програм екскурзија и 

Календар ОВ рада 

-Доношење Одлуке о измени Плана ЈН, Финансијског 

плана и Интерног плана набавки 

Директор, 

педагог, 

секретар 

Април -Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају трећег класификационог периода шк.21-

22.године 

-Доношење Статута школе 

-Доношење Одлуке о покретању поступка 

верификације школе 

-Награђивање ученика на крају шк.2021/2022.године 

Директор, 

педагог, 

секретар 
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Јун -Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају другог полугодишта шк.21-22.године 

-Доношење Одлуке о организовању продуженог 

боравка у шк.22/23.години 

-Доношење ШП за 1. и 5. Разред 

-Усвајање Извештаја вођа пута са реализованих 

екскурзија 

-Утврђивање Предлога финансијског плана за 

припрему буџета РС 

Директор, 

педагог, 

секретар 

Август -Верификација мандата новим члановима ШО 

-Избор председника и заменика председника ШО 

-Упознавање са Пословником о раду ШО 

-Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају шк.21-22.године 

-Упознавање са припремама за почетак 

шк.2022/2023.године 

-Доношење: Општег акта о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и 

документарног материјала, Општег акта о начину 

евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената и Листе категорија регистратурског 

материјала са роковима чувања у ОШ „Живомир 

Савковић“ из Ковачевца 

Директор, 

педагог, 

секретар 
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12.2.ИЗВЕШТАЈ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар -Конституисање, избор председника и заменика СР, 

-Упознавање са Пословником о раду и планом рада СР, 

-извештај о раду претходног СР, 

-Избор родитеља за чланове Тимова и представнике у 

Локални СР, 

-Разматрање Извештаја о остварености ГПРШ за шк.20-

21.годину, 

-разматрае Извештаја о раду директора за шк.20-

21.годину, 

-разматрање ГПРШ за шк.21-22.годину, 

-упознавање са Записником о ванредном инспекцијском 

надзору-продужени боравак, 

-Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика у 

шк.21-22.години, 

-Избор најповољнијег понуђача за ужину, 

-давање сагласности за радне листове, тестове и посете 

позоришта, 

-Одлука о чланарини за Црвени крст, 

-Разматрање Анекса Школског програма, 

-Давање сагласности на Програм екскурзија, наставе у 

природи и излета у шк.21-22.години 

Председник и 

чланови СР, 

директор, 

секретар, 

педагог 

Новембар -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају првог класификационог периода шк.21-

22.године, 

-разматрање Извештаја стручних вођа пута са 

екскурзија млађих разреда шк.19-20.године, 

-упознавање са извештајем о стручно-педагошком 

надзору МПНТР, 

-Избор најбољег понуђача за фотографисање ученика 

шк.21-22.године, 

-Мере за унапређивање рада школе-Анекс ГПРШ и 

Школског развојног плана 
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Јануар -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају првог полугодишта шк.21-22.године 

-Упознавање са Записником о редовном инспекцијском 

надзору 

- Упознавање са Дописом МПНТР 

- Упознавање са организацијом рада школе у другом 

полугодишту 

 

Фебруар - Разматрање полугодишњих Извештаја: о остварености 

ГПРШ, директора и Тима за вредновање и 

самовредновање у шк.21/22 

-План надокнаде наставе 

-Набавка уџбеника за шк.22/23.годину 

-Припремна настава за ученике 8.разреда 

-Упознавање чланова са Дописом Градоначелника-

бесплатни уџбеници за 1. и 2. разред 

-Давање сагласности на измену ГПРШ-Програм 

екскурзија, наставе у природи и излети 

-Упознавање са изменама ГПРШ-Календар ОВ рада 

-Формирање Комисије за спровођење набавке услуге 

организовања екскурзија ученика за шк.21/22.годину 

 

Март -Доношење Одлуке о висини надокнаде за бригу о деци 

за време извођења екскурзија 

 

Април -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају трећег класификационог периода шк.21-

22.године 

-Упознавање са Одлуком НВ о избору уџбеника за 

шк.22/23.годину 

-Упознавање са Извештајем са пробног завршног 

испита 

-Предлагање родитеља посматрача на ЗИ 

шк.21/22.године 

-Организација мале матуре/Другарске вечери 

-Разматрање Предлога Статута школе 

-Избор и предлагање представника чланова ШО из реда 

родитеља, односно других законских заступника 
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Јун -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају другог полугодишта шк.21-22.године 

-Покретање Иницијативе за организовање продуженог 

боравка у шк.22/23.години 

-Разматрање ШП за 1. и 5. Разред 

-Разматрање Извештаја вођа пута са реализованих 

екскурзија 

-Давање сагласности на Предлог програма екскурзија, 

наставе у природи и излета за шк.22/23.годину 

-Разматрање Нацрта Пословника о раду СР 

 

Август -Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

на крају шк.21-22.године 

-Упознавање са Записником МПНТР-продужени 

боравак 

-Упознавање са припремама за почетак 

шк.2022/2023.године 
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13. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

13.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА ТОКОМ 

ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА, ШКОЛСКЕ 2021-2022.ГОДИНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ 

СЕПТЕМБАР Израда Годишњег плана рада школе 

Извештај о раду педагога за протеклу 

школску годину 

Распоред дежурства наставника 

Распоред допунске, додатне наставе и 

слободних активности 

Распоред посете родитеља 

Ученички парламент 

Сминар ,,Формативно оцењивање и 

педагошка свеска,, 

Педагог, директор 

ОКТОБАР Индивидуални разговори са родитељима 

и ученицима 

Обележавање Дечје недеље 

Одељењска већа млађих и старијих 

разреда 

Школско развојно планирање 

Самовредновање рада школе 

Тим за ИОП 

 

Педагог, 

наставници, 

ученици 

НОВЕМБАР Извештај о успеху и дисциплини ученика 

на крају првог класификационог периода 

Педагошки колегијум 

Стручна већа 

Анекс Школског програма – Слободне 

наставне активности 

Преглед есдневника 

Ученички парламент 

Прдагог, ученици, 

ДЕЦЕМБАР Индивидуални разговори са ученицима и 

родитељима 

Посета часовима 

Професионална оријентација, ученици 

8.разреда 

Појачан васпитни рад са два ученика 

Организација Новогодишњих активности 

Педагог,ученици, 

родитељи 
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ЈАНУАР Обележавање Дана Светог Саве 

Индивидуални разовори са ученицицма 
Педагог 

Ученици 

ФЕБРУАР Извештај о успеху и дисциплини ученика 

на крају првог полодишта 

Школска такмичења 

Посете часовима 

Гугл учионица 

Ученички парламент 

Педагог 

Наставници 

ученици 

МАРТ 

 

Обележавање Дана школе 

Тим за самовредновање 

Тим за Школско развојно планирање 

Тим за ИОП 

Општинско такмичење из географије 

 

АПРИЛ Извештај о успеху и дисциплини ученика 

на крају трећег класификационог периода 

Ученички парламент 

Професионална оријентација 

Преглед есдневника 

 

МАЈ Анализа пробног завршног иита 

Преглед педагошке документације 

Индивидуални разговори са ученицима и 

родитељима 

Испитивање способности ученика за упис 

у први разред 

 

ЈУН Завршни испит 

Другарско вече 

Извештај о успеху и дисциплини ученика 

на крају другог полугодишта 

 

 

ЈУЛ Обавезе око уписа осмака у средње 

школе 
 

АВГУСТ Припреме за почетак нове школске 

године 

Преглед есдневника 
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13.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 

2021/2022. ГОДИНЕ 

Стручни сардник-библиотекар доприноси остваривању васпитно-образовног рада у 

школи, реализујући план и програм рада библиотекара, подстиче промовисање читања, 

развија и подстиче правилну употребу свих извора информација, мотивише ученике на 

учење и препоручује им литературу везану за њихова интересовања, сарађује са 

наставницима и родитељима. 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Септембар -Израда Годишњег пална рада библиотекара и 

месечних планова рада, 

-Израда плана и програма рада Тима за 

самовредновање, 

-Упознавање ученика првог разреда са 

просторијама школе (библиотеком), 

-Упознавање ученика са литературом за њихов 

узраст, препоруке за читање. 

 

-„Стратешки менаџмент у јавним 

библиотекама“-стручно усавршавање 2 сата 

-Набавка књига за прваке (поклон-учлањење у 

Дечији савез) 

Библиотекар 

 Тим за 

самовредновање 

 

Друштво 

библиотекара 

Србије 

-Издавачке куће 

Октобар -Обележавањемесеца школских библиотекара са 

ученицима 4.разреда писање/цртање на тему 

„Зашто волим школску библиотеку 

-22.10.вебинар: Усклађивање организације и 

систематизације рада у јавним библиотекама“-

стручно усавршавање 1 сат 

Ученици 4/1 и 

4/2, учитељице 

 

 

Друштво 

библиотекара 

Србије 

 

Новембар -Обележавање рођења Вука Стефановића 

Караџића- израда паноа 

-Вебинар: Са књигама на е... (стручно 

усавршавање  2 сата) 

-Анкета (међупредметне компетенције) 

Библиотекар 

Друштво 

библиотекара 

Србије 

Чланови 

наставничког 

већа 
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Децембар -Анкета (анализа, прикупљање података) 

 

-Литерарни конкурс „Библиотека је место где 

књиге никад не спавају“ 

 

 

 

-Чек листа 

 

-Поручивање књига, пријем, инвентарисање 

 

-Посета ученика првог разреда који похађају 

продужени боравак-час у библиотеци 

 

 

-Радна група-ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 

 

-Писање полугодишњих извештаја 

Библиотекар 

Ученици 

4.разреда и 

њ.учитељице, 

Библиотека 

Свети сава-

Аранђеловац 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Министарство 

просвете, 

издавачке куће 

Ученици, учитељ 

из боравка, 

библиотекар 

 

Радна група, 

запослени 

Библиотекар 

ЈАНУАР Прослава Светог Саве 

Инвентарисање и презентација нових књига 

 

План интегритета 

Обука Етика и интегритет (СУ 8 сати) 

Библиотекар, 

ученици 

ФЕБРУАР Литерарни конкурс градске библиотеке у 

Аранђеловцу, Лазар Антонијевић освојио 

2.место 

Израда паноа-обележавање Дана матерњег језика 

Акција: „ЧИТАЈМО ГЛАСНО“ (поводом 

обележавања Националног дана књиге), добијена 

Захвалница за прошлогодишње учешће. 

 

Припреме за Кораке 

Библиотекар 

Библиотекар, 

ученици, 

Друштво 

школских 

библиотекара 

 

Тим за израду 

часописа, 

наставници, 

ученици 
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МАРТ Кораци (комплетна припрема и уређење) 

 

Дан школе 

 

Акција: „ЧИТАЈМО ГЛАСНО“ (поводом 

обележавања Националног дана књиге), 

Школски литерарни конкурс поводом Дана 

школе (жири) 

31.3 Скупштина школских библиотекара (СУ 8 

бодова) 

Трибина: Школски библиотекари-Развијање 

партнерства и сарадње 

 

 

 

 

Ученици 5/1 

 

 

 

Библиотекар, 

Друштво 

школских 

библиотекара 

АПРИЛ Припрема и реализација акције СЕћање на 

Доситеја Обрадовића 

 

 

Пробни завршни испит (супервизор два дана) 

Ученици, 

наставници 

српског језика и 

веронауке, 

библиотекар 

МАЈ Набавка књига за награђивање ученика 

 

 

Посета ученика из продуженог боравка 

 

 

 

Обука „Дигитална учионица“ 

Издавачке куће, 

библиотекар 

 

Ученици 

продуженог 

боравка 

 

МПС, 

библиотекар 

ЈУН-ЈУЛ Ученик генерације (комисија) 

Бесплатни уџбеници 

Извештаји 

 

ОСТАЛО Током целе године библиотекар је присуствовао 

седницама стручних тимова и Наставничког 

већа, такође је помагао ученицима у сналажењу у 

библиотеци, упознавању са фондом и 

препорукама за читање. Мотивисао је ученике за 

коришћење школске библиотеке, сарађивао са 

наставницима 
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15. Остале активности 

15.1.Спорт у школе 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.  Друго п. 

Одржани 

Прво п.  Друго п. 

Прво. Друго  Прво. Друго . 

1/1 32  32  14    

1/2 32  32  15    

2/1 32  32  10    

3/1 32  32  12    

3/2 32  32  9    

4/1 32  32  11    

4/2 32  32  8    

         

 

 Наставник:  Иван Ђурић 
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15.2. Покренимо нашу децу 

Планиране активности извођене су интегрисане у оквиру наставе обавезних наставних 

предмета и слободних активности. 

  Активности  ученика Број 

ученика 

Напредовање ученика 

“Весела столица” 

★ “Причам ти причу” - 

драматизација 

★ “Разиграна палица” 

★  

★  “Музичка гимнастика”- 

елементарни покрети кретања 

★ “Плеши и заледи се”- 

имитација различитих спотова 

кроз игру 

★  

“Јесење играрије”-игре на 

отвореним терену: Хваталица 

са ометањем, Вук и овце, 

Огледало. 

 

“Зимске играрије”-игре на 

отвореном терену: Направи 

Снешка, Погоди Снешка и 

Ходај мојим траговима 

 
 

 

Прво 

полуг. 

Друг

полуг 

Прво полугодиште  Друго 

полугодиште 

1/1 20 20 Ученици су према 

својим 

индивидуалним 

разликама 

развили основне 

моторичке 

способности и 

овладали 

вештинама.  

Код ученика се 

примећује 

напредак у 

брзини кретања, 

извођења кретне 

активности, 

брзини реакције, 

способности брзе 

промене кретања, 

гипкости покрета  

и координацији.  

Сви ученици 

су 

напредовали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 19 19 

1/3 4  4 

2/1 24 24 

2/2    4  4 

3/1   17 17 

3/2   16 16 

3/3     5 5 

4/1 19 19 

4/2  19 19 

Кординатор: Снежана Вићовац 
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16. Једносменски рад 

Спорт 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.       

 Друго п. 

Одржани 

Прво п.       

Друго п. 

Прво.п Друг

о п. 

Прво.п Друго 

п. 

1/3 17  17  4    

2/2 17  17  4    

3/3 17  17  5    

 Наставник:  Иван Ђурић 

ПРАКТИЧНА И УМЕТНИЧКА ПРИРОДА 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.       

 Друго п. 

Одржани 

Прво п.   

 Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

1/3 16  38 14  38 4  4   

2/2 16  38 14  38 4  4   

3/3 16  38 14  38 5  5   

Наставник : Љиљана Николић 
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ЛИКОВНА РАДИОНИЦА  

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.       

 Друго п. 

Одржани 

Прво п.   

 Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

1/3 8  19 8  19 4  4   

2/2 8  19 8  19 4  4   

3/3 8  19 8  19 5  5   

Наставник: Јасмина Матовић 

САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ УЧЕНИКА УЗ ПОМОЋ НАСТАВНИКА 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.       

 Друго п. 

Одржани 

Прво п.   

 Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

1/3 34 38 34 38 4  4  4  4 

2/2 34  38 34  38 4  4  4  4 

3/3 34  38 34  38 5  5  5  5 

Наставник: Данијела Ескић 
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Математичке степеницe 

 Број часова Број ученика Напредовање 

ученика 

 Планирани 

Прво п.       

 Друго п. 

Одржани 

Прво п.   

 Друго п. 

Прво.п Друго п. Прво.п Друго п. 

1/3 34 38 34 38 4  4  4  4 

2/2 34  38 34  38 4  4  4  4 

3/3 34  38 34  38 5  5  5  5 

Наставник: Сања Црногорац 
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17.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК- прво полугодиште 

Временска 

динамика 

Реализоване активности Реализатори/ 

носиоци 

Током школске 

године 

-Самосталан рад (домаћи задатак из српског 

језика, математике и света око нас) 

Слободно време 

-Игре у школском дворишту (игре са 

природним облицима кретања, елементарне 

игре, игре са реквизитима); 

-Игре по избору ученика; 

-Игре у учионици („Дан- ноћ“, „Пантомима“, 

„Скривалице“, „Погоди ко сам“ 

„Асоцијације“); 

-Игре у сали; 

Гледање цртаних филмова; 

-Гледање културно-уметничког програма; 

-Сређивање паноа, радног простора 

 

-Слободне активности 

-Такмичарске игре („“Икс- окс“, „Потапање 

бродића“, „Музичке столице“); 

Ликовне радионице („Плодови јесени“, „Моје 

село“); 

Певање дечјих песмица 

Читање у библиотеци 

Сређивање школског дворишта 

Гледање канала „Национална географија“ 

Катарина 

Сретеновић, 

ученици 
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 Самосталан рад (домаћи задатак из српског 

језика, математике и света око нас) 

 

Слободно време 

Игре у школском дворишту (игре са 

природним облицима кретања, елементарне 

игре, игре са реквизитима); 

Игре по избору ученика; 

Игре у учионици („Погоди шта сам нацртао“, 

„Човече не љути се“, „Повезивање појмова“, 

„Погоди чашу“); 

-Игре у сали; 

-Гледање цртаних филмова; 

-Гледање културно-уметничког програма 

 

Слободне активности 

-Математичка игра „Математички лавиринт“; 

-Језичка игра „Брзалице“; 

-Ликовне радионице- Омиљена животиња од 

колаж- папира, Икс- окс од картона; 

-Рецитаторска радионица 

-Квиз 

Катарина 

Сретеновић, 

ученици 

 1. Самосталан рад (домаћи задатак из 

српског језика, математике и света око нас) 

 

Слободно време 

-Игре у школском дворишту (елементарне 

игре); 

-Игре по избору ученика; 

-Игре у учионици („Каладонт“, „На слово- на 

слово“); 

-Игре у сали („Дрвена Марија“, „Поплава- 

авиони“); 

-Гледање културно-уметничког програма; 

-Гледање цртаних филмова 

2. Слободне активности 

-Посета школској библиотеци; 

-Такмичарске игре „Судоку“, „Асоцијације“; 

-Креативне радионице: прављење 

новогодишњих украса, кићење јелке, писање 

новогодишњих честитки; 

-Драмска радионица; 

-Квиз 

Катарина 

Сретеновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра 

Стојановић 

   Подносилац извештаја: Катарина Сретеновић 
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18. УВОЂЕЊЕ ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 

У школској 2021/2022.години није било ангажованих приправника. 

 

19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ 

МАРКЕТИНГ И САРАДЊУ ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

У циљу промоције угледа школе и развијања маркетинга у школи све активности се 

објављују на сајту школе и фејсбук страници који се редовно ажурирају. Школски лист 

„Кораци“ и Летопис школе доприносе да се ученици, родитељи и локална средина 

упознају са успесима ученика и наставника школе. Такође у школи је основан Тим за 

превенцију осипања ученика који има за задатак да упозна родитеље са квалитетима 

школе (оспособљеност наставника за рад са ученицима, оспособљеност и обученост за 

рад са ученицима по ИОП-у 2, техничка опремљеност школе, опремљеност школе за 

рад са ученицима по ИОП-у 2: рампа, учионице у приземљу, тоалети, магнетне табле и 

сл.) 

Традиција сардње са локалном средином је настављена па тако школа сарађује са 

релевантним институцијама (Министарством, другим школама, Заводом за вредновање, 

разним удружењима, Градском библиотеком, Центром за културу, Домом здравља, 

Црвеним крстом, Средњим школама, Црквом, Културно уметничким друштвом и др) 

 

. 

 

 

 

         

 


