ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА
2018/2019.ГОДИНЕ
ПРВИ РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА (УЧИТЕЉА) :

1.Бранислава Ђорђевић I1
2. Маја Сарић I2
3.Ивана Ђурић I3 ( координатор стручног већа)
4.Ивана Павковић I4
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА
У2018/19.ГОДИНИ
6

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА У
2018/19. ГОДИНИ
6

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ СЕДНИЦА
У 2018/19.
5

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
Изборне наставе

1511
159

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
1
/

Пројектне наставе

84

/

Допунске наставе

76

/

80

1

78

/

Ваннаставних
активности
Одељењског
старешине

Укупан бр.ученика

Завршило разред

НАПОМЕНА

Поновило разред
-

Неоцењених
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6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2018/19. ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
НАСТАВА
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
СВИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ПО УТВРЂЕНОМ
ПЛАНУ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЈЕ:
АВГУСТА МЕСЕЦА НАМ ЈЕ КОЛЕГИНИЦА
ПРЕНЕЛА ИСКУСТАВ О ХОЛИСТИЧКОМ
ПРИСТУПУ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА;
УЧЕСТВОВАЊЕ У ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ ,,2000
ДОГИТАЛНИХ НАСТАВНИКА“;

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
„ЈАВНИ ГОВОР″ - ТЕХНИКЕ ИЗЛАГАЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ;
ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК;
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ;
ТРИБИНА: ,,НАУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА
ОДГОВОРНО ДРУШТВО“;
У ОКВИРУ ВЕЋА СМО РАЗМЕЊИВАЛЕ
ЗНАЊА СА ПРЕДХОДНИХ СТРУЧНИХ
УСАВРШАВАЊА;

НАСТАВА У ПРИРОДИ
НАСТАВА У ПРИРОДИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНА НА
АПРИЛА 2019.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године
-

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
„ САРАДЊА ИЗМЕЂУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ЈЕ ЗАДОВОЉАВАЈУЋА, ШТО СЕ ОДРАЖАВА НА УСПЕХ И
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА.
УЧЕНИЦИ СУ БИЛИ АКТИВНИ У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА:

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

месец септембар
-Јесењи карневал

месец октобар
- Посета библиотеци Центра Сава
-Спортски дан
-Учешће у међународном еТвининг
пројекту
-Посета позоришту Душко Радовић

месец новембар
- Посете ван школе

месец децембар
-Учешће у међународном пројекту
-Презентовање народних кола-јавни час

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

- Свако одељење се представило
пригодном песмом и игром.
- Ученици су посетили библиотеку,
добили чланске карте и коз игру сенки
се упознали са причама Андерсена,
Михалка и Мари Луиз Ге.
-Учешће првог разреда у спортским
активностима на нивоу школе одвијао
се коз полигон вежби.
- Ученици су узели учешће у пројекту
,,Донеси јабуку и поједимо је заједно“.
-Посета позоришту кроз представу
,,Судбина једног Чарлија“.
- Посета завичајном музеју – Земун.
- Посета САНУ – обележавање
стогодишњице Првог светског рата.
-Пројекат ,,Чаробна интеркултурална
мрежа пријатељства,,.

- Посета позоришту Душко Радовић
- Посете ван школе
-Новогодишњи базар
- Сарадња
- Хуманитарна акција
- Приредбе

-Учешће у презентацији народних кола:
Моравац, Катанка и Качерац.
- Позоришна представа Марио и Нета
је оставила позитиван утисак.
- Посета Институту за неонатологију.
-Ученици су посетили Чаробни град ТЦ
,,Ушће,, и учествовали у радионицама.
- Успешно реализована продајна
изложба дечијих радова.
- Креативна радионица са
предшколцима из вртића Зека.
- Током месеца-Један пакетић пуно
љубави( хуманитарна акција).
- Учешће ученика 1/2 разреда у
приредби поводом дана Светог Саве.

месец јануар
-Школска слава

- Ученици учествују у приредби
поводом школске славе.

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
- У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ВИШЕ ПАЖЊЕ ЋЕМО ПОСВЕТИТИ ЕЛЕКТРОНСКОМ ДНЕВНИКУ .
НАПОМЕНЕ:
-

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА
2018/2019.ГОДИНЕ

ДРУГИ РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА (УЧИТЕЉА) : МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ, БЕРА МАТКОВИЋ , НИНА
ПРОКИЋ И МАЈА НИКОЛИЋ

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА
У2018/19.ГОДИНИ
6

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА У
2018/19. ГОДИНИ
6

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ СЕДНИЦА
У 2018/19.
6

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)

Обавезне наставе

РЕАЛИЗОВАНО
1913

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
-

НАПОМЕНА

Изборне наставе

242

-

Факултативне наставе

-

-

Допунске наставе

76

-

Додатне наставе

-

-

83

-

76

-

Слободних активности
/секција
Одељењског
старешине

Укупан бр.ученика

Завршило разред
-

Поновило разред
-

-

Неоцењених
1

94
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2018/19. ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
НАСТАВА
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
СВИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ СУ ОДРЖАНИ
САДРЖАЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У ОКВИРУ
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЈЕ:
„ЈАВНИ ГОВОР″ - ТЕХНИКЕ ИЗЛАГАЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
У ОКВИРУ ВЕЋА СМО РАЗМЕЊИВАЛЕ
ЗНАЊА СА ПРЕДХОДНИХ СТРУЧНИХ
УСАВРШАВАЊА

НАСТАВА У ПРИРОДИ

НАСТАВА У ПРИРОДИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНА НА
ПРОЛЕЋЕ, У МАЈУ 2019.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године
-

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
УЧЕНИЦИ СУ ПОСТИГЛИ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ, УЧЕСТВОВАЛИ СУ У ШКОЛСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА :
„Јесењи карневал″ - септембар 2018.
Спортски дан – октобар 2018.
Путујућа учионица – Пољопривредно добро Радмиловац – октобар 2018.
„ Гуливерова путовања″ позоришна представа у ДКЦ – у - новембар 2018.
Посета биоскопу „Гринч″ , ll 1 и ll 2 – новембар 2018.
Јавни час народних кола , ll 3 и ll 4 – децембар 2018.
Ушће- чаробни град , ll 3 и ll 4 – децембар 2018.

-

„Један пакетић, пуно љубави″ учествовање у хуманитарној акцији Ц. крста НБГ
Новогодишњи базар , ll 2 , ll 3 и ll 4 – децембар 2018.
Новогодишњи програм у ДКЦ – у – децембар 2018.
Књижевни сусрет – децембар 2018.
Одељењске новогодишње забаве – децембар 2018.
Новогодишњи базар- аукција календара за 2019. , ll 1 – јануар 2019.
Организација и пријава математичког такмичења „ Мислиша″ - чланови већа другог
разреда – јануар 2019.
САРАДЊА ИЗМЕЂУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ЈЕ ДОБРА, ШТО СЕ ОДРАЖАВА НА УСПЕХ И АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
- У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ВИШЕ ПАЖЊЕ ЋЕМО ПОСВЕТИТИ ЕЛЕКТРОНСКОМ ДНЕВНИКУ И
ТЕМАТСКОМ ПЛАНИРАЊУ
- ПЛАНИРАМО ДА ОСНАЖИМО АМБИЈЕНТАЛНУ НАСТАВУ.
-ДА УВЕДЕМО НОВЕ ПРОЈЕКТЕ: ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, ДАН ИЗАЗОВА, ДАН КЊИГЕ,..
НАПОМЕНЕ:
-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА. : Бранислава Ђого

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :

1.Јелица Грбић I I I1
2. Ана Маравић I I I2
3.Бранислава Ђого I I I3
4. Мирјана Стојковић Кужет I I I4
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ
2018/19.ГОДИНИ

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ
2018/19.ГОДИНИ

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Одржано 8 састанка о.већа и обављене
редовне консултације током месеца о

Планирани састанци
Одељењског већа(7)
Планирани угледни часови (4)
Радионица (4)
Стручно усавршавање( 1)

организацији рада и по другим
питањима
Реализована 4 угледна часа
Сарадња са родитељима, писцима
27.9.2018. Јавни наступ –успешно и за
препоруку

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ
ПЛАНУ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Активности у оквиру креативних
радионица и остало
месец септембар
-Јесењи карневал

месец октобар
-Јесењи полудневни излет: Авала
-Спортски дан

месец новембар
-Посета позоришту Душко Радовић
месец децембар
-Новогодишњи базар
-Презентовање народних кола-јавни час
-Фестивал науке- јавни (угледни) час
Новогодишња продајна изложба
Хуманитарна акција
Посета позоришту ДКЦ

месец јануар
Школско такмичење из математике

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
(кратак опис)

26.9. 2018. Свако одељење се
представило пригодном песмом и
игром.

4.10.2018.Амбијентално учење
10.10.2018.Учешће трећег разреда у
спортским активностима на нивоу школе
(одбојка и рукомет).

15.11.2018. Драматизација романа
«Судбина једног Чарлија»
5.12.2018. Креативна радионица у
сарадњи са родитељима
12.12.2018. Веома посећено и за
препоруку
17.12.2018. Веома посећено и за
препоруку
21.12.2018. Успешно реализована
продајна изложба дечијих радова
Током месеца-Један пакетић пуно
љубави
24.12.2018. Пригодна новогодишња
представа
18.1.2019. учествују поједини ученици

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране
Годишњим планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Амбијентално учење- Ташмајдан, црква Св.Марка, Ботаничка башта- разлози
организационе природе
3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?
- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусија…….

Динамика окупљања /начин рада,
подела дужности, посебна
запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима
на заказане састанке /коментар/

Редовно одржавани састанци
одељењских већа. Током месеца сталне
консултације о текућим питањима
Записници се налазе на стр. 248 и 249 у
дневницима рада. Подела задужења се
врши према афинитету и у договору са
колегама унутар већа.
У овом полугодишту је знатно појачан
рад од новембра јер се раде припреме
за увођење електронског дневника.

Редовна присутност свих чланова већа на
састанцима

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1.Сви предвиђени наставни садржаји и активности су реализовани и усвојени од
већине ученика
2. Задовољни смо напредовањем ученика трећег разреда
3. Веће трећег разреда је закључило да су уџбеници прилагођени потребама ученика
и за препоруку су.
4.Фестивал науке и презентовање народних кола захтевало је велику припрему
учитеља. Они представљају мале школске пројекте и представљају примере добре
праксе. У плану је да се конкурише у ДУБ-у са истим.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Фестивал науке и презентовање народних кола захтевало је велику припрему
учитеља. Они представљају мале школске пројекте и представљају примере добре
праксе. У плану је да се конкурише у ДУБ-у са истим.
6.
НАПОМЕНЕ:
1.Предлог већа је да се не пропушта планом предвиђена амбијентална настава јер
се реализује на територији Београда и драгоцен је интердисциплинарни приступ
учењу.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА. : СУША ПЕПИЋ НАДИЦА

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :

1.Ђурановић Гордана
2. Јанаћковић Ранка
3.Суша Пепић Надица
1.
Број ученика по оделењу :
Разред
4/1
4/2
4/3
укупно

Одељенскистарешина
Ђурановић Гордана
Суша Пепић Надица
Јанаћковић Ранка

Број дечака
11
12
13
35

Број девојчица
10
9
10
30

Укупанбројученика
21
21
23
65

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ
2018/19.ГОДИНИ

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ
2018/19.ГОДИНИ

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Планирани састанци
Одељењског већа(4)

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Планирани угледни часови (3)
Радионица (4)
Стручно усавршавање( 1)

Одржано4 састанка о.већа и обављене
редовне консултације током месеца о
организацији рада и по другим
питањима
Реализована 3 угледна часа
Сарадња са родитељима, писцима,
школским библиотекаром

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ
ПЛАНУ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Активности у оквиру креативних
радионица и остало
месец септембар
-Јесењи карневал

месец октобар
-Јесењи полудневни излет: Бело брдо
-Спортски дан

месец новембар
-Посета позоришту Душко Радовић
месец децембар
-Презентовање народних кола-јавни ча
Новогодишња продајна изложба
Хуманитарна акција
Посета позоришту ДКЦ
месец јануар
Школско такмичење из математике
Позоришна представа Вук Караџић у
извођењу ученика 4/3

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
(кратак опис)

26.9. 2018. Свако одељење се
представило пригодном песмом и
игром.

4.10.2018.Амбијентално учење
10.10.2018.Учешће четвртог разреда у
спортским активностима на нивоу школе
(одбојка и рукомет).

15.11.2018. Драматизација романа
«Судбина једног Чарлија»
12.12.2018. Веома посећено и за
препоруку
21.12.2018. Успешно реализована
продајна изложба дечијих радова
Током месеца-Један пакетић пуно
љубави
24.12.2018. Пригодна новогодишња
представа
18.1.2019. учествују поједини ученици

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране
Годишњим планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Амбијентално учење- - разлози организационе природе
3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?
- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусија…….

Редовно одржавани састанци
одељењских већа. Током месеца сталне
консултације о текућим питањима
Записници се налазе на стр. 248 и 249 у
дневницима рада. Подела задужења се
врши према афинитету и у договору са
колегама унутар већа.

У овом полугодишту је знатно појачан
рад од новембра јер се раде припреме
за увођење електронског дневника.
Динамика окупљања /начин рада,
подела дужности, посебна
запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима
на заказане састанке /коментар/
4.

Редовна присутност свих чланова већа на
састанцима

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1.Сви предвиђени наставни садржаји и активности су реализовани и усвојени од
већине ученика
2. Задовољни смо напредовањем ученика четвртог разреда
3. Веће четвртог разреда је закључило да су уџбеници прилагођени потребама
ученика и за препоруку су.
4. Презентовање народних кола захтевало је велику припрему учитеља. Они
представљају мале школске пројекте и представљају примере добре праксе. У плану
је да се конкурише у ДУБ-у са истим.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Презентовање народних кола захтевало је велику припрему учитеља. Они
представљају мале школске пројекте и представљају примере добре праксе. У плану
је да се конкурише у ДУБ-у са истим.
6.
НАПОМЕНЕ:
1.Предлог већа је да се не пропушта планом предвиђена амбијентална настава јер
се реализује на територији Београда и драгоцен је интердисциплинарни приступ
учењу.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. годину
Веће продуженог боравка

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТРУЧНОГ ВЕЋА: Душан Беленцан

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Нада Науновић
2. Милица Митић
3. Јелена Бошковић
4. Дина Пријић
5. Душан Беленцан
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА, РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
(прво полугодиште)
1. Планиран број састанака: 3
2. Планирани број радионица: 2

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА, ЧАСОВА,
РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ
2018/19.
(прво полугодиште)
1. Број одржаних састанака: 3
2. Број одржаних радионица: 2

2.
АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септембар

- Добродошлица првацима
- Родитељски састанак
- Формирање група
- Обилазак простора школе
- Социјализација деце
- Сарадња са родитељима и учитељима из
наставе

месец октобар

- Посета библиотеци
- Дечја недеља
- Прелиставање дечје штампе
- Јесен

месец новембар

- Развијање концентрације и пажње
- Баш хоћу лепо да се понашам
- Развијање вештина ненасилне комуникације
- Колико поштујемо донета правила
месец децембар

- Украшавање учионице
- Дошла нам је зима
- Радујемо се Новој години
- Уређење паноа – зимски мотиви
- Радионице за предшколце
месец јануар

- Новогодишња разгледница

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
У месецу септембру је посебна пажња посвећена
социјализацији првака и њиховом навикавању на
нови простор и организацију рада. Одржан је
родитељски састанак где су родитељи упознати
са начином рада у продуженом боравку и
организацијом. Учитељи из боравка су
сарађивали свакодневно са учитељима из
наставе.
Ученици су учествовали у обележавању
Међународног дана мира, у доношењу правила
понашања у боравку, у доношењу идеја за
конструктивно решавање проблема.
У октобру су ученици били посетиоци школске
библиотеке где су у разговору са библиотекарком
Миленом Станојевић добили препоруке за
читање ван школске предвиђене лектире.
Ученици су обележили и Дечју недељу са разним
ликовним и музичким активностима.
Разноврсним ликовним радовима ученици су
најавили долазак јесени.
Ученици су развијали вештине ненасилне
комуникације. Уз помоћ разних материјала су
развијали и концентрацију, тачност извођења
одређених активности и прецизност.
Понављање правила понашања и разговор о
досадашњем поштовању истих.
Цео месец децембар је протекао у
новогодишњим и зимским активностима.
Ученици су украшавали учионицу, правили украсе
за учионицу и кућу. Израђивање паноа са
зимским мотивима. Одржана је и ликовна
радионица са предшколцима из вртића Зека.
Ученици су кроз разне активности, најчешће кроз
ликовне радове, дочарали своје утиске са дочека

- Игре на снегу
- Обележавање Светог Саве
- Радионице за предшколце

Нове године. Због снега који је падао интензивно,
ученици су имали прилике и да се играју на снегу.
Ученици су својим ликовним и литерарним
радовима учествовали у школској изложби која је
организована за обележавање Светог Саве.
Организована је креативна радионица у школи за
предшколце из вртића Чуперак и Весна, наше будуће
прваке.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?

Динамика окупљања/начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке/коментар/
4.

- договори о раду
- подела задужења
- разговори
Периодично, по договору.
Сви чланови већа продуженог боравка су
редовно долазили на састанке.

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
1. Реализовани су сви садржаји предвиђени Годишњим планом рада продуженог боравка.
2. Ученици су примерног владања са жељом да се истакну у свим предвиђеним активностима.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МЛАЂИХ
РАЗРЕДА за прво полугодиште
школске2018/19.године
1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА:

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :

2.
3.
4.
5.

Бошковић Јелена
Грбић Јелица
Ђого Бранислава
Ђорђевић Бранислава

Ранка Јанаћковић

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ђурановић Гордана
Ђурић Ивана
Јанаћковић Ранка
Маравић Ана
Матковић Вера
Николић Маја
Науновић Нада
Ивана Павковић
Сарић Маја
Стојановић Мирјана
Стојковић Кужет Мирјана
Суша Пепић Надица
Беленцан Душан
Мартић Нина
Станојевић Милена

1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
5

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
6

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
1. ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ

ГОДИНЕ

3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
Угледни часови се изводе према
планираном распореду.
Радионице о безбедности у саобраћају, о
заштити од пожара, оспречавању насиљаМУП и саобраћајна полиција

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

Разматран је и усвојен план рада Стручног
већа НРН.
Урађени су ИОП-и за предложене ученике ,
уз сагласност родитеља.
Направљени су распореди часова,
дежурстава и коришћења сале за физичко.

1.Планирани су следећи семинари
2.Наставници разредне наставе активно су
учествовали у раду семинара „ЈАВНИ ГОВОРТЕХНИКЕ ИЗЛАГАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ“, који је
допринео квалитетној анализи наставника
као предавача.
3. Угледни часови се изводе према
планираном распореду.

3.УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКИМ
ПРИРЕДБАМА

1.Ученици трећег разреда учествовали су у
приредби поводом пријема првака.

4.УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ПОСЕБНИМ
АКТИВНОСТИМА

2. Ученици првог разреда учествовали су у
приредби поводом Школске славе Светог
Саве.

1.Јесењи карневал
2.Презентација научених дечијих народних
кола
3.Новогодишњи базар
4.Трка за срећније детињство
5.Хуманитарна акција „ Један пакетић, пуно
љубави
6.Едукативне радионице у библиотеци „
Владан Десница“Ш
9.Радионице о безбедности у саобраћају, о
заштити од пожара, оспречавању насиљаМУП и саобраћајна полиција
5.ТАКМИЧЕЊА

6.ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА И
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

7. НАСТАВА У ПРИРОДИ, ПОСЕТЕ,
АМБИЈЕНТАЛНО УЧЕЊЕ, ПОЗОРИШТА

8.РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Ученици трећег и четвртог разреда
учествовали су на Школском такмичењу из
Математике, а најуспешнији наствљају даље
такмичење.
Часови допунске и додатне наставе , као и
слободних активности се изводе према
утврђеном распореду.

1.Настава у природи планирана је за април у
месту Орашац.
2.Посете музејима, позориштима и другим
културним установама изводе се према
распореду који је планиран у Школском
програму.
1.Стручно веће наставника разредне наставе
одржало је , како је и планирано , четири
састанка на коме су присуствовали сви
чланови, осим оправдано одсутних.
Наставници активно учествују у раду и
размени искустава из свих области које
дотичу васпитно- образовни процес, као и
све сегменте рада у школи.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/
3. КОМЕНТАРИ

На који начин је веће сарађивало?

- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусијa
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/

Окупљамо се једанпута месечно, ако је
потребно и више пута, као и свакодневна
комуникација, разговор, договор,
усаглашавање
Неки чланови долазе редовно, неки
повремено

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ

1. Без обзира на разне проблеме сви садржаји су у потпуности реализовани
2. Сарадња је добра

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
2018/19.ГОДИНЕ
ПЕТИХ РАЗРЕДА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ одељењских старешина : Сабрина Кураица, Весна Костић, Бојана Тешановић

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА
У 2018/19.ГОДИНИ
5

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА У
2018/19.ГОДИНИ

БРОЈ ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА У
2018/19.ГОДИНИ

3 до полугодишта

2. Број ученика по оделењу :
Разред
Одељенскистарешина
5/1
Сабрина Кураица
5/2
Весна Костић
5/3
Бојана Тешановић

Бројдечака
10
13
9

3. Број одржаних седницау првом полугодишту :
Прва седница: 28.8.2017.г
Друга седница: 14.11.2017.г
Трећа седница: 31.1.2018. г

Бројдевојчица
10
9
11

Укупанбројученика
20
22
20

4. Број неодржаних часова по одељењима на крају првогполугођа:
Предмет

5/1

5/2

5/3

Српскијезик и књижевност
Енглескијезик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Техника и технологија
Физичкои здравствено васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Француски / Руски језик
Информатика и рачунарство
Хор и оркестар
Цртање, сликање и вајање

-4
-2
+3
-1
-1
+1
-1
+1
+2
+1/-2
-1
/
-3/-2
/
+1
-4

-4
-1
/
/
/
/
/
/
/
-/-2
/
/
-/-1
-1
/
-3

+1
-1
/
-1
+1
/
-1
/
-4
+1/-1
/
/
-1/-1
+1
/
-2

5. Остварене посeте ван школе: /Позоришна представа “БОНТОН“ 30.11.2018. позориште “Душко
Радовић“
6. Екскурзија ученика Ковачица-Идвор-Бечеј - 16.10.2018.
Огледни часови: Наставник: Марија Стаменковић
Тема: Посматрање ћелије / одељење 5-1
Месец: септембар
Наставник: Сабрина Кураица
7. Учешће у приредбама:
a. Прослава Школске славе Свети Сава, сви ученици који похађају хор и оркестар као слободне
наставне активности

7.Школско такмичење:
- 18.1.2018. је одржано школско такмичење из математике.
8. Семинари којима смо присуствовали:
-“Јавни говор-технике излагачке писмености“ Удружење ИЗРАЖАЈНОСТ
9. Награђени ученици:
1) Вукићевић Урош 5/1 2.место – општинско такмичење из ликовне културе
2) Величковић Душан -5/2 2. место – општина –трчање 300м и штафета4*100, атлетика
3) Вујовић Марко 5/2 2.место – општина – рукомет
4) Радовановић Лука 5/2 2.место – општина – рукомет
5) Шуша Никола 5/2 2.место – општина – рукомет

6) Јашари Агим 5/3

3.место општина –штафета 4*100, 2.место - екипно

3. КОМЕНТАРИ
- договори о раду
- подела задужења
- писање извештаја
- разговори
- дискусија

На који начин је веће сарађивало?

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/
4.

По потреби

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1.Квалитетно урађене контролне вежбе и писмени задаци
2.Добри резултати на школском такмићењу из математике
3.Деца добро припремљена на предметну наставу
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Појачан рад педагошког асистента са ученицима који раде по ИОП-у
2. Чешће 15мин. провере знања

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋА ШЕСТИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА: Славица Богић

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА :
1. Анђа Поповић, одељењски старешина 6-1
2. Славица Богић, одељењски старешина 6-2
3. Оливера Недељковић, одељењски старешина 6-3
4. предметни наставници

8. Број ученика по оделењу :
Разред
Одељенскистарешина
Анђа
Поповић
6/1
Славица Богић
6/2

Бројдечака
12
11

Бројдевојчица
11
8

Укупанбројученика
23
19

6/3
укупно

Оливера Недељковић

14
37

11
30

25
67

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
три састанка Одељењског већа

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
три састанка Одељењског већа;
часови су реализовани по плану;
одржана су предавања полиције о
безбедности;
систематски преглед, очни ореглед;
2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар одржавање седнице Одељењског већа,
распоред задужења, одржавање родитељских
састанака,

месец октобар: једнодневни излет
месец новебар седница Одељењског већа после првог
тромесечја, родитељски састанци

месец децембар

месец јануар-фебруар Одељењско веће на крају првог
полугодишта, родитељски сатсанак
прослава школске славе Светог Саве

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Одељењска већа су одржана, распоређени су поновци
и ученици који раде по ИОП-у. Одржани су родитељски
састанци на којима су одељењске старешине дале
основне информације везано за почетак школске
године. Такође су родитељи и ученици обавештени о
правима детета, односно ученика и о критеријумима
оцењивања.
16.10.2018. реализован једнодневни излет ученика
6.разреда : Београд - МанастирТроноша- Тршић Београд
Одржано је Веће на коме су анализирани успех и
дисциплина на крају првог тромесечја. Родитељи су о
томе обавештени на родитељским састанцима.
5.11.2018. одржана сколска приредба поводом
обележавања ослобођења Београда у Првом сетском
рату- стогодишњица .
30.11.2018.посета дечијем позоришту „Душко
Радовић“представа „Бонтон“(одељење 6-1 са
одељенсим старешином)
18.12.Биоскоп филм“Краљ Петар I “ (одељење 6-3 са
одељенским старешином) Ушће
29.12.2018.Дечији Божићни концерт у Дечијем
културном центру (одељење 6-2 са одељенским
старешином)
Одржано је веће и анализирани су успех и дисциплина
накрају првог полугодишта. На родитељском састанку
су представљени постигнути резултати.
16.1.2019.предавање МУП-а Нови Београд
22.1.2019.Светосавски концерт „Појте и утројте“ у
Дечијем културном центру (одељенско веће 6 разреда)

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?
Веће је, на основу договореног и поделе
задужења, сарађивало у циљу реализације
Годишњег плана.
Чланови већа су како међусобно, тако и са
директором, педагогом и психологом школе

сарађивали у циљу побољшања успеха и
дисциплине ученика.
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/
4.

Веће се састајало као што је било планирано.
Сви чланови већа били су редовни на заказаним
састанцима.

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1. Ученици су постигли врло добар успех. Просек сва три одељења је 4.35. Од 67 ученика седмог
разреда, 36 је постигло одличан успех, 23 врло добар, 4 је недовољних, и 5 неоцењена. Укупан
број слабих оцена је 7.
2. Када је владање у питању, већина ученика има примерно владање, а 3 ученика смањену оцену из
владања на врло дибар .
3. План и програм су реализовани.
4. Укупан број оправданих изостанака у сва три одељења је 3148, а неоправданих 183 и
нерегулисаних397 .
5. Ученици који раде по ИОП-у 1 : Васка Јашарај и елмонт Хусеини 6.1, Сајдовки Алмир и Ален 6-2.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Појачати рад са ученицима и родитељима ученика који су правили дисциплинске прекршаје.
2. Појачати рад са ученицима и родитељима ученика који су неоправдано изостајали са наставе
3. Појачати рад са ученицима који имају недовољне оцене.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋА СЕДМИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА: Сања Арсенијевић

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА :
1. Сања Арсенијевић, одељењски старешина 7-1
2. Милица Матић, одељењски старешина 7-2
3. Снежана Будимчић, одељењски старешина 7-3
4. предметни наставници
1.

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
три састанка Одељењског већа

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
три састанка Одељењског већа;
часови су реализовани по плану;
одржана су предавања полиције о
безбедности;
систематски преглед, очни ореглед;

2.
АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар одржавање седнице Одељењског већа,
распоред задужења, одржавање родитељских
састанака,

месец октобар: дводневна екскурзија
месец новебар седница Одељењског већа после првог
тромесечја, родитељски састанци

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Одељењска већа су одржана, распоређени су поновци
и ученици који раде по ИОП-у. Одржани су родитељски
састанци на којима су одељењске старешине дале
основне информације везано за почетак школске
године. Такође су родитељи и ученици обавештени о
правима детета, односно ученика и о критеријумима
оцењивања.
Београд-Мокра гора-Тара (хотел Оморика, манастир
Рача, Перућац, река Врело)
Одржано је Веће на коме су анализирани успех и
дисциплина на крају првог тромесечја. Родитељи су о
томе обавештени на родитељским састанцима.

месец децембар
месец јануар-фебруар Одељењско веће на крају првог
полугодишта, родитељски сатсанак
прослава школске славе Светог Саве

Одржано је веће и анализирани су успех и дисциплина
накрају првог полугодишта. На родитељском састанку
су представљени постигнути резултати.
Ученици седмог разреда су били веома активни
приликом припреме светосавске приредбе и у великом
броју су учествовали.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?
Веће је, на основу договореног и поделе
задужења, сарађивало у циљу реализације
Годишњег плана.
Чланови већа су како међусобно, тако и са
директором, педагогом и психологом школе
сарађивали у циљу побољшања успеха и
дисциплине ученика.
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/

Веће се састајало као што је било планирано.
Сви чланови већа били су редовни на заказаним
састанцима.

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ

1. Ученици су постигли врло добар успех. Просек сва три одељења је 4.20. Од 69 ученика седмог
разреда, 31 је постигло одличан успех, 21 врло добар, 1 ученик је добар, 9 је недовољних, и 3
неоцењена. Укупан број слабих оцена је 16.
2. Када је владање у питању, већина ученика има примерно владање, а 8 ученика смањену оцену из
владања.
3. План и програм су реализовани.
4. Укупан број оправданих изостанака у сва три одељења је 3557, а неоправданих 494.
5. Ученици који раде по ИОП-у су Дарко Цветановић (7-3) и Самир Сељими (7-2). Веће се сложило да
Дарко лепо напредује, док Самир Сељими није редован на настави тако да је тешко остварити
планирано
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Појачати рад са ученицима и родитељима ученика који су правили дисциплинске прекршаје.
2. Појачати рад са ученицима и родитељима ученика који су неоправдано изостајали са наставе
3. Појачати рад са ученицима који имају недовољне оцене.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋА ОСМИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА: Весна Богдановић

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА:
1. Весна Богдановић, одељењски старешина 8-1
2. Давид Рађеновић, одељењски старешина 8-2
3. Марија Стаменковић, одељењски старешина 8-3
4. Јелена Муцић, одељењски старешина 8-4
5. предметни наставници

9. Број ученика по оделењу :
Разред
8-1
8-2
8-3
8-4

Одељенски старешина
Весна Богдановић
Давид Рађеновић
Марија Стаменковић
Јелена Муцић

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА, РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
(прво полугодиште)

Број дечака

Број девојчица

13
10
12
14

8
10
9
7

Укупан број
ученика
21
20
21
21

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)

три састанка Одељењског већа

три састанка Одељењског већа;
часови су реализовани по плану;
одржана су предавања полиције о
безбедности; радионица о дискриминацији,
стереотипима, предрасудама

2.
АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар одржавање седнице Одељењског већа,
распоред задужења, одржавање родитељских
састанака,

месец октобар: тродневна екскурзија
месец новебар седница Одељењског већа после првог
тромесечја, родитељски састанци

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Одељењска већа су одржана, распоређени су поновци
и ученици који раде по ИОП-у. Одржани су родитељски
састанци на којима су одељењске старешине дале
основне информације везано за почетак школске
године. Такође су родитељи и ученици обавештени о
правима детета, односно ученика и о критеријумима
оцењивања. Родитељи су информисани о
критеријумима, начину, поступку динамици и
распореду оцењивања. Родитељи су информисани о
правима ученика.
Београд-Златибор-Сирогојно-Тара-Митровац-ХЕ
Бајина Башта-Манастир Рача-Београд
Одржано је Веће на коме су анализирани успех и
дисциплина на крају првог тромесечја. Родитељи су о
томе обавештени на родитељским састанцима.

месец децембар
месец јануар-фебруар Одељењско веће на крају првог
полугодишта, родитељски сатсанак
прослава школске славе Светог Саве

Одржано је веће и анализирани су успех и дисциплина
накрају првог полугодишта. На родитељском састанку
су представљени постигнути резултати.
Ученици осмог разреда су били веома активни
приликом припреме светосавске приредбе и у великом
броју су учествовали.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?
Веће је, на основу договореног и поделе
задужења, сарађивало у циљу реализације
Годишњег плана.
Чланови већа су како међусобно, тако и са
директором, педагогом и психологом школе
сарађивали у циљу побољшања успеха и
дисциплине ученика.
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/

Веће се састајало као што је било планирано.
Сви чланови већа били су редовни на заказаним
састанцима.

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ

1. Ученици су постигли врло добар успех. Од 83 ученика осмог разреда, 28 је постигло одличан
успех, 28 врло добар, 9 ученик је добар, 15 је недовољних, и 4 неоцењена. Укупан број слабих
оцена је 19.
2. Када је владање у питању, већина ученика има примерно владање, а 12 ученика смањену оцену из
владања.
3. План и програм су реализовани.
4. Укупан број оправданих изостанака у сва четири одељења је 6476, а неоправданих 430.
5. Ученица који раде по ИОП-у 2 је Теодора Зиројевић (8-1). Ученици који раде по ИОП-у 1 су: Фаик
Хусеини.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА:
1. Појачати рад са ученицима и родитељима ученика који су правили дисциплинске прекршаје.
2. Појачати рад са ученицима и родитељима ученика који су неоправдано изостајали са наставе
3. Појачати рад са ученицима који имају недовољне оцене.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ
ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ
2018/19.годину

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА: Славица Бркић Миловановић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1. Марија Стаменковић
2. Александра Станић
3. Славица Бркић Миловановић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ
2018/19.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
Планирано 5 (пет) састанака

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
Одржано 5 (пет) састанака

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак
опис)

Договор о раду секција и предлози нових
књига за лектиру по избору.
месец октобар
Посета Сајму књига (ученички дан).

Оформљени тимови ученика за рад секција и
одржани први часови. Библиотекар школе
добио списак лектире.

Ученици са наставницима посетили Сајам
књига. Библиотекар школе Милена
Станојевић проширила је библиотечки фонд
књига обавезном лектиром и актуелним
тинејџерским романима.
У свечаној сали школе са почетко у 12 сати
месец новебар
одржана је приредба поводом 11. новембра,
Приредба поводом обележавања Дана Новог Дана Новог Београда и успомене са све
Београда
учеснике у ратовима од 1912. до 1918.
(11. новембар). Посета Вуковог и
Ученици 8. разреда организовано су са
Доситејевог музеја.
наставницима српског језика посетили музеј
Посета огранку библиотеке града Београда у Вука Караџића и Доситеја Обрадовића и том
Сава центру.
приликом имали увид у личне рукописе и
предмете српских реформатора језика и
правописа.
Библиотекар школе и наставница Славица
Бркић Миловановић са ученицима одељења
VII 1 провели су двочас у пријатном и
мултимедијалном амбијенту библиотеке.
месец децембар
Истакнути глумци Позоришта на Теразијама
Представа ,,Весело позорје“, глумци
су повезали тј. приказали одломке из три
Позоришта на Теразијама, новогодишња
дела реномираних српских књижевника
приредба.
(Бранислав Нушић, Стеван Сремац и Бранко
Ћопић). Традиционалну новогодишњу
приредбу поводом доделе пакетића за децу
запослених сарадљивошћу и тимски
припремиле су наставница ликовне културе
Биаљана Поповић и наставнице српског
језика.
месец јануар-фебруар
27. јануара са почетком у 12:30 часова у
Школска слава Свети Сава,
свечаној сали школе почела је светосавска
Републички зимски семинар.
приредба коју је отворио надлежни
парохијски свештеник, а потом су уследили
хор школе и учесници драмске и
рецитаторске секције. Директор школе је у
сарадњи са наставницима српског језика
купио и поклонио књиге за награђене
ученике из области: историје, ликовне
културе и српског језик, као и наставнике
који су допринели реализацији приредбе.
58. Републички зимски семинар биће
традиционално одржан на Филолошком
факултету у Београду (од 1. до 3. фебруара) у
трајању три дана, прожет иновативним и
едукативним пленарним предавањима и
радионицма.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране
Годишњим планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Није било одступања у раду Већа у току првог полугодишта.Планирани садржаји су успешно
реализовани планираним Годишњим планом рада Актива и школе.
3. КОМЕНТАРИ

На који начин је веће сарађивало?

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/

Чланови Већа су на састанку у августу месецу
поделили задужења којих се ревносно
придржавају. Месечним састанцима који се
реализују по усвојеном програму тимски се
планира путем разговора и дискусија свака
активност датог месеца. У свесци Актива
подробније су анализиране месечне
активности у виду записника по планираним
тачкама.
Чланови Актива са великим ентузијазмом
свакога месеца савесно се одазвао заказаном
састанку Актива.Свака иновација која се
размотрила као корисна у побољшању
постојећег (успешног) часа и додатних
активности једногласно је уважена.Ученици
су организовано посетили Сајам
књига,месечно се одржава час Српског језика
у библиотеци у сарадњи са
библиотекарем,организују се књижевни
сусрети са истакнутим дечјим писцима на два
месеца у библиотечком амбијенту.
У потпуности је одзив цланова Актива
испоштован свакага месеца у заказано
време.Тимски се уређују кабинети и праве
спискови за куповину стучне
литературе,одлазака на стручне семинаре и
давање предлога библиотекару школе за
проширење тј. куповине секундарне лектире.

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1.Реализовани планирани садржаји по наставним јединицама у сваком одељењу.
2.Приредбе поводом Дана Новог Београда, Нове године и Светога Саве.
3.Успешност корелативних и угледних часова.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1.Наставак великог разумевања директора школе за куповином осавремењених књига.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ НА ПОЛУГОДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ
2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА : Марија Стаменковић

1.

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ ЧАСОВА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНУ
( прво полугодиште)
19
Реализација - један час недељно

2. АКТИВНОСТИ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ
ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР
Сагледавање интересовања ученика за рад
секције ,разговор о теми коју би требало
обрадити за литерарни конкурс
Прикупљање грађе за предстојећи Сајам
књига ,због уређивања паноа којим ће
бити обележена ова манифестација

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

Рад литерарне секције започет је
новом школском годином окупљањем
нових заинтересованих чланова. Ученици
су својим радом и ангажовањем успешно
остварили план литерарне секције.
Развијању писане речи кроз сталне
стилске, правописне, ортоепске вежбе
тежили су сви ученици. Састави и стихови
низали су се на задату, а често и
самостално осмишљене теме. Читање и
анализа писаних радова у многоме је
помогла ученицима да увиде како на
најбољи начин да преточе своје мисли и
искажу ставове о нечему или некоме, али
и које су најчешће правописне, стилске,
Јавним наступима приликом свечаних
академија поводом обележавања Дана
Светог Саве, Дана изградње Новог
Београда, Дана обележавања успомене на
све ратнике из Првог светског рата, као и
пробоја Солунског фронта и још многих
других, ученицима је пружена могућност
да ''осете'' сцену, однос према публици,
развију осећај за јасном и прецизном
динамиком, сугестивним казивањем пред
аудиторијумом, али и да сходно теми
академије прилагоде боју гласа и став.
Ученици школе учествовали су и на
неколико литерарних конкурса, на којима
су остварили запажени успех.
Црвени крст Новог Београда расписао је
конкурс „За сунчану јесен живота“. Том
приликом ученик Лука Минић 7/2 на
општинском нивоу освојио је 3.награду.

Основна школа „Франце Прешерн“ у
новембру је организовала Међународни
литерарни конкурс „Мој Београд“.
Ученик Алексеј Линчевски 8/2 добио је
НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР
специјалну награду жирија, док је
писање радова – Заврши задатак
ученица 8/2 Лена Јкшић освојила 2.место.
- читање стихова – Мика Антић
У децембру су ученици уређивали
- вести из школе – материјал за школски
паное поводом обележавања предстојеће
часопис/сајт
школске славе.

ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР
-писање задатака на задату тему – прича
према слици
- анализа писаних радова и заједнички
избор за пано/часопис/сајт
- представљање књиге по избору
- израда задатака везаних за Светог Саву
- анализа задатака и избор најбољих за
учествовање на приредби поводом
школске славе/за часопис/пано

Поводом прославе Светог Саве, ученици
су дали свој допринос учешћем на
литерарном конкурсу ''Зашто ми је Свети
Сава важан''. Том приликом награђени су
ученици седмог разреда. Прво место
освојила је Ана Царевић 7/2, друго место
ученик 7/1, а треће Лука Петровић 7/2.
Поменути ученици су награђени
одабраним књигама за постигнуте
резултате.
На нивоу школе организован је
књижевни сусрет са радном темом „Шта
се то скрива у мојој глави...“ на ком су
ученици секције кроз писану реч
стидљиво размењивали своје снове,
тежње.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА
СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА :Наташа Тришић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1.Бојана Тешановић
2.Милица Матић
3.Оливера Недељковић
4.Снежана Будимчић
5.Наташа Тришић

БРОЈПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
4

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
4

АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ
2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар
месец октобар

месец новебар

месец децембар

месец јануар-фебруар

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Израда месечних планова,план набавке наставних
средстава,организација додатне и допунске наставе
Корелација са другим прдметима
Поводом светског дана јабуке отганизовани су тематски
часови.Чланови нашег актива су на својим часовима
организовали разне активности.
Анализа успеха на крају 1.класификационог периода
Припреме за читалачку значку из енглеског језика.
Израда паноа на тему „Москва“,“Санкт Петербург“ и
„Париз“.
Анализа успеха ученика на писменим задацима
Рад на паноима за новогодишње празнике,материјал за
монографију
Припреме за квиз у писању поезије на енглеском
језику.Део од тог материјала ће бити у школском
часопису.
Обука на семинарима.
Организација школског такмичења за ученике
8.разреда./

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/
3. КОМЕНТАРИ
На који начин је већесарађивало?
Чланови већа се договарају око свих актуелних
питања који су у вези са страним језицима.

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/
4.

- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусија…….

Динамика окупљања је евидентирана,све се
одвија по плану.
Сви чланови тима долазе на састанке.

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1.Мотивација ученика је задовољавајућа
2.Иновације у настави охрабрују ученике
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1.Набавка додатног материјала

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
у току првог полугодишта школске 2018/2019.
године
АКТИВ ИСТОРИЈЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА: Весна Костић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1.

Весна Костић

2.

Иван Дрљача

1.РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2018/19. ГОДИНИ
(на крају првог полугодишта)
3

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2018/19. ГОДИНИ
(на крају другог полугодишта)

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2018/19. ГОДИНИ

2. АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Распоред часова

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

План коришћења наставних средстава

Наставна средства су коришћена по плану.

Књиге које се користе у 2018-2019.

УЏБЕНИЦИ ИСТОРИЈЕ:
-Историја за 5.разред, А. Тодосијевић, Едука,
2018.
-Историја за 6.разред, Раде Михаљчић, Завод за
уџбенике, 2011.
-Историја за 7.разред, М. Орчен, Н. Грбовић,
Едука, 2014.
-Мозаик прошлости 8, Ј.Боснић, З. Поповић,
Бигз, 2011.

Часови су реализовани по плану и програму, уз
мања одступања због одсуства наставника ради
стручног усавршавања и обезбеђивања стручне
замене наставника који је отишао да ради у другу
школу.

-Историјски атлас од 5. до 8. разреда, Завод за
уџбенике& Геокарта, 2014.

Распоред контролних вежби, писмених
задатака

Полугодишњи и годишњи тестови су најављени у
Дневнику рада на почетку школске године тј.
полугодишта. Писмене провере које трају до 20
минута су најављиване ученицима унапред.

Распоред допунске и додатне наставе

Весна Костић

Распоред одржавања школских такмичења
из историје

Начин рада и израда годишњег плана рада
Стручног већа

Допунска настава, среда, 13.15
Додатна настава, патак, 13.15
Иван Дрљача Допунска настава, понедељак,
12.30
Додатна настава, среда, 12.30
22.2.2019. школско такмичење
9.03.2019. општинско такмичење
7.04.2019. окружно такмичење
12.5.2019. републичко такмичење
Актив се састајао по плану и заједничком
одлуком је на почетку школске године донет план
рада актива.

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
3.КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?

Стручно веће је сарађивало одржавањем
редовних састанака на којима су вршене
анализе спорних питања и заједничко
проналажење решења. Актив је анализирао
градиво наставе историје, са акцентом на
градиво за 5. разред, које је реформисано.
Одређени су садржаји рада додатне,
допунске наставе и слободних активности.
Ученици се припремају за школско
такмичење на часовима редовне и додатне
наставе, а потешкоће у савладавању градива
решавају на часовима редовне и допунске
наставе. Тематски дан „Први светски рат“,
везан за обележавање 100-годишњице
победе у Великом рату, је организован
31.10.2018. и у њему су узели учешћа
поједини
предметни
наставници.
Наставница историје Весна Костић је на
својим часовима организовала Кахут квиз
знања, као и разговор о овој важној
годишњици. Такође, ученике осмог разреда
је одвела у Архив Београда на изложбу
посвећену ослобођењу Србије и Београда у
Првом светском рату. Наставник Иван
Дрљача је организовао посебан час

посвећен овој теми у млађим разредима.
Наставници историје су помогли и у
реализацији школске приредбе посвећене
Великом рсту, оржане 5.11.2018.године.
Наставник Иван Дрљача је одржао угледни
час у 8/4 „Срби у Босни и Херцеговини крајем
19. и почетком 20. века“. Час корелације
историје и хемије „Увод у историју и хемију
кроз вршњачку едукацију“ су наставница
историје Весна Костић и наставница хемије
Јелена Муцић помериле на почетак другог
полугодишта, кад етвининг пројекат „Знам
ја, знаћеш и ти“ буде при крају. На ЧОС-у у
5/2 је у септембру 2018. одржала
радоионицу о дискриминацији Мила
Стојановић из Хавер Србије уз подршку
одељењског старешине (програм има
подршку Министарства просвете РС).
Ученици су активни и у различитим
пројектима који се одвијају на часовима
редовне наставе, али и као ваннаставна
активност (етвининг пројекти: „Реч по реч –
наш мали Рјечник“ којим се обележава 200
година од издавања Рјечника Вука Караџића
је пројекат у коме наши ученици шестог
разреда учествују са својим вршњацима из
Допунске школе на српском језику, кантон
Аргау, Швајцарска, потом са ученицима ОШ
„13. октобар“ из Ћуприје, као и ОШ „Иса
Бајић“ и ОШ „Петефи бригада“ из Куле;
други етвининг пројекат „Знам ја, знаћеш и
ти“ у коме ученици више наставе подучавају
ученике ниже наставе, али и добијају од њих
и задатке, објашњавају млађима који све
предмети их чекају, када буду прешли на
предметну наставу, У овом пројекту су уз
наше ученике, укључени и ученици ОШ
„Младост“ из Београда, ОШ „13. октобар“ из
Ћуприје, ОШ „Бранко Радичевић“ из
Смедерева и ОШ „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта). Оба пројекта су у току.
Пројекат посвећен Вуковом Рјечнику су
наставница историје Весна Костић и
наставница
хемије
Јелена
Муцић
представиле колегама из више општина и
организовале радионицу у Кулурном центру
Чукарица. Том приликом су приказале и
нова наставна средства која су користиле. У
школи је организован и етвининг пројекат
„Дан јабуке 2“ у коме су учествовали
ученици више и ниже наставе. Као члан
ШРП, наставница историје је заједно са

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

Јеленом Муцић, организовала истраживање
о томе како ученици уче, али и спровеле
анкету међу наставницима о томе како они
процењују свој начин рада и да ли
примењују савремене методе рада у
настави. Истраживање је спроведено као
једна од активности чланова ШРП, како би се
унапредила настава у нашој школи.
Кабинет историје су чланови већа сређивали
у складу са материјалним могућностима
школе.
Састанци су одржавани у складу са планом и
програмом и на њима су активно
учествовали чланови већа. Анализиран је
рад наставника, остварења ученика,
реализација стандарда наставе историје и
закључено је да су увек потребне новине на
часовима, али и да ученици немају већих
проблема у савладавању градива. Оба
наставника су имала више часова
усавршавања и присуствовали су семинару
организованом у нашој школи Јавни говор –
технике излагачке писмености. Такође,
наставница историје Весна Костић је
завршила обуку Планирање, остваривање и
вредновање наставе и учења у основним
школама на ЗУОВ порталу. Весна Костић је
присуствовала и eTwinning годишњој
конференцији
„Унапређење
наставе
употребом
ИКТ“,
и
конференцији
„Каријерно вођење и саветовање у
Републици Србији и Европи“
које је
организовала фондација Темпус. Том
приликом су уручена и признања
наставници историје за етвининг пројекат
„Моји преци, мој понос“. На конференцији
посвећеној каријерном вођењу ученика,
Весна Костић и Јелена Муцић су добиле
похвале за радионицу „Како себи узети
меру?“ , која ће бити објављена и у Бази
радова.
Биле
су
присутне
на
и
Информативном дану Еразмус +, као и на
радионици за писање КА1 пројеката
мобилности. Наставница Весна Костић је
била на стручном усавршавању у Загребу
„The Holocaust as a Starting Point, које су
организовали Le Memorial de la Shoah из
Париза, Агенција за одгој и образовање
Републике Хрватске и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Корелација више
предмета се видела у тематском дану

Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/

посвећеном стогодишњици победе у
Великом рату, организоване 31.10.2018, у
коме су учешћа узели поједини наставници.
Актив историје је на састанку одржаном
13.11.2018. подржао захтев наставнице
историје Весне Костић за покретање
поступка за стицање звања – педагосшки
саветник, на основу документације поднете
6.11.2018. године. Због преласка у другу
школу, члан актива није више Иван Дрљача,
а његове часове је преузела наставница
историје Весна Костић. Наставница историје
Весна Костић је поводом 800 година од
проглашења Саве за првог српског
архиепископа, организовала Светосавски
конкурс „Зашто ми је Сава важан“ у коме су
ученици правили филмове и презентације
појединачно или у групи. На светосавској
академији су ученици награђени за своје
радове (укупно 12 ученика).
Чланови већа су рeдовно присуствовали
састанцима. Од новембра 2018. часове
историје у одељењима 5/1 и 8/4 је преузела
наставница Весна Костић, јер је наставник
Иван Дрљача отишао у другу школу да ради.

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ТОКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2018/2019.
ГОДИНЕ
1. План и програм су релизовани.
2. Школска такмичења из историје се реализују у другом полугодишту, а у току је
припрема ученика за такмичења.
3. Усавршавања наставника се настављају и у другом полугодишту.
4. Наставник историје Весна Костић са својим ученицима током школске 2018/2019.
учествује у више домаћих и међународних етвининг пројеката и обележавању
више етвининг догађаја: 1) International Day for Nonviolence in School! 2) Happy
Birthday, Einstein! 3) Scientists of your country 4) Not Long Ago. Not Far Away 5)
#SAFEINTERNETDAY# 6) Sharing our heritage...
5. Корелација између предмета би требала да се појача, као и увођење пројектне
наставе.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВЕЋА:
1.Потребно је користити савремене методе рада на часовима.
2.Потребно је даље усавршавање наставника.
3. Потребно је наставити јачање корелације између различитих предмета, јер се показало
да је занимање ученика за овакав вид учења већи, него на регуларним часовима
предметне наставе.
6.

НАПОМЕНЕ:
Потребно је поправити клима уређај у кабинету историје.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Стручног већа природних наука
за прво полугодиште 2018-19. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА: Јелена Муцић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1. Сања Арсенијевић ГЕОГРАФИЈА
2. Ивана Митровић ГЕОГРАФИЈА
3. Весна Богдановић БИОЛОГИЈА
4. Сабрина Кураица БИОЛОГИЈА
5. Анђа Поповић ФИЗИКА
6. Јелена Муцић ХЕМИЈА
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2017/18.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
6

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2017/18.
(прво полугодиште)
6

2.
АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
(налазе се у Плану Актива природних наука за
2018-19. годину)
месец август

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

•
•

1. Прочитан је записник са прошлог
састанка, након чега је једногласно
усвојен.
2. Анализиран је рад Стручног већа
природних наука у 2017-2018. години и
сви присутни су били задовољни
динамиком састајања једном месечно и
постигнутим резултатима.

•

•
•

•

•

•

месец септебар

•
•
•

•

•

•

3. Изнет је и усвојен план рада Стручног
већа природних наука за школску 201819. годину и једногласно за
руководиоца већа изабрана поново
наставница хемије Јелена Муцић.
4. Наставници су у сарадњи са
директором извршили поделу часова
по одељењима.
5, 7, 8, 10. Наствници су у завршној фази
израде глобалних и оперативних
планова, планова за угледне часове и
планова за стручно усавршавање и
израде иницијалних тестова за ученике
6,7 и 8. разреда.
6. Дато је неколико предлога наставних
јединица чије би се време обраде
могло ускладити међу појединим
предметима природних наука.
9. Исписани су предлози набавке
наставних средстава, опреме и стручне
литературе и биће предани директору
заједно са овим записником.
11, 12. Припремна настава је у
потпуности остварена, организовани у
поправни и разредни испити. Сви
ученици су положили испите осим оних
који се нису појавили на испитима.
1. Прочитан је записник са прошлог
састанка, након чега је једногласно
усвојен.
2. Иницијално тестирање ученикаје у
току.
3. Договорено је да сваки наставник
посебну пажњу обрати на примену
стандарда у планирању часова редовне
наставе и у оцењивању. Договорен је
усклађен критеријум оцењивања.
4. 5. Дат је предлог распореда додатне
и допунске наставе и распоред
контролних задатака који ће заједно са
записником бити предат директуру
ради усклађивања са осталим
предметним наставницима.
6. О начинима рада са ученицима који
раде по ИОП-у се детаљно разговарало
и изнета су досадашња запажања и
дати предлози за даљи рад.
7. Наставник хемије Јелена Муцић је
упознала остале колеге са
Међународном etwinning платформом
и предложила заједничко ангажовање

•

•
•

месец октобар

•
•

•

•

•

свих наставника актива природних
наука у учествовању у пројектима и
догађајима са колегама широм наше
земље и Европе.
8. Израда комплетног плана
усавршавања наставника је у току, јер
зависи и од семинара које ће Тим за
усавршавање организовати у нашој
школи. У школи је одржан 27.9.2018.
семинар „Јавни говор – технике
излагачке писмености“, број 622 за
2018-1021. К4 П1, 8 сати, на коме је
присуствовала свећина чланова актива
природних наука.
9. Директору ће бити заједно са
записником предат захтев за набавку
наставних средстава.
10. Наставнице географије одржале су
планиране угледне часове:
Ивана Митровић – Сунчев систем – пети
разред
Сања Арсенијевић – Воде Србије –
четврти разред,
наставница биологије:
Сабрина Кураица - Посматрање ћелије –
пети разред.
1. Прочитан је записник са прошлог
састанка, након чега је једногласно
усвојен.
2. Извршена је анализа иницијалног
тестирања ученикаје и констатовано да
су резултати очекивани, али не и
довољно добри. Ученици који су лоше
урадили тест су одмах упућени на
допунску наставу.
3. Извршена је анализа степена
прилагођавања ученика на нове
предмете и закључено је да се огромна
већина ученика веома лако
прилагодила.
4. Наставници који ће предавати
четртацима су у фази договора са
учитељима о терминима одржавања
часова на којима ће им представити
своје предмете.
5. 6. Наставници су упутили наставнике
који нису присуствовали семинару
„Јавни говор – технике излагачке
писмености“ и пренели новине и утиске
са семинара.

•

•

•

•

7. Наставница хемије Јелена Муцић и
наставница историје Весна Костић су се
као представнци ОШ “Јован Дучић“
прикључиле међународном eTwinning
пројекту „Дан јабуке – 20.октобар“, у
коме је наша школа учествовала
заједно са још 76 школа из Србије и
иностранства. Циљ је била промоција
јабуке као симбола здраве исхране и
здравог живота уопште. На њихову
иницијативу је на наставничком већу
прихваћено да се 19. октобра 2018.
године у нашој школи обележи Дан
јабуке, као тематски дан. Јабука је
успела је да окупи ученике свих
разреда, учитеље и наставнике наше
школе, да буду креативни и да свако на
свој начин, славећи јабуку, слави здраву
храну, здраве навике и здрав живот.
Сви чланови актива су преузели учешће.
Тематски дан „Први светски рат“, везан
за обележавање 100-годишњице
победе у Великом рату, је организован
31.10.2018. и у њему су узели учешћа
поједини предметни наставници.
Наставница хемије Јелена Муцић је
одржала предавање о бојним отровима
коришћеним током овог рата. На ЧОС-у
су ученици играли едукативну игру „ Да
се овакве карте свету више никад не
поделе“ где су се упознавали са
занимљивим, мање познатим
чињеницама из Првог светског рата.
Јелена Муцић и Весна Костић су
присуствовале конференцији
„Каријерно вођење и саветовање у
Републици Србији и Европи“, коју је
организовао Euroguidance центар
Темпус фондације 9.10.2018, на којој су
с упознале са новим могућностима које
ова мрежа Темпус фондације нуди.
Такође, тада им је додељена
похвалница за реализовану радионицу,
везану за професионалну оријентацију
и каријерно вођење ученика („Како
себи узети меру“). Стручни рад ће бити
објављен, као пример добре праксе, у
Приручнику базе активности КВиС
Темпус фондације.
8. Час корелације историје и хемије
„Увод у историју и хемију кроз

месец новебар

•
•

•

•
•
•

вршњачку едукацију“ су наставница
историје Весна Костић и наставница
хемије Јелена Муцић помериле на
почетак другог полугодишта, кад
етвининг пројекат „Знам ја, знаћеш и
ти“ буде при крају.
1. Прочитан је записник са прошлог
састанка, након чега је једногласно
усвојен.
2. Извршена је анализа успеха ученика на
крају првог квалификационог периода са
посебним освртом на ученике 5. разреда
и закључено је да су петаци остварили
задовољавајуће резултате, али
наставници природних наука нису
задовољни у потпуности успехом ученика
вишх разреда. Договорено је да
наставници више инсистирају да ученици
са слабијим успехом редовније похађају
додатну наставу.
3. Мере прилагођавања за ученике који
раде по ИОП-у углавном дају добре
резултате, осим за поједине ученике који
веома нередовно похађају наставу.
4. План и програм су реализовани, осим
одступања због болести појединих
натавника.
5. У току су припреме и селекција ученика
за учешће на школским такмичењима.
6.7.8.9. У циљу промовисања хемије међу
младима на глобалном нивоу, Америчко
хемијско друштво (АЦС) покренуло је
манифестацију „Фестивал хемије" где
професори, наставници и студенти хемије
и сродних наука, помоћу практичних
експеримената демонстрирају и
наглашавају важност хемије у
свакодневном животу. 24.11.2018.
ученици хемијске су у пратњи наставнице
хемије Јелене Муцић посетили ову
манифестацију и стекли нова
експериментална искуства. Група седмака
и осмака ОШ “Јован Дучић“ са
наставницом хемије Јеленом Муцић
30.11.2018. посетила Четврти еколошки
фестивал Атријуму ДКЦ. Ђаци и
професори Хемијско -прехрамбено
технолошке школе инсталирали су
лабораторију „У складу са природом,
пронађи своју формулу“ у којој су са
својим другарима из основних школа

месец децембар

•
•

•

•

•

изводити експерименте из: физике,
хемије, микробиологије, фармације и
прехрамбене технологије. Одслушали су
и научно популарно предавање на тему „
Графен – материјал будућности“ и
одгледали краћу представу у извођењу
ученика ХПТШ о рециклажи. Наставница
биологије Сабрина Кураица је водила
ученике петог разреда у позориште.
1. Прочитан је записник са прошлог
састанка, након чега је једногласно
усвојен.
2. Ове године није било посете Фестивалу
науке, јер су ученици у новембру
посетили Четврзи еколошки фестивал и
Фестивал хемије.
3. Дана17.12.2018. у нашој школи је
одржано Стручно предавање - приказ
уџбеника, 2 бода, којин су похађали сви
наставници који предају петом разреду.
4. Наставница хемије Јелена Муцић и
наставница историје Весна Костић су
аутори eTwinning пројекта „Знам ја,
знаћеш и ти“, у коме ученици више
наставе подучавају ученике ниже наставе,
али и добијају од њих и задатке,
објашњавају млађима који све предмети
их чекају, када буду прешли на предметну
наставу, У овом пројекту су уз наше
ученике, укључени и ученици ОШ
„Младост“ из Београда, ОШ „13. октобар“
из Ћуприје, ОШ „Бранко Радичевић“ из
Смедерева и ОШ „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта). Пројекат је још увек у
току.
5. Дана 17.12.2018. године наставница
хемије Јелена Муцић је са учитељицама
Аном Маравић и учитељицом
Браниславом Ђого, одржала јавни час
„Ми заједно радимо на памет - 2“. Час је
наставак сарадње од пре 4 године када су
садашњи седмаци (ученици старији
едукатори) били у трећем разреду
(ученици млађи едукатори). Седмаци су
извели представу уз извођење великог
броја ефектних експеримената, чији је
циљ био да се трећацима на што
занимљивији начин представи предмет
хемије, али и да се развије љубав према
науци и истраживању. Млађи ученици су
после упознавања са правилима

понашања у лабораторији и квиза знања
учествовали у фестивалу науке, где су
многобројним родитељима представили
своје експерименте.
месец јануар-фебруар

•
•

•

•
•

•
•

•

•

1. Прочитан је записник са прошлог
састанка, након чега је једногласно
усвојен.
2. Извршена је анализа успеха ученика на
крају првог полугодишта. Закључено је да
успех појединих ученика није на
очекиваном нивоу, да су ученици
генерално попустили са успехом. Дат је
предлог да се на родитељским
састанцима посвети посебна пађња том
проблему.
3. Договорено је да сваки наставник
посебну пажњу обрати на примену
стандарда у планирању часова редовне
наставе и у оцењивању. Договорен је
усклађен критеријум оцењивања.
4. План и програм су реализовани, изнете
су мере за побољшање квалитета
наставе.
5. О начинима рада са ученицима који
раде по ИОП-у се детаљно разговарало и
изнета су досадашња запажања и дати
предлози за даљи рад. Закључак је да
план ИОП није имао ефекта код ученика
који су били изузеттно нередовни на
настави.
6. Припрема и организација школског
такмичења је у току.
7. Дат је предлог распореда и
реализација припремне наставе за
ученике 8. разреда који ће заједно са
записником бити предат директуру ради
усклађивања са осталим предметним
наставницима.
8.9. Јелена Муцић и Весна Костић су
21.1.2019. одржале радионицу за колеге у
Културном центру Чукарица о пројекту у
којима су са ученицима обележили важне
годишњице, али и покренули активнсти
којима се скреће пажња на проблеме које
ученици имају и како да их спрече
(вршњачко насиље...). Такође, приказале
су и нова наставна средства која су
применили у реализацији пројеката.
10. Наставнице физике одржала је
планиран угледни час:

Анђа Поповић - Истезање електричне
опруге – шести разред

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?

Стручно веће је сарађивало одржавањем
редовних састанака, као и у паузама између
часова, кад год је то било неопходно, при чему су
вршене анализе спорних питања и заједничко
проналажење решења.

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

Састанци су одржавани једном месечно у складу
са планом и програмом, на којима је
присуствовала већина чланова већа, који су
активно учествовали у решавању проблема.

Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/
Похађани семинари

Већина чланова већа су редовно присуствовали
састанцима.
Наставница физике Анђа Поповић:
„Инклузивно образовање и индивидуални
образовни план“, 22.12. 2017.
Наставница хемије Јелена Муцић:

„Ка квалитетним етвининг пројектима у циљу
унапређења коришћења икт-а у настави,“
21.6.2017.
„Ка квалитетним е-Тwining пројектима,“
23.6.2017.
„Е-твининг за
почетнике - први кораци“, 30.6.2017.
Уверење о успешно завршеној обуци прве
помоћи, 4.7.2017.
„Стари занати и материјали путем етнологије
и хемије“ 20/21.10.2017.
„Инклузивно образовање и индивидуални
образовни план“, 22.12. 2017.
Вебинар "Како изгледа добар eТwinning
пројекат", 28.8.2017.
Вебинар "Представљање eTwinning портала”,
11.12.2017.
Вебинар "Осмишљавање и покретање eTwinning
пројекта”, 13.12.2017. Вебинар "Идеје за
примену eTwinning-а”, 15.12.2017.
eTwinning годишња конференција "Пројектно
оријентисана настава: оцењивање и
спровођење у пракси" 30.8.2017.
Стручни скуп „За доборобит наше деце Укључивање родитеља у образовно-васпитни
систем“ - Организатори: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и
фондација Темпус 24.9 2017.
Стручни скуп Фондација Темпус - Национални
Еразмус+ информативни дан о могућностима за
опште, стручно и образовање одраслих
3.11.2017.
Објављени стручни радови, уџбеници, књиге...

Групни рад „Победа, али фер“ које су реализовале
колегинице Татјана Хаџић Јововић, наставник
српског језика, Јелена Муцић, наставник хемије,
Снежана Богићевић, наставник математике и
Весна Костић, наставник историје је на конкурсу
ЗУОВ-а „Сазнали на семинару, применили у
пракси 2017“ ушао у базу радова.

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1. Већина ученика је са успехом савладала градиво предвиђено планом и програмом.
2. Нешто веће потешкоће у савлађивању градива имали су ученици који нису редовно похађали
часове редовне наставе.
3. Постојећа наставна средства коришћена су према плану и програму, са потешкоћама на часовима
који су одржани ван кабинета.
4. Контролне вежбе су одржане према плану глобалном и месечном. Провера је вршена и кроз
петнаестоминутне вежбе по наставним темама, а оцењивање вршено збирно у комбинацији са
усменим одговорима. Разлог je растерећивање ученика.

5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Осавременити наставу увођењем нових техника и метода рада.
2. Наставити корелацију међу наставним предметима.
3. Размена искуства - посета часовима.
4. Водити рачуна о оптерећености ученика на такмичењима.

Полугодишњи извештај о раду
за школску 2018/2019. годину

ХЕМИЈА
Наставник Јелена Муцић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ ЧАСОВА У
ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА У
ШКОЛСКОЈ 2018/19.

седми разред 120 часова
осми разред 140 часова

седми разред 120 часова
осми разред 140 часова

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА

Обавезне наставе

РЕАЛИЗОВ НИЈЕ
АНО
РЕАЛИЗОВ
АНО
280
/

Допунске наставе

16

/

Додатне наставе

16

/

Припремна
настава

НАПОМЕНА
Часови су реализовани према плану
и програму уз мања одступања.
Реализован је мањи број часова у
појединим одељењима услед
неравномерног броја радних дана у
недељи и измена у распореду због
боловања колега.
Неки ученици који су имали ниже
оцене из хемије, нису долазили на
часове допунске наставе па је и
њихов успех слабији.
Часови су реализовани према плану
и програму уз мања одступања.

Слободних
активности
/секција

Посете и ваншколске активности

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2018/19.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
План коришћења
наставних
средстава

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

Књиге које се
користе у 2018-19.

Хемија 7-уџбеник,Т.Недељковић, Д. Анђелковић, Н.Логос
Збирка 7, Т.Недељковић, Д. Анђелковић, Н.Логос
Хемија 8-уџбеник,Т.Недељковић, Д. Анђелковић, Н.Логос
Збирка 8, Т.Недељковић, Д. Анђелковић, Н.Логос

Распоред
контролних вежби,
писмених задатака

Контролне вежбе су одржане према плану глобалном и
месечном. Провера је вршена и кроз петнаестоминутне вежбе
по наставним темама, а оцењивање вршено збирно у
комбинацији са усменим одговорима. Разлог je растерећивање
ученика.

Распоред
одржавања
школских
такмичења
Педагошке и
васпитне
активности,
радинице, посете,
пројекти...

Школско: 22.02.2019.
Општинско: 3.3.2019.
Градско: 30.3.2019.
Републичко: 17-19.5.2019. Београд
* Израда глобалних и оперативних планова.
* Сређивање педагошке документације.
* Писање чланака за школски летопис.
* Припрема и организација школског такмичења. Припрема за
даља такмичења.
* Учествовала у раду стручног актива хемије ГО Нови
Београд као изабрани члан и потпреседник.
*Дежурство.
* Одељењско старешинство.
* Рад са родитељима.
* Уређивање образовног блога „ Хемија стварност и магија“
* Рад у Тиму за Школско развојно планирање
* Писање Школлског развојног плана заједно са директором
Слободаном Маринковићем, наставницом историје Весном
Костић и наставницом руског језика Наташом Тришић.

Коришћена су према плану и програму.

* У одељењима 5/2 и 8/4 су у септембру 2018. на часовима
одељењске заједнице одржане радионице о дискриминацији.
Организовале су их одељењске старешине Весна Костић и
Јелена Муцић и Мила Стојановић из
организације Хавер

Србија. Програм има подршку Министарства просвете РС.
Ученици
су
разговарали
о
различитим
видовима
дискриминације, како препознати и како спречити
дискирминацију међу ђацима, али и између одраслих и деце.
Ученици су били веома активни и показали су велики степен
познавања дискириминације и зашто је потребно да се против
ње боримо.
* Наставница хемије Јелена Муцић и наставница историје Весна
Костић су се као представнци ОШ “Јован ДУЧИЋ“ прикључиле
међународном eTwinning пројекту „Дан јабуке – 20.октобар“,
у коме је наша школа учествовала заједно са још 76 школа из
Србије и иностранства. Циљ је била промоција јабуке као
симбола здраве исхране и здравог живота уопште. На њихову
иницијативу је на наставничком већу прихваћено да се 19.
октобра 2018. године у нашој школи обележи Дан јабуке, као
тематски дан. Јабука је успела је да окупи ученике свих разреда,
учитеље и наставнике наше школе, да буду креативни и да свако
на свој начин, славећи јабуку, слави здраву храну, здраве навике
и здрав живот.
* 12.10.2018. наставница хемије Јелена Муцић је са ученицима
осмог четири разреда присуствовала предавању МУП-а о на
тему вршњачког насиља одржаном у просторијама наше
школе.
* 31.10.2018. године је наставница хемије Јелена Муцић
учествовала у обележавању „ 100 година од победе у Првом
светском рату“ у оквиру тематског дана, где је на часовима
одржала предавање о бојним отровима коришћеним током овог
рата. На ЧОС-у су ученици играли едукативну игру „ Да се
овакве карте свету више никад не поделе“ где су се упознавали
са занимљивим, мање познатим чињеницама из Првог светског
рата.
* У циљу промовисања хемије међу младима на глобалном
нивоу, Америчко хемијско друштво (АЦС) покренуло је
манифестацију „Фестивал хемије" где професори, наставници
и студенти хемије и сродних наука, помоћу практичних
експеримената демонстрирају и наглашавају важност хемије у
свакодневном животу. 24.11.2018. ученици хемијске су у
пратњи наставнице хемије Јелене Муцић посетили ову
манифестацију и стекли нова експериментална искуства.
* 19.11.2018. је Актив природних наука подржао захтев
наставнице хемије Јелене Муцић за покретање поступка за
стицање звања – педагошки саветник, на основу претходно
поднете документације.

* Група седмака и осмака ОШ “Јован Дучић“ са наставницом
хемије Јеленом Муцић 30.11.2018. посетила Четврти
еколошки фестивал Атријуму ДКЦ. Ђаци и професори
Хемијско -прехрамбено технолошке школе инсталирали су
лабораторију „У складу са природом, пронађи своју формулу“
у којој су са својим другарима из основних школа изводити
експерименте из: физике, хемије, микробиологије, фармације и
прехрамбене технологије. Одслушали су и научно популарно
предавање на тему „ Графен – материјал будућности“ и
одгледали краћу представу у извођењу ученика ХПТШ о
рециклажи.
* 18.12.2018. наставница хемије Јелена Муцић је са ученицима
осмог четири разреда присуствовала предавању МУП-а о на
тему електронског насиља одржаном у просторијама наше
школе.
* У децембру су чланови ШРП Јелена Муцић и Весна Костић
спровеле анонимну анкету ученика о учењу и настави, као и
анонимну анкету наставника о њиховим начинима спровођења
наставе и иновацијама у начину рада. Истраживање је
спроведено као једна од активности чланова ШРП, како би се
унапредила настава у нашој школи.
* Јелена Муцић и Весна Костић су 21.1.2019. одржале
радионицу за колеге у Културном центру Чукарица о пројекту
у којима су са ученицима обележили важне годишњице, али и
покренули активнсти којима се скреће пажња на проблеме које
ученици имају и како да их спрече (вршњачко насиље...).
Такође, приказале су и нова наставна средства која су
применили у реализацији пројеката.
* Сарадња са колегама из других школа је остварена и преко
портала eTwinnnig.
* Учешће у домаћим и међународним еТвининг догађајима у
току ове школске године:
OUR TRADITIONAL CLOTHES, Свети Сава, Winter break,
2019 - All together for a better Internet, Како го прославуаш
Божиќ во твојата земја?, Фестивал науке и још по нешто,
Art and Technology..
* Ученици су активни и у различитим eTwinning пројектима
који се одвијају на часовима редовне наставе, али и као
ваннаставна активност:

* Од 01.12.2018 Јелена Муцић и Весна Костић су учествовале
у eTwinning пројекту „Реч по реч - Наш мали Рјечник“,
којим се обележава 200 година од издавања Рјечника Вука
Караџића, заједно са наставницом наше школе Татјаном
Хаџић Јововић која тренутно ради у Допунској школи на
српском језику у кантону Аргау, Швајцарска. У овим
пројектима су и ОШ „13. октобар“ из Ћуприје, ОШ „Петефи
бригада“ из Куле и ОШ „Иса Бајић“ из Куле.
* Од 13.12.2018. Наставница Јелена Муцић учествује у
међународном пројекту „Let's get to know the special days of
our culture“ са још 102 школе широм Европе.
* Јелена Муцић и Весна Костић су аутори eTwinning пројекта
„Знам ја, знаћеш и ти“, у коме ученици више наставе
подучавају ученике ниже наставе, али и добијају од њих и
задатке, објашњавају млађима који све предмети их чекају, када
буду прешли на предметну наставу, У овом пројекту су уз наше
ученике, укључени и ученици ОШ „Младост“ из Београда, ОШ
„13. октобар“ из Ћуприје, ОШ „Бранко Радичевић“ из
Смедерева и ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта).
Пројекат је још увек у току.
Угледни, огледни
часови

* 17.12.2018. године наставница хемије Јелена Муцић је са
учитељицама Аном Маравић и учитељицом Браниславом Ђого,
одржала јавни час „Ми заједно радимо на памет - 2“. Час је
наставак сарадње од пре 4 године када су садашњи седмаци
(ученици старији едукатори) били у трећем разреду (ученици
млађи едукатори). Седмаци су извели представу уз извођење
великог броја ефектних експеримената, чији је циљ био да се
трећацима на што занимљивији начин представи предмет
хемије, али и да се развије љубав према науци и истраживању.
Млађи ученици су после упознавања са правилима понашања у
лабораторији и квиза знања учествовали у фестивалу науке, где
су многобројним родитељима представили своје експерименте.
* Час корелације историје и хемије „Увод у историју и хемију
кроз вршњачку едукацију“ су наставница историје Весна
Костић и наставница хемије Јелена Муцић помериле на почетак
другог полугодишта, кад етвининг пројекат „Знам ја, знаћеш и
ти“ буде при крају.

Стручно
усавршавање,
објављени радови,
награде...

Семинари:
27.9.2018. „Јавни говор – технике излагачке писмености“,
број 622 за 2018-1021. К4 П1, 8 сати

Конференције, стручни скупови, вебинари..:
6.9.2018. „ Унапређење наставе употребом ИКТ“ - eTwinning
годишња конференција
9.10.2018. „Каријерно вођење и саветовање у Републици
Србији и Европи“ – конференција Euroguidance центра Темпус
фондације
30.10.2018. Еразмус+ информативни дан
17.12.2018. Стручно предавање - приказ уџбеника, 2 бода
Објављени радови и награде:
Јелена Муцић и Весна Костић су присуствовале конференцији
„Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и
Европи“, коју је организовао Euroguidance центар Темпус
фондације 9.10.2018, на којој су с упознале са новим
могућностима које ова мрежа Темпус фондације нуди. Такође,
тада им је додељена похвалница за реализовану радионицу,
везану за професионалну оријентацију и каријерно вођење
ученика („Како себи узети меру“). Стручни рад ће бити
објављен, као пример добре праксе, у Приручнику базе
активности КВиС Темпус фондације.

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
Сви ученици су савладали градиво предвиђено планом и програмом. Нешто веће
потешкоће у савлађивању градива имали су ученици ромске популације, који нису
редовно похађали часове редовне наставе.
4.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА :
Осавременити наставу увођењем нових техника и метода рада.
Наставити корелацију са другим наставним предметима.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
МАТЕМАТИКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА : Светлана Јанковић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА математике :
1. Мира Будимир
2. Катарина Андонов уместо Снежане Богићевић која је на породиљском одсуству
3. Светлана Јанковић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
(прво полугодиште)

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)

5

5

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

месец септембар

Контролне вежбе

месец октобар

Писмени задаци

месец новембар

Контролне вежбе

месец децембар

Писмени задаци

месец јануар-фебруар

Контролне вежбе, школско такмичење

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Нема одступања од плана
3. КОМЕНТАРИ

На који начин је веће сарађивало?

- договори о раду
- подела задужења
- писање извештаја
- разговори
- дискусија

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

Једном месечно

Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/

Сви наставници математике су редовни

4.

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ
1. Квалитетно урађене контролне вежбе и писмени задаци
2. Добри резултати на школском такмићењу из математике
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА:
1. Више часова допунске наставе за поједине разреде
2. Чешће 15мин. провере знања
3. Посете часова колегама математике - усклађивање распореда ради посете огледних часова.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ
ВЕЋА TEХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, TЕНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА ШКОЛСКУ
2018/19.годину

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА: Александар Богићевић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1. Раде Филиповић
2. Александар Богићевић
3. Катарина Андонов
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ
2018/19. ГОДИНУ
(прво полугодиште)
4

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА
ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ
2018/19.
(прво полугодиште)
4

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар: Подела часова по
предметима - чланови актива, Предлог
набавке наставних средстава, опреме и
стручне литературе - предметни
наставници

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак
опис)
Начин рада и подела одељења:
Раде Филиповић: V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3,
VII1, VII2, VIII1, VIII3
Александар Богићевић: ТИО (VI3, VII2,
VII3, VIII2, VIII4), Информатика (V1, V2, V3,
VI1, VI2, VI3, VII1, VII2, VII3, VIII1, VIII2, VIII3
VIII4).
Катарина Андонов: Информатика и
рачунарство – додатна настава
Предлог набавке наставних средстава,
опреме и стручне литературе:
Кабинети 18, 17 и припремна
просторија:

месец новебар: Упознавање са годишњим
календаром такмичења – предметни
наставници.

1. Један пројектор
2. Два плафонска носача за пројектор
3. Два продужна VGA кабла 10 m за
пројектор
4. Два сплитера сигнала
монитор/пројектор
5. Три нова рачунара (кабинет 17, 18 и
припремна просторија)
6. Тонер за штампач HP
7. Нови исправљач за скенер
3. Набавка неопходног алата, материјала и
инструмената за кабинет ТИО као
подршка раду секција
4. Две беле табле
5. Један клима уређај – учионица 17
Календар такмичења:
ТИО И ТИТ:
- школско: крај фебруара 2019.
- општинско: 16. 03. 2019.
- окружно: 05. 04. 2019.
- републичко: 17‒18.05.2019. (17.5.2019. у
14.00 часова и 18.5.2019. године у 8.00
часова)
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:
- школско: крај фебруара 2019.
- општинско: 10. 03. 2019.
- окружно: 31. 03. 2019.
- републичко: 19. 05. 2019.
- олимпијада: 02. 06. 2019.

месец децембар: Текућа питања предметни наставни

месец јануар: Утврђивање успеха ученика
на крају првог полугодишта - чланови
актива, припреме за општинска
такмичења

Рачунари из старе рачунарске учионице
(„Дигитална школа“) су пребачени на други
спрат у стари информатички кабинет.
Потребно је кречење и сређивање учионица
17 и 18. На учионици 18 (Информатика)
потребно је заменити улазна врата.
неопходно је постављање свих каблова у
каналице, јер деца на часовима газе по
UTP кабловима, што може узроковати
прекид рада мреже и квар рачунара.
Ученци 5. разреда посебно су мотивисани
за рад на часовима ТИТ и Информатике и
рачунарства. Успешно су реализовали
постављене наставне циљеве. Постоји
велико интересовање за одлазак на
општинско такмичење из Информатике и
рачунарства код ученика 5. разреда.
Крајем фебруара биће организовано
школско такмичење из Информатике и
рачунарства, ТИТ и ТИО.
12/13. 01. 2019. Наставници Александар
Богићевић и Катарина Андонов похађали
обавезну обуку за наставнике
информатике за 6. и 7. разред из
програмског језика Python. Oбука је
успешно завршена.

На основу веома успешне сарадње актива
са Савезом проналазача Србије, дајем
предлог за пројекат:

Унапређење квалитета рада
актива:

„ЛАБОРАТОРИЈА ЗА УЧЕНИЧКЕ
ИНОВАЦИЈЕ“
Циљ пројекта:
1. Оснивање примарне лабораторије за
ученичке иновације у основним школама.
Сарадња школе са привредном комором
(Служба за иновације), Центром за
промоцију науке, локалном заједницом,
факултетима, другим школама и успешним
предузетницима у земљи и иностранству.
2. Трајно финансирање лабораторије из
домаћих и међународних пројеката.
Стално унапређење квалитета рада
лабораторије (континуитет).
3. Пласман иновација у земљи и
иностранству.
4. Време за реализацију пројекта: од 3 до 5
година.
Александар Богићевић

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ
ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА :
Давид Рађеновић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1. Давид Рађеновић
2. Дарко Стевановић

1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ
(прво полугодиште)
седам

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2016/17.
(прво полугодиште)
Седам састанака

2.
АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар

месец октобар

месец новебар

месец децембар

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
-Формирањеспортсих секција и учешће у систему
међушколских такмичења,
- спровођење антропометријских мерења ученика од V
до VIII разреда и тестирање физичких способности
батеријом тестова, школски крос
-утврђивање критеријума оцењивања,
-Спортски дан школе,
-промоција спорта и спортских клубова
-22.09.2018.Рекреативна бициклистичка вожња
поводом Светске недеље мобилности Д.Стевановић
-27.09.2018.Општински турнир у фудбалу-дечаци VII/VIII
р, освојено III место Д.Рађеновић
Усмеравање талентованих ученика на бављење спортом
кроз секције и спортске клубове,
-консултације са Активом учитеља у пружању стручне
помоћи и унапређењу наставе физ.васп.
-угледни час Iv разред Гимнастика-прескок разношка
преко козлића-Д.Рађеновић,
-3.10.2018. Општински турнир у фудбалу-дечаци V/VI р
Д.Стевановић
-10.10.2018.Спортски дан школе у организацији актива
физичког вас., учитеља и школице спорта Бамбини
-12.10.2018.Општинско такмичење у атлетици-стадион
Завода за спорт, освојено 20 медаља (16 појединачних
и 4 екипне) Д.Рађеновић
-18.10.2018.Градско такмичење у атлетици Д.Рађеновић
-30.10.2018. Градско такмичење у пливању, II место
Олег Симовић ДЕ.Рађеновић
-Атлетика-техника трчања -угледни час за ниже разреде
Д.Стевановић
-14.11.2018.општинско такмичење у рукомету за дечаке
VII – VIII разред, хала Агримес Д.Рађеновић
-22.11.2018. општинско такмичење у рукомету за дечаке
V – VI разред, освојено II место Д.Рађеновић
-23.11.2018. општинско такмичење у рукомету за
девојчице V – VI разред, освојено II место Д.Рађеновић
-усаглашавањекритеријума оцењивања
- 06.12.2018.на часовима наставника Д.Рађеновића
четири кандидата полагало испит за лиценцу пред
комисијом
-11.12.2018.Општинско такмичење-одбојка девојчице
V-VI р у ОШ „20. октобар“ Д.Рађеновић
-20. и 25.12.2018. Општинско такмичење-одбојка
девојчице VII-VIII р, освојено III м у ОШ „20. октобар“
Д.Рађеновић

месец јануар-фебруар

-24. и 25 .01.2019. општинско такмичење у одбојци за
дечаке VII-VIII р, освојено III м Д.Рађеновић
-28. и 30.01.2019. општинско такмичење у одбојци за
дечаке V-VI р освојено II м Д.Рађеновић
-извештај о резултатима такмичења у I полугодишту (на
такмичења ученике је водио наставник Д.Рађеновић,
трајала су 12 дана, одведено је 90 ученика и постигнут
је велики успех, освојено је 17 медаља у појединачним
спортским дисциплинама и 10 у екипним Д.Рађеновић

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?

- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусија

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

-састанци држани 21.07, 29.08, 14.09, 12.10, 9.11,
14.12, 18.01
-руководилац актива-Д.Рађеновић
-израда год.планова-Д.Рађеновић
-о стању, потребама, набавци сред.за рад брину
оба наставника за своје ученике

Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/
4.

Присуство наставника и редовност држања састанака у
потпуности реализовани

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ
1.резултати батерије тестова за праћење развоја физичких способности указују на њихов пад у свакој
новој генерацији V разреда, нарочито експлозивне снаге мишића руку, раменог појаса и ногу
2.неопходност још боље хигијене у фискултурној сали
3.постигнути запажени резултати на спортским такмичењима и учешће на свим организованим на
нивоу општине и града
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1.боља сарадња са родитељима у циљу редовног вежбања ученика ван школе ради побољшања
телесног статуса и развоја физичких способности
2.допуна батерије тестова физичких способности у складу са препорукама истраживања

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
АКТИВА УМЕТНОСТИ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ : Биљана Поповић

ЧЛАНОВИ већа :
1 Славица Богић
2. Биљана Поповић
3.ЈеленаЈерковић (није запослена од децембра 2018.г.)
4.Кристина Караклајић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2018/19.ГОДИНУ
2018/19.
(прво полугодиште)
(прво полугодиште)
ПЕТ
ПЕТ

1.АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА АКТИВА
УМЕТНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ
АКТИВНОСТИ

Приредба поводом пријем ђака првака

Носиоци
Славица Богић
Биљана Поповић

Формирање музичке секције
Кристина Караклајић
Естетско уређење атријума школе ликовним

ЈеленаЈерковић

радовима

Рад са члановима оркестра за припрему песама
поводом обележавања I Светског рата;
Припрема песама са члановима хора :“Креће са лађа
Француска“, „Тамо далеко“, „Ово је Србија“,
„Пункни зоро“;
Припрема ликовних радова, поводо приредбе
обележавања 1. Св. Рата, израда плаката;
Уређење школских паноа;

Славица Богић
Биљана Поповић
ЈеленаЈерковић
Кристина Караклајић

Време реализације
03.09. 2018. - Приредба
поводом пријема ђака првака
Формирање музичке секције –
03. 09. 2018.
Септембар (цео месец)
Припрема и израда са
ученицима петог, шестог и
седмог разреда (7-1; 7-3,
наставник Биљана Поповић;
изборана настава наставник
Кристина Караклајић – 5., 6. И
7. Разреди) израдили су
пластифициране лептире
разноврсних величина за
уређење атријума. Започета је и
израда „витража“ ученичких
радова (7.разреди) који
лепњењем на прозорске –
стаклене п (овршине (претежно
заступљене око атријума и у
школи) утичу на повећање
естетског и визуелног дојма;
овог екстеријерног простора,
који је видљив и из ентеријера.

Октобар

04.11.2017. одржана је приредба поводом
обележавања 100-годишњице ослобођења Београда
у 1. Светском рату;
Рад са солистима, хором и оркестром;
Линије у природи, корелација ликовна културабиологија;
Уређење школских паноа

Славица Богић
Биљана Поповић
ЈеленаЈерковић
Кристина Караклајић
Новембар
05. 11. 2018.
Приредба поводом
обележавања 100годишњице ослобођења
Београда у 1. Св. рату

Ликовни конкурс (од 01. до 15. 2018.) – Општинско
такмичење (Општина Н. Београд, „Пријатељи
деце“) под називом „Лукићев лист“, (припрема
ученика, израда, и реализација радова у слободној
техници)
Припрема песама за приредбу поводом Светог
Саве: „Химна Светом Сави“, „Анђео мира“,
„Маријо славна“- хор и солисти;
корелација ликовна култура-историја;

Славица Богић
Биљана Поповић
ЈеленаЈерковић
Кристина Караклајић

Уређење школског простора ликовним радовима
поводом Нове године.
Новогодишња приредба ( поводом доделе
„пакетића“деци запослених радника)

Припрема песама за приредбу и приредба поводом
прославе школске славе Свети Сава;
Припрема песама за Дан школе;
Ликовни конкурс поводом школске славе Свети
Сава;
Уређење ентеријера школског простора ликовним
радовима , награђени ликовни радови ;

3. КОМЕНТАРИ

Децембар
Новогодишња приредба
27. 12. 2018. (18h)
(Реализација визуелизације
сцене - сценографија
наставник: Биљана Поповић)

Славица Богић
Биљана Поповић
Кристина Караклајић

Додела диплома - 11. 12.
2018.; Ликовни конкурс –
општинско такмичење
(Општина Н. Београд,
„Пријатељи деце“) под
називом „Лукићев лист“,
(пријављено је 6 ученичких
радова) и освојено 2. место
за категорију портрета –
ученик Урош Вукишевић 5-1
( наставник: Биљана
Поповић)
Јануар, фебруар
22. 01. 2019. – Светосавски
концерт „Појте и утријте“ у
Дечијем културном центру
24. 01. 2019. – одржано
школско такмичење поводом
школске славе „Свети Сава“,
тема – „Портрет Св. Саве“ у
категорији виших и нижих;
награђено је укупно 12
ученика (6 – нижих, и 6 – из
виших разреда; по 2
ушеника су делила једно
место- 1., 2. и 3.) разреда
27. 01. 2019. – Приредба
поводом школске славе
„Свети Сава“; Додела
награда (књига) награђеним
ученицима на школском
конкурсу – ликовна
култура.

На који начин је веће сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

Стручно веће је сарађивало одржавањем редовних
састанака, као и у паузама између часова, кад год је то
било неопходно.
Састанци су одржавани минимум једном месечно у
складу са планом и програмом, на којима је
присуствовала већина чланова већа.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019.годину
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА :
Ивана Ђурић

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1. Слободан Маринковић- директор школе
2. Мирјана Степановић- педагог школе
3. Милена Кнежевић - психолог
4. Сабрина Кураица- наставник биологије
5. Оливера Недељковић – наставник енглеског језика
6. Давид Рађеновић –наставник физичког васпитања
7. Дарко Стевановић - наставник физичког васпитања
8. Александар Богићевић – наставник техничког
9. Душан Беленцан -учитељ
10. Бранислава Ђорђевић- учитељ
11. Нина Прокић - учитељ
12. Јелица Грбић - учитељ
13. Татјана Антић- педагошки асистент
14. Ивана Ђурић- учитељ-координатор
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ
(друго полугодиште)
5

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
5

2. АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар
-Договор о раду;
-Организовано дежурство наставника и помоћног
особља;
-Оснаживање Вршњачког тима новим члановима;
-Сарадња са Црвеним крстом, Центром за социјални
рад, МУП;
месец октобар
-Води се књига дежурства;
-Кућни ред и правила понашања школе су и моја
правила;
-Организовање разноврсних ваннаставнихактивности
активности у оквиру школе у смислу осмишљавања
слободног времена ученика;
-Учешће у хуманитарним акцијама са циљем да се код
ученика развије емпатија и солидарност;
месец новебар
- Богаћење школске библиотеке едукативним књигама и
популаризовање читања;

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Чланови Тима су усвојили план рада; Договорено је
дежурство наставника и помоћног особља; Наставиће
се сарадња са Црвеним крстом, Центром за социјални
рад, МУП;

Води се књига дежуства и редовно истиче значај; На
часовима Одељенског старешине се разговара о
правилима понашања у школи; Организован је Јесењи
карневал; Ученици су у сарадњи са Црвеним крстом
учествовали у хуманитарниј акцији ,,Трка за срећније
детињство”;

- Библиотакар школе укључује ученике у активност
Читалачке значке;
Предавање припадника МУП ученицима првог разреда
,,Шта ради полиција и заједно потив насиља;

месец децембар

-Организовање разноврсних
ваннаставнихактивности активности у оквиру
школе у смислу осмишљавања слободног времена
ученика;
- Укључивање родитеља у рад Тима за заштиту
деце
-Учешће у хуманитарним акцијама са циљем да се код
ученика развије емпатија и солидарност;
месец јануар-фебруар
-Објављивање чланка у школском часопису о
превенцији насиља
-Организовање разноврсних ваннаставнихактивности
активности у оквиру школе у смислу осмишљавања
слободног времена ученика;
месец март
- Богаћење школске библиотеке едукативним књигама
и популаризовање читања;
-Организовање разноврсних ваннаставнихактивности
активности у оквиру школе у смислу осмишљавања
слободног времена ученика
месец април
- Спортски турнири посвећени сигурном и безбедном
школском окружењу;
месец мај-јун
-Јавна похвала и награда успешних ученика ради
промовисања знања:
- Спортски турнири посвећени сигурном и безбедном
школском окружењу;

-Ученици су учествовали у хуманитарној акција ,,Један
пакетић пун љубави'';
Анализа кутије поверења;

- Секције у школи су у складу са интересовањима
ученика и кадровско – техничким могућностима;

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?

- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусија…….

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке /коментар/
4.

месечно
Чланови су се одазивало позиву на састанке;

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1. Тим се окупљао по потреби и давао предлоге за решење потебних ситуација.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА
1.Укључити родитеље у рад Тима.
6.

:

НАПОМЕНЕ:
У наредној школској години појачати учешће родитеља у рад Тима преко Савета родитеља;

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ВРШЊАЧКОГ ТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТРУЧНОГ ВЕЋА: Сабрина Кураица

ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Сабрина Кураица
2. Давид Рађеновић
3. Иван Дрљача
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА, РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У
ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
(прво полугодиште)
1. Број планираних састанака: 1
2. Број планираних радионица: 3

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА, ЧАСОВА,
РАДИОНИЦА ЗА ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКОЈ
2018/19.
(прво полугодиште)
1. Број реализованих састанака: 1
2. Број одржаних радионица: 3

2.
АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
На састанку чланова Тима за спречавање насиља,
- оснивање Вршњачког тима
злостављања и занемаривања, донета је одлука о
формирању Вршњачког тима. Изабрани су
чланови стручног већа Вршњачког тима. Стручно
веће је обавестило разредне старешине да ће
заједно са ученицима да изаберу по два члана за
Тим из свог одељења.
месец октобар
На састанку су ученицима образложени циљеви и
- први састанак Вршњачког тима
задаци Тима као и сврха и програм Тима. Заказан
је следећи сусрет и прва радионица.
месец новембар
На првој радионици Вршњачког тима је
- Правила понашања у школи
заједнички донет правилник о понашању у
оквиру школе. Ученици су добили задатак да
самостално израде пано који ће да стоји у холу
школе.
месец децембар
Радионица о начинима на које неко може да
- Савети за младе у области електронског насиља злоупотреби наше податке на интернету и како се
заштитити. Подизање свести ученика, да не чине
електронско насиље према другима и да тако
могу озбиљно неком наудити.
месец јануар
На радионици у прошлој школској години је
- Отварамо Сандуче поверења
креирано сандуче поверења чија је сврха да
ученици остављају своје поруке које су везане за
проблеме у школи, а које никоме не смеју или не
желе лично да кажу. Задужено је било неколико
ученика из Тима да редовно проверавају сандуче
и да обавештавају разредне старешине у случају
да наиђу на проблеме које не могу сами да реше
или захтевају додатну пажњу. Разговарано је на
радионици о томе да ли је сандуче поверења
испунило сврху. Ученици су се сложили да јесте и
да је то добра пракса коју је потребно наставити.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим планом
рада школе, али нису реализоване у току школске године/
месец септембар

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је веће сарађивало?
- договори о раду
- подела задужења
- писање извештаја
- дискусија
- радионице
Динамика окупљања/начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова тима на
заказане састанке/коментар/
4.

Једанпут месечно.
Сви чланови су редовно долазили.

НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
1. Ученици су радо учествовали у раду Тима и активностима су приступили одговорно и
конструктивно.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИОП
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ

Реализатори/реализација

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стручни тим
-Анализа стања и предлога за ИОП
-Сарадња и координација са Педагошким
колегијумом
-Разно
Идентификоваје деце која ће у текућој години
похађати наставу по ИОП-У
Анализа реализације плана уписа ученика у први
разред
Документација у изради
Текући питања

ИОП тим

септембар

Родитељи
У школи 30 ученика похађају наставупо ИОП-у
и то:
-3 ученика (ученици другог, трећег и седмог и
разреда) по ИОП-2,
---27 ученика ( ученика II, III, IV, V, VI ,VII и
VIII разреда) по ИОП-1.
Мали тимови су прилагођавали стандарде за
индивидуалне образовне планове.

-Проширивање Стручног тима за инклузивно
образовање, у складу са потребама
- Предлог за ИОП2 за ученицу Теодору Зиројевић
VIII1

октобар
Стручни тим

новембар

- Упознавање наставника са новим Правилником о
ИОП-у

ИОП тим

-Разно

Родитељи

- Због веће заступљености ученика који раде по
ИОП-у потребно је у СТИО укључити и
наставнике из одељенских већа IV и VI разреда
- Послат захтев Интересорној комисији за
ученицу Теодору Зиројевић VIII1
- Психолог школе упознала колеге са новим
Правилником о ИОП-у
- Потребна је већа ангажованост наставника
српског језика и математике у раду са ученицима
који раде по ИОП-у
-Праћење спровођења ИОПа (инфромације о
напредовању ученика):
-Предлог за ИОП2 за ученика Емануела
Демировића V2
- Предлог за ИОП3 за ученике Уроша Вукићевић
и Димитрија Јелић V3
-Разно

Сарадња са стручним већима
Мали ИОП тим

Стручни тим

Децембар

ИОП тим

Јануар

Родитељи

фебруар

Сарадња са стручним већима
-Ученик Емануел Демировић видно заостаје у
образовном постигнућу у односу на остатак
одељења. Планиране мере прилагођавања
обухваћњнњ ИОП1-ом нису дале задовољавајуће
резултате. Ученик и даље не зна да чита и пише,
таблицу множења и дељења, рачун преко 100.
Послати захтев Интересорној комисији.
- Ученици Урош Вукићевић и Димитрије Јелић
показују изузетну надареност за математику.
Наставница математике је, приметивши то почела
да ради задетке на напредном нивоу са њима.
Након тестирања психолога направити ИОП3 за
њих.

Мали ИОП тим

ИЗВЕШТАЈ О РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
у току првог полугодишта ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
Координатор у раду Ученичког парламентa је психолог Милена Кнежевић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: Сташа Шуваковић VIII-2

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА :
1. Сташа Шуваковић - председник
2. Исидора Крстић - потпредседник
3. Александар Суботић - записничар
4. Кристијан Филиповић
5. Алекса Граховац
6. Ана Јовичић
7. Ана Анџић
8. Јана Четник
9. Марија Поповић
10. Сара Филипин
11. Милица Видојевић
12. Анастасија Лукић
13. Теодора Урошевић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2018/19.ГОДИНУ

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ У
ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ДРУГО
ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2018/19.

8-9
4

4-5

2.АКТИВНОСТИ ПАРЛАМЕНТА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ
ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)

месец септебар
-Формирање скупштине ученичког парламента
-Доношење плана рада ученичког парламента,
усвајање Годишњег плана рада школе и
Извештаја о самовредновању
-Разно
месец октобар
-Прослава Дечије недење
-Учесталија појава вршњачког насиља – како га
превенирати и како реаговати ако до њега дође
-Разно

Конституише се скупштина УП, врши избор
председника,заменика и записничара.
- Представници УП усвајају Правилник о раду УП,
психолог школе излаже Годишњи план рада школе
и Извештај о самовредновању

месец децембар
-Понуда за прославу Нове године и избор места
прославе
-Разно

- Припремљени су анкетни листићи за родитеља
ученика, како би се изјаснили о понуђеним
понудама које су стигле у школу. У понуди су били:
школа и три клуба. Ученици су гласањем изабрали
клуб Театро, три дана пред Нову годину

- Прославњена Дечија недеља са разним
активностима у нижој и вишој смени .
-Представници УП су износили своје утиске о
учесталости насиља у нашој школи и предлагали
мере за спречавање насиља. Општи став је да би
друштвено – корисни рад имао бољи ефекат на
корекцију понашања од смањене оцене из
владања. Ученици су изнели следеће предлоге за
превенцију насиља:
1) представа чија би тематика обухватила све
облике насиља
2) расправа о насиљу – користи и штете таквог
понашања
-Представници УП су се пожалили на поједине
услове у школи (недовољно сапуна и тоалет
папира), слабија вентилација у кабинету ликовног
и рад клима уређаја у појединим кабинетима.

месец јануар
-Анализа недовољних оцена и успеха ученика
- Организација школске славе Светог Саве
-Разно

- Ученицима је сугерисана важност општег успеха
приликом уписивања средње школе. Разматрано
је на које начине је могуће успех поправити, поред
одласка на допунску наставу (организовати квиз
знања, тражење додатних информација на
интернету и из других релевантних извора).
-Припреме и учешће ученика у организацији око
прославе школске славе Светог Саве.
- Размотрено које су мере предузете због жалби
ученика на услове у школи (направљено ново
купатило поред свлачионица, боља хигијена у
тоалетима).
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/

3. КОМЕНТАРИ
На који начин је Парламент сарађивао?

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/

- договори о раду
- подела задужења
- увид у записнике
- писање извештаја
- разговори
- дискусија
- радионице
- трибине
-предлози, договори, извештаји, предавање,
трибине, информисање, спортски турнири,
израда паноа, радионице;
- Oсамостаљивања ученика, упућивање ученика,
посматрање, бележење, коришћење групног и
осталих облика рада;

Редовност долазака свих чланова на заказане
састанке /коментар/

сви чланови су у редовно долазили на заказане
састанке УП(осим кад су оправдано одсутни) и
учествовали редовно у активности парламента.

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ
1.свестран развој ученика,
2.искуство тимског рада и јавног заступања,
3.јасна и благовремена информисаност ученика,
4.могућност утицаја на одлуке битне за ученике,
5.квалитет сарадње између ученика и наставника,
6.веће задовољство радом и животом у школи.
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПАРЛАМЕНТА:
1.Наставити са даљим подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама,
разумевање значаја инициативе за постизање промена у школи као заједници,оспособљавање ученика
за јавни наступ.
2.Наставити са аргументовањем и залагањем за сопствене ставове, повезивање властитог искуства са
потребама, развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА СТУЧНОГ ВЕЋА :
Славица Бркић Миловановић
ЧЛАНОВИ СTРУЧНОГ ВЕЋА :
1 Славица Бркић Миловановић
2. Бранислава Ђорђевић
3. Ивана Ђурић
1.
БРОЈПЛАНИРАНИХ САСТАНАКА,
ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ
2018/19.ГОДИНУ
(прво полугодиште)
Састанци се одржавају у
просторијама Црвеног крста Новог
Београда. Чланови колектива се
обавештавају о активностима на
седницама Наставничког већа, уз
помоћ огласне табле и у личном
контакту.

2.

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА,ЧАСОВА,РАДИОНИЦА ЗА
ПОЛУГОДИШТЕ У ШКОЛСКУ 2018/19.
(прво полугодиште)
Састанци се одржавају у просторијама
Црвеног крста Новог Београда. Чланови
колектива се обавештавају о
активностима на седницама
Наставничког већа, уз помоћ огласне
табле и у личном контакту.

АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ
ПЛАНУ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
месец септебар
- Обавештавање о хуманитарној акцији Трка
за срећније детињство
- Прикупљање чланарине
месец октобар
-„ Трка за Срећније детињство“
-Пријем ђака првака у организацију Црвеног
крста
- Литерарни конкурс За сунчану јесен живота
месец новебар
-Подела награда за наградни темат За сунчану
јесен живота
месец децембар
-Хуманитарна акција Један пакетић, пуно
љубави

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак
опис)
-Обавештене разредне старешине о значају
акције и подељене катре за ученике
Прикупљена је чланарина
-Трка је реализована, ученици учествовали у
трци
-Ученици првог разреда су преко чланарина
приступили организацији
- У просторијама Црвеног крста организован
је сусрет координатора школа и награђених
ученика
-Акција прикупљања слаткиша је
реализована

месец јануар-фебруар
-Обука ученика IV разреда основне школе на
тему Шта знаш о Црвеном крсту и
добровољном давалаштву крви
Здравствено – васпитни рад

-На часовима физичког васпитања, света око
нас, природе и друштва, биологије са
ученицима се разговара о значају и очувању
здравља
-Обука ће кренути са реализацијом од краја
фебруара у просторијама наше школе, која
је ове школске године домаћин
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране
Годишњим планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/

4.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ СА ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
1.Трудили смо се да учествујемо у акцијама које је организовао Црвени крст
2. Ученицима је објашњено зашто је важно помагати
5.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУЧНОГ ВЕЋА :
1. Наставити са развијањем свести ученика и наставника о хуманости
6.
НАПОМЕНЕ:
Наставићемо сарадњу и трудићемо да испоштујемо сваку хуманитарну акцију Црвеног
крста

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА И
ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ : Мирајна Степановић, Милена Кнежевић

АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
Планиране активности

Реализоване
активности

I.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
Педагог и психолог школе учестовале су у планирању и изради Годишњег плана рада
школе, изради посебних специјализованих програма, школском развојном плану школе,
и сопственог планирања и програмирања.

месец септембар

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАД
Рад на систематском праћењу и вредновању наставног процеса, развоја и
напредовања ученика.
На развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих
области и активности рада установе.
Учествовала у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана.
Педагог школе је пратила реализацију и редовне наставе појединих наставних
предмета,огледних и угледних часова, додатне,допунске и слободних активности.
Прегледала је дневнике рада настсвника и матичне книге рада ученика .
Учествовале су у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих
програма васпитно-образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног
усавршавања, превентивних програма, рада педагошко-психолошке службе, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова).
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и
предлагање мера за њихово побољшање.
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање
школског успеха.
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.
3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Рад на пружању помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака образовно-васпитног рада.
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем
иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада ( уз проучавање
програма и праћење стручне литературе).
Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења. Анализирање

септембар
октобар
новембар
децембар
јануар

реализације часова редовне наставе у школама и других облика образовно- васпитног
рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење.
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице.
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом.
Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака
самоевалуације.
Праћење начина вођења педагошке документације наставника.

септембар
октобар
новембар

4.РАД СА УЧЕНИЦИМА

децембар

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, преласка
ученика између школа.
Пратила је оптерећеност ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости
детета односно ученика).
Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета односно ученика и пружање
помоћи и подршке.
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других
ученичких организација.
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању.
Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности.
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и
конструктивно коришћење слободног времена.
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а
повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих
стилова живота.
Учествовала је у појачаном васпитном раду за ученицима који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано
изостаје са часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању
њихових.

јануар

септембар
октобар
новембар
децембар
јануар

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној
оријентацији.
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе ( настава,
секције, предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе.
Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима
о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од
значаја за правилан развој ученика у циљу представљања корака и начина
поступања установе.
Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена
ученика,
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци.
6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ И ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
Педагог и психолог сарађивале су са директором школе на унапређењу васпитнообразовне праксе и планирању актвности у циљу јачања наставничких и личних
компетенција.
Сарађивало се и у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена
информација. Тимски рад са директором школе на проналажењу најефикаснијих
начина унапређивања вођења педагошке документације у установи и анализи и
извештају о раду школе, по питању приговора и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.

септембар
октобар
новембар
децембар
јануар

Сарадња са педагошким асистентима на координацији активности у пружању
подршке ученицима из маргинализованих група.
Педагог је сарађивао са директором школе на истраживању постојеће образовноваспитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за
унапређење.
Сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена
информација.
Сарадња на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената
установе, анализа и извештаја о раду школе.
Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења
педагошке документације у установи.
Сарадња у планирању активности у циљу јачања наставничких и личних
компетенција.
Сарадња са педагошким асистентима на координацији активности у пружању
подршке ученицима из маргинализованих група.
Сарадња са директором и у питању приговора и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.

септембар
октобар
новембар
децембар
јануар

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Педагог и психолог учествовале су у раду наставничког већа, односно (давањем
саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање
наставничких компетенција).
Учествовала у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се
образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.
Учествовале у раду педагошког колегијума и стручних актива за развојно
планирање и развој школског програма.
Предлагала мера за унапређивање рада стручних органа установе.

септембар
октобар
новембар
децембар
јануар

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ
ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БИБЛИОТЕКАРА:Нада Науновић

АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ
САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.
ГОДИНУ
Планиране активности

Реализоване активности

Планирање и организовање васпитно-образовног
рада

Планирани
програмски
садржаји су у потпуности
реализовани током првог

полугодишта
2018/19. године.

школске

1. Израда плана рада школске библиотеке
2. Израда плана рада библиотекарске секције
3. Планирање развоја библиотеке и набавке
литературе за ученике, наставнике и стручне
сараднике
4. Планирање рада са ученицима у школској
библиотеци
5. Систематско
информисање
ученика
и
запослених о новим књигама, часописима и
листовима
6. Израда статистике о коришћењу књижног
фонда (тромесечна, полугодишња)
7. Организовање међубиблиотекарске сарадње
8. Уписивање ђака првака у школску библиотеку
9. Естетско уређење школске библиотеке
10. Физичка обрада књига и класификација
11. Израда извештаја о раду школске библиотеке
12. Покретање школског часописа
Планирани
програмски
Праћење и вредовање васпитно-образовног рада
садржаји реализовани су
1. Планирање активности са ученицима
током првог полугодишта
2. Упознавање ученика са радом библиотеке
школске 2018/19. године.
3. Упознавање
ученика
са
врстом
библиотекарске грађе и оспособљавање за
самостално коришћење књига, часописа,
енциклопедија,...
4. Пружање помоћи ученицима при избору
Планирани програмски
литературе и некњижне грађе
5. Подстицање интересовања за читање књига и садржаји у потпуности су
коришћење библиотекарске грађе
реализовани током првог
6. Развијање информационе писмености и
формирање навике за самостално налажење полугодишта 2018/19.
године.
информација
7. Обележавање
важних
дана,
догађаја,
годишњица
8. Промоција читања и развијање читалачких
способности ученика
9. Руковођење библиотекарском секцијом
10. Развијање навика за чување, заштиту и
руковање књижном и некњижном грађом
11. Рад на развијању позитивног односа према
читању и важности разумевања текста и
упућивање ученика на истраживачке методе
рада
(употреба
лексикона,
речника,
енциклопедија и др.)

12. Стимулисање ученика да развијају навику
долажења у школску библиотеку
13. Побољшање информационе, медијске и
информатичке
писмености
корисника
развијањем
критичког
односа
према
различитим информацијама и изворима
сазнања и осећаја за естетске вредности
Сви планирани програмски
садржаји у потпуности су
1. Сарадња са наставницима на промоцији реализовани током првог
читања кроз све облике васпитно-образовног полугодишта 2018/19. године.
рада
2. Сарадња са наставницима у припремању
ученика за самостално коришћење разних
извора информација
3. Организовање наставних часова „Жива
библиотека“ и „Изражајно читање“.
4. Организација и реализација угледног часавршњачко учење,кориштење различитих
медија и начина сазнавања и научног учења.
5. Сарадња са наставницима око утврђивања
годишњег плана обраде лектире.
6. Коришћење ресурса библиотеке у процесу
наставе.
7. Систематско
информисање
корисника
школске библиотеке о новоиздатим књигама,
стручним часописима и другој грађи, о
тематским изложбама у вези са појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима;
усмено или писмено приказивање појединих
књига и часописа
8. Набавка књижно-библиотекарске грађе за
наставнике и стручне сараднике
9. Сарадња у вези са посетом Сајму књига
10. Информисање о набавци на Сајму књига
11. Присуствовање седницама Наставничког већа
12. Сарадња око обезбеђивања књижне и
некњижне грађе за школску библиотеку коју
користе ученици, наставници и стручни
сарадници
13. Сарадња
са наставницима, педагогом,
рачуноводством и директором школе у вези са
целокупном организацијом рада школске
библиотеке и системском набавком књига за
богаћење библиотекарског фонда, са циљем

Рад са наставницима

да библиотека прати савремено стваралаштво
и издаваштво.
14. Покретање школског часописа
Планирани програмски
Рад са ученицима
садржаји реализовани су
1. Припрема и обучавање ученика за самостално током првог полугодишта
коришћење различитих извора сазнања и свих школске 2018/19.године
врста информација у настави и ван ње.
2. Пружање помоћи ученицима код учења ван
школе и усвајању метода самосталног рада .
3. Пружање помоћи ученицима у припреми и
обради задате теме.
4. Упознавање ученика са методама и техникама
научног истраживања и библиографског
цитирања.
5. Рад на развијању позитивног односа према
читању и важности разумевања текста и
упућивању на истраживачке методе рада
(употреба
лексикона,
енциклопедија,
речника,...) и омогућавање претраживања и
употребе свих извора и оспособљавање за
самостално коришћење
6. Стимулисање
навикавања
ученика
да
пажљиво користе и чувају библиотекарску
грађу, да развијају навику долажења у
школску и јавну библиотеку и да узимају
учешће у њеним активностима у складу са
интересовањима и потребама
7. Подстицање информационе, медијске и
информатичке
писмености
ученика,
развијањем истраживачког духа и критичког
односа према различитим информацијама и
изворима сазнања и осећаја за естетске
вредности
8. Рад са ученицима у радионицама за ученике и
на реализацији школских пројеката
9. Стимулисање читалачких навика кроз часове
„Жива библиотека“ и „Изражајно читање“,као
и путем манифестације „Читалачка значка“.
10. Рад на литерарним радовима ученика,“Млади
песници и писци“и промоција нових талената.
11. Рад на заједничком пројекту:“Школски
часопис“
Рад са родитељима (старатељима)

Планирани програмски
садржаји реализовани су

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања током првог полугодишта
информација о читалачким интересовањима и школске 2018/19. године.
потребама ученика, ради развијања читалачких и
других навика ученика и формирању личних и
породичних библиотека
2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са
развијањем читалачких навика ученика
Рад са директором, стручним сарадницима, Планирани програмски
садржаји реализовани су
педагошким асистентом и пратиоцем
током првог полугодишта
ученика
школске 2018/2019. године.
1. Сарадња са стручним већима, педагогом,
рачуноводством и директором школе у вези
са набавком и коришћењем књижне и
некњижне грађе, као и целокупном
организацијом рада школске библиотеке
2. Информисање стручних већа, стручних
сарадника и директора о набавци нове
литературе за предмете, дидактичкометодичке и педагошко-психолошке
литературе
3. Информисање о развоју медијске и
информатичке писмености, и упућивање на
критички и креативни однос ученика
приликом коришћења извора
4. Припрема заинтересованих за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби,
креативних
радионица;
организовање
књижевних сусрета и других културних
догађаја
5. Сарадња око обезбеђивања књижне и
некњижне грађе за школску библиотеку коју
користе ученици, наставници и стручни
сарадници
6. Припремање и организовање културних
активности школе (књижевне трибине,
сусрети, разговори, акције прикупљања књига,
изложбе, конкурси, обележавање значајних
јубилеја)
7. Учешће у припремању прилога у школском
гласилу и интернет презентацији школе
8. Израда Летописа школе
9. Покретање и рад на школском часопису
Планирани програмски
Рад у стручним органима и тимовима
садржаји реализовани су

1. Рад у школским тимовима на изради
годишњег и развојног плана школе и школског
програма
2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем
директора и у циљу промовисања школе и
прикупљања средстава за обнову књижног
фонда
Сарадња са надлежним установама,
организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе

током првог полугодишта
школске 2018/2019. године.

Планиранипрограмски
садржаји реализовани су
током првог полугодишта
школске 2018/2019. године.

1. Сарадња са другим школама, градском и
другим библиотекама локалне самоуправе
2. Сарадња са локалном самоуправом по питању
промоције рада библиотеке школе
3. Сарадња са просветним, научним, културним
и другим установама
4. Учешће
у
раду
Друштва
школских
библиотекара Србије и других стручних
друштава у локалној самоуправи и Републици
Србији
Планирани програмски
Вођење документације и стручно усавршавање
садржаји реализовани су
1. Праћење и евиденција коришћења литературе током првог полугодишта
у школској библиотеци
школске 2018/2019. године.
2. Вођење документације о раду школске
библиотеке и школског библиотекара
3. Анализа и вредновање рада школске
библиотеке у току школске године
4. Стручно
усавршавање
–
учешће
на
семинарима, саветовањима и другим
скуповима на којима узимају учешће школски
библиотекари

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ САСТАНАКА БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Број планираних састанака

Број одржаних састанака

17

17

АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ И
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.г
Планиране активности
Обновити
и
проширити
библиотекарске секције.

Реализоване активности
чланство Све планиране активности

реализовани су током месеца
септембра.

Формирање библиотекарске секције.
Упознавање чланова
задацима секције.

са

циљевима

и

Доношење плана рада.
Рад са члановима секције.
Естетско уређење библиотеке.
Уређивање књижног фонда на полицама.
Мотивисање ученика школе за учешће у
манифестацији „Читалачка значка“.
Формирање тима за рад на школском
часопису и заједнички рад секција.
Посета Сајму књига.

.

Организовање књижевног сусрета.
Организовати акцију
школској библиотеци “.

„Поклони

Сви планирани програмски
садржаји успешно су
књигу
реализовани током месеца
октобра.

Рад са члановима библиотекарске секције.
Уређивање књижног фонда на полицама.
Мотивисање ученика школе да редовно
користе књижни фонд школске библиотеке.

Мотивисање ученика школе за учешће у
манифестацији „Читалачка значка“.
Прикупљање материјала за школски часопис.
Помоћ млађим ученицима при избору књига, Планиране
активности
као и свима којима је помоћ потребна.
реализоване су током месеца
Припремање књига и чланских карти за новембра.
ученике првог разреда.
Рад са члановима библиотекарске секције.
Уређивање књижног фонда на полицама.
Мотивисање ученика школе да редовно
користе књижни фонд школске библиотеке
Мотивисање ученика школе за учешће у
манифестацији „Читалачка значка“.
Рад на литерарном стваралаштву“Млади
писци и песници“.
Прикупљање материјала за школски часопис.

Планиране активности
реализоване су током месеца
Помоћ при избору књига које ће ученици
децембра.
читати за време зимског распуста.
Обилазак дечјег огранка градске библиотеке.

Естетско уређење библиотеке.
Уређивање књижног фонда на полицама.
Мотивисање ученика школе да редовно
користе књижни фонд школске библиотеке.
Мотивисање ученика школе за учешће у
манифестацији „Читалачка значка“.
Заједничка радионица са литерарном и
рецитаторском секцијом.

Планиране активности
реализоване су током месеца
Рад са члановима секције (лепљење књига,
јануара.
писање картона, печатирање књига).
Обележавање Дана Светог Саве.

Уређивање књижног фонда на полицама.
Мотивисање ученика школе да редовно
користе књижни фонд школске библиотеке.
Мотивисање ученика школе за учешће у
манифестацији „Читалачка значка“.
Рад на избору и селекцији материјала за
школски часопис.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНЕ
И поред значајног напретка у педагошкој теорији и пракси, као и у образовној
технологији у смислу усавршавања постојећих наставних метода, техника и средстава
или креација нових, ефикасност примене још увек је у великој зависности од личности
и стручности наставника.
Стучно усавршавање ће се одвијати као и протеклих година :
1)на нивоу школе
- праћење предавања и едукативних садржаја Наставничког већа, стручних
актива(размена искустава после одржаних часова, извештаји са семинара,
конгреса)кроз рад ментора, приправника, педагога, психолога, директора.
2)ван школе
-учешће на семинарима,конгресима,зимским сусретима просветних радника.

Семинари који су реализовану у нашој школи у току првог полугодишта
школске 2018/2019.

КАТАЛОШКИ
БРОЈ

НАЗИВ
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„ЈАВНИ ГОВОР- ТЕХНИКЕ
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ПИСМЕНОСТИ“

Компетенцијa: K2
Приоритети: 1

један дана
(8 бодова)
одржан
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*Наставници према својим потребама праве личне планове стручног
усавршавања који су саставни део њихове личне документације.

ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
у току првог полугодишта
ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
У току првог полугодишта школске 2018/2019. године одржана су четири састанака
Педагошког колегијума.
На првом одржаном 21. 08. 2018. године састанку дневни ред је био:

1. Анализа целокупног рада школе
2. Извештај са завршног испита
3. Припрема за израду Годишњег плана рада школе за 2018/2019. годину - подела
задужења

На другом састанку одржаног 10. 10. 2018. године дневни ред је био:

1. Припремање распореда за организовано педагошко праћење наставе
2. Упознавање наставника са новим правилницима о ИОП-У и о друштвено –

корисном раду
3.Сарадња са Тимом за инклузивно образовање – предлог за ИОП2 за ученицу
Теодору Зиројевић VIII1

4.Разно

На трећем састанку одржаног 5. 12. 2018. године дневни ред је био:

1.Значајне напомене са педагошко праћење наставе
2.Сарадња са Тимом за инклузивно образовање – Предлог за ИОП2 за ученика
Емануела Демировић V2
3. Предлог за ИОП3 за ученике Урош Вукићевић и Димитрије Јелић V1
4. Разно

На четвртом састанку одржаног 22. 01. 2018. године дневни ред је био:

1. Анализа успеха и дисциплине ученика и мере за побољшање
2. Предлог ИОП 2 за ученицу Т.З. одељење 7-1
3. Договор око прoславе Светог Саве

ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
у току првог полугодишта
ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
У току првог полугодишта школске 2017/2018. године одржана су два састанка Савета
родитеља.

На првом састанку дневни ред је био:
1.
2.
3.
4.
5.

Конституисање Савета родитеља за школску 2018/2019. годину
Избор родитеља за Школски одбор
Извештај о раду директора школе за школску 2017/2018. Годину
Извештај о раду Основне школе „Јован Дучић“ за школску 2017/2018. годину
Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

6. Осигурање ученика за школску 2018/2019. годину
7. Разно

На другом састанку дневни ред је био:
1. Избор представника за општински Савет родитеља ,по члану 121. Закона о основама
система васпитања и образовања (Сл.Гласник РС број 88-2017)
2. Безбедност ученика у школи
3. Разно

ИЗВЕШТАЈ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
у току првог полугодишта ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

У току првог полугодишта 2018/2019. године одржано је девет састанака Наставничког већа.
На првом састанку дневни ред је био:
1. Поправни и разредни испити
2. Известаји и угледни часиви
3. Годишњи план и програм за школаку 2018-19.годину и бројно стање ученика по
одељењима
4. ИОП
5. Тимови
6. Екскурзије

На другом састанку дневни ред је био:
1. Резултати са разредног испита
2. Припрема за почетак школске године
На трећем састанку дневни ред је био:
1. Подношење Извештаја о раду директора за школску 2017/2018. годину
2. Годишњи Извештаја о раду школе за школску 2017/2018. години

3. Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

На четвртом састанку дневни ред је био:
1. Безбедност ученика
2. Разно

На петом састанку дневни ред је био:
1. Упутство за наложене меро од индпекције
2. Измена правилника дежурства
3. Разно

На шестом састанку дневни ред је био:
1. Утврђивање успех и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода
2018/2018. Године
2. Превенција наркоманије
3. Разно

На седмом састанку дневни ред је био:
1.
2.
3.
4.
5.

Задужења наставника за организацију прославе Светог Саве
Распоред такмичења
Дан школе
Електронски дневници
Договори око полугодишњих извештаја

На осмом састанку дневни ред је био:
1. Разредна већа
2. Пројектно планирање
3. Разно

На деветом састанку дневни ред је био:
1.Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019. Године
2.Разно

ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
у току првог полугодишта ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ
У току првог полугодишта 2018/2019. године одржано је три састанака Школског одбора

На првом састанку одржаном 13.09.2018. дневни ред је био:
1.Конституисање новог новог састава школског одбора
2. Извештаја о раду директора школе за школску 2017-2018.
3. Извештаја о самовредновању раду ОШ“Јован Дучић“за школску 2017-2018.
4.Извештаја о остваривању Развојног плана за школску 2017-2018.
5.Извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи раду за школску 2017-2018.
6.Извештаја о плану стручног усавршавања за школску 2016-2017.
7.Доношење Годишњег планарада за школску 2017-2018. Годину.
8.Закуп школског простора за за школску 2017-2018. Годину.
9.Текућа питања
На другом састанку одржаном 26.10.2018.дневни ред је био:
1. Усвакјање записника са седнице Школског одбора одржане 26.10.2018.године
2.Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана за 2019.годину.
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2019.годину
4.Финансијски извештај за октобар и и новембра 2018.године
5.Доношење одлуке о уговору за закуп школског простора за период од 01.01.2019. до јуна
2019.годину
6.Текућа питања

На трећем састанку одржаном 25.12.2018. дневни ред је био:
1. Усвакјање записника са седнице Школског одбора одржане 16.10.2018.године
2.Измена Финансиског плана за 2019.годину.
3. Финансијски извештај за септембар 2019.године
4.Записник о ваннредном инпекцијском надзору бр.909-424-614-217/2018-12 od
01.12.2019.године
5.Измене и допуне Правилника о начину ни поступању заштите и безбедности ученика
ОШ“Јован Дучић“ , измене и допуне Правиника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедниости ученика у ОШ“Јован Дучић“
6.Текућа питања

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГ ТИМА У ШКОЛСКОЈ
2018/2019.години
СЕПТЕМБАР 2018
На самом почетку свечаном приредбом у свечаној сали наше
школе нови школарци закорачили су новом животном стазом
који се зове школа. Учитељице су са великим задовољством
прихватили своје ученике а поздравни говор добродошлице
одржао је директор школе Слободан Маринковић као и педагог
школе Мирјана Степановић.Свим првацима
игром,песмом,глумом и топлом добродошлицом пожелели смо
много успеха,знања,нових другара и пуно радости у наступајућем
образовању и васпитању.

20.09 2019. Ученици четвртих разреда наше школе посетили су
библиотеку „Владан Десница“ и присуствовали представљању
издавачке куће“Прополис“.На заједничком промотивном часу
представљене су књиге“Најгора деца на свету“,“Агенција за
родитеље“,“Ужасна тетка“,“Упознајте Џека Спадала“ и др.
Издања ових књига су богата различитим садржајима а
карактеристична су по свом хумору,мистериозним
ситуацијама,смешним причама,емотивним
тренуцима,разноликим ликовима,топлим порукама као и поукама
које живот значе из којих научимо много тога самим тим
постајемо богатији,спремнији за животне
ситуације,мудрији,зрелији.Презентацији присуствовали; Гордана
Ђурановић, Милена Станојевић,колеге из библиотеке „Владан
Десница“ као и презенетер из издавачке куће“Прополис“Татјана
Лебовић-Зечевић.

26.09.2018.ТРАДИЦИОНАЛНИ ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ
Сада већ традиоцинални“Јесењи карневал“,одржан је у дворишту
наше школе,на прохладном и сунцем окупаном септембарском
дану.Лица наших ученика млађег школског узраста заједно са

својим учитељима и другарима украсили су овај дан.У
раздраганом ритму и са припремљеним тачкама,ученици су
наступали пред мнгобројном
публиком(родитељима,бакама,декама,пријатељима).Разноврсни
садржај,припремљене песме;“Београде“,“Шапутање“,“Химна о
нашој школи“итд.Плесне тачке и заједничке активности
улепшали су дружење и боравак на сунчаном дану.Ученици су са
својим учитељима и наставницима су на урађеним паноима
дочарали јесењи амбијент,лишћем,цртежима,сликама...Још један
јесењи карневал,цртежима ученика на дворишту завршен је на
радост свих присутних.

02.10.2018. Промоција књиге писца Бранка Стевановића
„Урнебесна физика“одржана у библиотеци „Владан Десница“
Ученици петих разреда присуствовали су промоцији књиге.
Књига је богата експериментима и триковима,занимљивим и
атрактивним причама које на довитљив начин,голицају нашу
машту.Подељена је у седам целина а сваки део има одговарајућу
тематску целину.
Писац Бранко Стевановић добитник је награде „Невен“за
популарну науку.Живи у Београду.Био је уредник неколио
издавачких кућа и листова.Пише за децу и одрасле.Добитник је
бројних признања у сфери књижевности за децу.Ученицима су
веома занимљиви пишчеви експерименти које је извео пред
ученицима.Излагање,представљање,афирмација књиге оставили
су изузетно позитиван утисак како за ученике тако и за
наставнике.Присутне колеге професор Славица Бркић,Милена
Станојевић.

4.10.2018.
Једнодневни излет Београд-Винча,
Заједнички излет за ученике четвртих разреда одржан је на
релацији Београд-Винча,археолошко налазиште. На самој обали
Дунава,Винча стоји као стара потврда да су ту становници
постојали хиљадам година пре нас.Обиласком локалитета у
малом музеју налазе се експонати и предмети као сведоци
постојања и живота из тог времена.Спортске активности на
спортским теренима допринеле су непоновљивом доживљају и
лепим утисцима.

17.10.2018

Спортски дан
У среду, 10. октобра 2018. године у нашој школи за све ученике нижих разреда
одржан је Спортски дан у организацији школице спорта Бамбини. Ученици су
уживали у различитим играма прилагођеним њиховом узрасту. Сваки разред је
имао
посебну
игру
и
такмичила
су
се
одељења
међусобно.
За све ученике првог разреда организоване су штафетне игре са прескакањем,
котрљањем, провлачењем и трчањем. Деца су се радовала и уживала у
спортском надметању. Њихови годину дана старији другови су се такмичили у
малом фудбалу и у трчању. Дечаци трећег разреда су играли рукомет, а
девојчице одбојку, док су четвртаци уживали у прескакању препрека, фудбалу и
трчању.

11.10.2018.
1. место – “Математичко клатно”, аутора Анђе Поповић, наставника физике у
Основној школи "Јован Дучић" из Београда.
На конкурс „Дигитална ризница знања“, који је организовала Издавачка кућа БИГЗ
школство уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Мнистарства трговине, туризма и телекомункација и компаније Цомтраде, стигло је
више од 700 радова. У категоријама Припрема за час, Поwер Поинт Презентација,
Видео запис и Дигитални час такмичли су се радови који су били усклађени са
задацима и циљевима часа, садржали приказ наставне јединице или једног њеног дела и
били реализовани помоћу информационих технологија као наставног средства.

19.10.2018.“Дан јабуке“
Разноврсним садржајима обележен је „Дан јабуке“ у чијим
активностима су учествовала сва одељења школе на више начина.
Мотивација,посвећеност и разне активности били су део ове лепе
манифестације .

ПОСЕТА ТРАДИЦИОНАЛНОМ БЕОГРАДСКОМ САЈМУ
КЊИГА
-октобар 2018- Време посете сајму књига за наше ученике увек
представља изазов који се не сме пропустити.Тако је било и ове
године.
Групу ученика од 5-8 разреда на овогодишњи сајам књига повела
је професорка Александра(српски језик) и Милена
(библиотека).Трочасовно дружење и обилазак штандова са
богатом и разноврсном понудом великог броја излагача, било је
мало да се задовоље разноврсни читалачки укуси и широка
интересовања ученика и наставника.Сви смо пронашли по неки
наслов којем нисмо одолели и читалачким жаром започели нову
авантуру.

24.10.2018. Делегација“Ротари клуба“,посетила нашу школу
У организацији Ротари клуба,делегација је псетила нашу
школу,обишла просторије информатичког кабинета,библиотеку и
разговарали са директором Слободаном Маринковићем.Овом
приликом школа је добила одређени број рачунара за
информатички кабинет.

СТО ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ У ВЕЛИКОМ
РАТУ
Ове 1918. године навршава се 100 година од победе Антанте над чланицама
Централних сила у Првом светском рату. Србија је била савезник Антанте и
успела је да, уз велике и надљудске жртве, ослободи све своје крајеве. Наша
дужност је да не заборавимо жртве наших предака. У склопу обележавања
стогодишњице од краја Првог светског рата, ученици и наставници наше школе
учествују у више манифестација. Ђаци уз подршку наставника учествују на
приредбама и концертима које се у нашем граду организују тим поводом, али и у
нашој школи. На часовима историје писали су есеје и правили филмове о својим
прецима, а 31. 10. 2018. биће одржан тематски дан „Први светски ратˮ. Тог дана
ће на свим часовима један део бити посвећен личностима и догађајима из
Великог рата, из угла наставних предмета који ученици буду имали тог дана.

5.Новембар 2109.
Свечана прослава сто година од великог рата;
У свечаној сали школе уприличена је приредба за ратне ветеране
и обележена је свечаном приредбом коју су припремили
наставници и ученици за ову прилику.У дневном
листу“Политика“,налази се леп чланак који презентује догађај из
угла новинарског пера.

07.11.2018.
Извештаји са спортских активности и манифестација

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ОДБОЈКА - ДЕВОЈЧИЦЕ VII-VIII РАЗРЕД
Општинско такмичење у одбојци за девојчице VII-VIII разред
одржано је 20. и 25.12.2018. у ОШ „20. Октобар“. У конкуренцији
22 школе и 17 пријављених, екипа наше школе освојила је III
место!
Тим наше школе: Лена Јакшић VIII-2, Тамара Ранић VIII-2, Луна
Станковић VIII-2, Марија Поповић VIII-3, Милица Игњатић VII-1,
Миа Мијаиловић VII-2, Емилија Кокић VII-2 и Тара Шипетић VII-2,
наставник Давид Рађеновић.

21.12.2018

„ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА“ У НАШОЈ ШКОЛИ
18.12.2018.
Заједничким дружењем, песмом и маштовитим ликовним креацијама започеле су
традиционалне радионице за предшколце.
Наши
гости
на
првој
стваралачкој
радионици,пуној
маште,новог
упознавања,радости и дружења били су будући прваци из вртића“Зека“.
Ликовни изазов за све учеснике, овај пут су биле : „Новогодишње честитке ,
украси
и
заставице“.
Иначе, у раду су учествовали заједничким трудом, како предшколци тако и наши
прваци, васпитачи и учитељи. Резултат који смо остварили били су прелепо
завршени радови, радост на лицима наших другара, као и утисци који осликавају
тренутке незаборавног дружења.
Радујемо се следећој чаролији, коју очекујемо током
Сви који желе да буду део нашег тима, биће добродошли!

јануара

2019.

СВИМА СРЕЋНА И УСПЕШНА НОВА 2019.
ГОДИНА

28.12.2018

„ПЕСНИЧКИ СУСРЕТ“
У нашој школи децембарски дани одишу празницима, радошћу и сусретима који
инспиришу.
Драги нам гости 25.12.2018. били су књиженици,поете,ствараоци:
Сања Радојковић, писац поезије за најмлађе,члан Удружења писаца „Поета“,
добитник више значајних признања и награда.
Раде Ђерговић, писац хумора и сатире, пружа допринос развоју дечјег
стваралаштва ,добитник је бројних награда у Србији.
На заједничком сусрету,у свечаној сали школе,представили су нам своја
књижевна дела;
„Школо моја пређи на другога“Раде Ђерговић,духовито и мисаоно издање нове
сатиричне књиге. Писац веома оптимистично и смело преноси своје унутрашње
осећање радости и задовољства као и да нам измамиосмех и сјај у очима.Овај
пут млађи и старији разреди уживали су у спонтаности,искрености,суптилности и
богатству маште уметничког нивоа.
„Радосна читанка игре и говора“ Сања Радојковић, књига која својим лепим
стиховима и римама ненаметљиво усмерава ка педагошким вредностима
ученика.
Сањине песме говоре о природним појавама,Новој години,занимањима итд, буде
емоционални доживљај и духовну радозналост.
Хвала драгим књижевницима и радујемо се новом сусрету.

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ,
ПУНО ЗДРАВЉА, ЉУБАВИ И ПРОЧИТАНИХ КЊИГА !
Библиотека О.Ш.“Јован Дучић“

11.01.2019.ВЕЛИКИ

УСПЕХ НАШЕ УЧЕНИЦЕ

Српска
тенисерка
Тијана
Сретеновић
освојила је титулу на ETA U14 турниру RWB
Christmas Cup 2019 у Москви, једном од најјачих
европских турнира. Браво Тијана!
У финалу је Тијана Сретеновић одличном игром савладала Рускињу Елену
Приданкину, 8. носитељку, 7-5 6-1.
Током читавог меча Тијана је била у вођству, а током меча користила је своју
разноврсност да стекне предност у кључним тренуцима – Тијана подједнако
добро игра и офанзивни и дефанзивни тенис, и брзо прелази из одбране у напад!
Ове године се први пут догодило да у женском финалу није играла ниједна од 3
прве носитељке, а такође, занимљиво је да је свих 6 пута победник у
конкуренцији дечака био Рус!
Финалног дана турниру су присуствовали Шамил Тарпишчев, председник Руске
тениске федерације, потпредседници Владимир Лазарев и Алексеј Саливаненко,
и председник савета тренера РТФ Генадиј Жуков.

Браво Тијана!

ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА“ СЕ НАСТАВЉА.... 24.јануар 2019.
У правом зимском амбијенту и данима богатим зимским
пахуљама,наши омиљени гости и увек драга лица били су
предшколци из вртића „Весна“,заједно са својим васпитачима.
Својим присуством,радом,осмесима и радошћу су нас очарали,а
сарадњом показали да су веома заинтересовани,мотивисани и
спремни за школске одговоре.
Као и увек учитељи и васпитачи били су важан део ове наше
приче која се звала“Чаролија омиљених јунака“.
Радови са омиљеним јунацима завршени су у најлепшој радној
атмосфери а утисци, које носимо биће део успомена које заједно
стварамо!!НАШЕ СЛЕДЕЋЕ ДРУЖЕЊЕ И ЧАРОЛИЈУ настављамо
током фебруара 2019.
Сви који желе да буду део нашег тима,увек су нам добродошли!

Милена Станојевић и маркетинг тим школе

