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Извештај о раду директора школе за 2019/2020.

Извештај сачињен према належностима и одговорностима директора школе према ЗОСОВ.
Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања
Организовала и учествовала у изради и доношењу распореда рада за: редовну, допунску,
додатну наставу, ваннаставне активности и слободне наставне активност, организовању и
реализацији наставе на даљину, посебних часова и припремне наставе у условима проглађења
пандемије. Урадила структуру четрдесеточасовне радне недеље за наставно и стручно особље,
организовала и координисала све активности које су се одвијале у школи. Сарађивала са
локалном управом те установама и организацијама на локалном, градском и државном нивоу.
Обезбедила спровођење свих мера против ширења вируса Ковида 19, пратила континуитет
спровођења. Наша школа може са поносом да истакне да је била сигурна средина за све ђаке и
запослене, као и за родитеље наших ученика. Није евидентиран ниједан случај заразе који је
доведен у везу са школским простором, реализованим екскурзијама и активностима везаним за
ЗИ и упис ученика осмог разреда у средње школе.

Организовала и учествовала у изради, доношењу или реализацији: Извештаја о реализацији
ГПР-а, ГПР за 2019/20, ШП за период од 2018-2022, Извештаја о стручном усавршавању,
Развојног плана за период од 2018-2021, те акционих планова. Донела Одлуку о задужењима
наставника, именовала руководиоце РВ, стручних већа из области предмета, именовала чланове
школских тимова. Организовала реализацију свих донетих програма учествујући у њиховој
реализацији и праћењу остварености циљева и задатака.
Радила периодичну анализу остварености квалитета, пратила оствареност стандарда (исхода) и
предузимала мере да се недостаци отклоне. Посебну пажњу посветила праћењу рада нових
тимова (Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва, Тим за професионални развој). Координисала рад свих
стручних већа и актива, учествујући активно на састанцима и у реализацији планираних
активности, анализирајући њихов рад на састанцима Педагошког колегијума.
Осигурање квалитета, вредновање, остваривање стандарда образовно-васпитног рада
Планирала, организовала и пратила вредновање квалитета наставе које су реализовали Стручни
активи за развој школског програма, за РП, школски тимови за вредновање, пратећи реализацију
планираних активности, оствареност циљева и задатака, као и вреднујући оствареност исхода те
предузимала мере да се превазиђу евентуални застоји и недостаци.
Поред тога пратила рад стручних органа, СА и ШТ који постоје у школи, анализирајући
реализацију садржаја рада, као и евалуирајући оствареност постављених циљева и задатака.
Редовним увидом у ес-Дневник пратила педагошки рад наставника разредне и предметне
наставе. Давала сугестије и старала се да рад наставника буде у складу са наставним планом и
програмом, те да оцењивање ученика буде у складу са Правилником о оцењивању, посебно у
време наставе на даљину. Свим ученицима који нису били задовољни оценама омогућено је да
током јуна дођу у школу и добију шансу да поправе оцену из одређеног предмета, што је велики
део ученика и урадило.
Велика пажња посвећена је формативном оцењивању. Постоји још доста простора за обуку
наставника на том пољу, па ће школа предузети мере да се што већи број наставника укључи у
обуке о том сегменту рада, у складу са финансијским могућностима.
Планирала и организовала периодичне евалуације стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника.
У области осигурања квалитета приоритетна активност била је имплементација образовних
стандарда у наставни процес, кроз праћење њиховог планирања и остварености на посећеним
часовима.
Радила на побољшању материјално-техничких услова у школи у целини, услова за адекватније
реализовање наставе и ваннаставних активности и набавци нових учила за наставу.

Остваривање развојног плана
(Развојно планирање, Стручни актив за РП)
Учествовала у планирању и реализацији активности предвиђених новим РП. Развојни план је
усклађен са Планом унапређења установе. Акценат развојног плана је на даљем усавршавању

запослених за рад на савременим наставним средствима, новој методологији рада, формативном
оцењиивању ученика, развијању компетенција наставника које су у складу са изазовима
данашњег времена и карактеристикама данашње деце.
Самовредновање
1. Задатак Кључна област: Школски програм и Годишњи план рада
Подручје: Школски програм
Показатељи: Структура и садржај
Школски тим се бавио вредновањем и анализом Школског програма за II и VI разред
на основу стандарда квалитета рада.
Закључак:
Школски програм је донет у складу програмом образовања и васпитања. Школски програм је
непотребно обухватио садржаје прописане Правилницима о наставном плану и програму.
Међутим, није у потпуности прецизан и оперативан и за неке активности нису утврђени време,
место, начин и носиоци остваривања програма. Такође недостају активности у оквиру програма
које показују усклађеност са Развојним планом. Такво запажање се односи нарочито на део
активности Школског програма за VI разред. Усклађеност програма са законском регулативом
је у потпуности испоштована.
Препоруке:
Приликом израде Школског програма пожељно је избећи преписивање наставних садржаја који
су већ прописани Правилницима, а пажњу усмерити на оперализацију активности са утврђеним
начином, временском динамиком и реализаторима активности.
2. Задатак:
Кључна област: Настава и учење
Подручје: Праћење напредовања ученика
Показатељи: Оцењивање ученика
Школски тим се бавио праћењем и вредновањем квалитета процеса оцењивања и
података о успеху ученика, успехом на такмичењима, као и евиденцијом у
Електронским дневницима васпитно-образовног рада.
Закључак:
Оцењивање постигнућа ученика се обавља углавном редовно и у континуитету, као резултат
систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о
оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања
поједини наставници се договарају на нивоу стручног и одељењског/ разредног већа. Разлике
у критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су незнатне.
Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између
квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Присутна је детаљна и исправна
евиденција у Електронским дневницима образовно-васпитног рада; Просечна оцена (успех
ученика) је у већини одељења изнад 3, 75.
Препоруке:
Оцењивање је задовољавајуће, али има простора за побољшање квалитета, у смислу
разноврсности начина оцењивања. Препорука је користити различите начине оцењивања и
самооцењивања ученика.

I Квалитет понуђених програма за подршку учењу.
1. Брига о ученицима
Анализирајући све аспекте, пратећи процедуре, Тим је закључио да се у нашој школи успешно
примењује Правилник о безбедности ученика 38/07 од 29. 3. 2018. Тим констатује да су
процедуре за заштиту и безбедност ученика тачно дефинисане по правилнику. Процедуре за
приговоре ученика и родитеља су тачно дефинисане и школа их се стриктно придржава.
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког насиља налазе се у Интерном
протоколу за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Социјални програм школе је
оквиру Школског програма ( Посебни програми -III део ). Евиденција сарадње школе са
здравственим службама постоји и налази се код секретара школе. Евиденција контаката са
ученицима и родитељима је веома квалитетна, прегледна је и налази се у педагошком свескама,
свескама за праћење понашања, електронском дневнику, записницима стручних већа.
Тим похваљује рад свих који су учествовали у овим активностима.
2. Подршка учењу
У оквиру ове активности Тим се бавио Квалитетом понуђених прогарма за подршку процесу
учења, напредовање и успехом ученика и Стручном помоћи наставницима у пружању подршке
процесу учења . на основу прегледа читаве документације и примене инструмената из
Приручника, Тим закључује да се Програме за подршку ученицима у процесу учења израђују
предметни наставници у сардњи са ПП службом на основу индивидуалних потреба сваког
ученика ( ИОП 1, 2, 3), да се реализује допунска, додатна, консултативна настава, припремана
настава, али да у овом сегменту постоји простора за унапређење квалитета рада. Тим
препоручује да се следеће године пружи већа подршка за реализацију ових активности.
Одлучивање о коришћењу средстава утврђених финансијским планом
Директорка школе је обезбедила услове за благовремено доношење предлога финансијског
плана и коначног финансијског плана. Средства која је обезбедио Градски секретаријат за
образовање у виду месечних материјалних трошкова, средства која је одредила Градска
општина Раковица, као и средства којима располаже школа, коришћена су сходно донетом
финансијском плану, уз неколико ребаланса финансијског плана због ванредно додељених
средстава, као и одговорног располагања тим средствима. Из приспелих средстава реализовано
следеће:
Грађевински радови и одржавање зграде:
- Молерско-фарбарски радови у оба објекта, по потреби, у оба објекта
- Ситне поправке
- Замена бојлера у Гочкој
- Радови на канализационој мрежи
- Урамљивање дечијих радова
- Набавка алата за домаре
- Набавка радне опреме

-

Набавка канцеларијског материјала
Провера громобранских инсталација и повезивање алармног система
Даље уређење простора за родитеље
Радови на отпушавању канализационе мреже у Гочкој
Замена окова на неколико прозора у Гочкој
Санација грејне мреже у Гочкој
Санација канализационе мреже у објекту у Гочкој
Рушење зидних и подних плочица у мокрим чворовима у Гочкој
Замена санитарија у мокрим чворовима у Гочкој
Поправка видео-надзора
Сервисирање клима уређаја
Демонтажа старе плафонске расвете и набавка и уградња спратне табле са аутоматским
осигурачима
Набавка уградне столарије за објекат у Гочкој
Парцијална замена расвете – лед
Осигурање неклизајуће површине за степенице испред ђачког улаза у објекту у Кнежевцу

Опрема за школу и образовање те разне услуге:
-

Набавка клупа и столица
Набавка белих табли
Набавка књига за библиотеку и награђивање
Набавка пратеће опреме за рачунаре
Семинари запослених
Набавка школских свезака
Набавка учила
Набавка уџбеника
Набавка стручне литиратуре
Сервис фотокопис апарата
Контрола ПП апараза
Услуге шивења за потребе ученика на манифестацијама
Услуге превоза ученика
Набавка тестова
Набавка рачунара
Поправка видео-пројектора
Угоститељске услуге
Конфигурација интернет мреже
Штампање диплома
Замена тонера
Набавка тастатура за кабинет информатике и учионицу ТИО
Набавка меморија за рачунаре
Набавка пречишћивача за боравак
Набавка ЦД плејера за кабинет енглеског језика
Редизајн сајта школе
Израда акта о процени ризика за свако радно место

-

Брига о заштити на раду
Поправка клавира
Набавка дезинфекционих средстава поводом епидемије Ковид 19
Набавка дезобаријера, маски, гелова

Школа је финансирала и израду пројекта за опремање фискултурне сале објекта у Гочкој, за
учешће у конкурсу Министарства правде, али је услед пандемије конкурсни процес обустављен.
Надамо се да ће се следеће школске године стећи услови за обнову конкурсног поступка.
Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима:
Остварила успешну сарадњу са Стручним службама Градске општине Раковица, Центром за
културу Раковице. Активно учествовала у раду Општинског актива директора основних школа
Раковице.
Успешно сарађивала са Центром за социјални рад ГО Раковица, на питању решевања случајева
социјалног старања и материјалне помоћи породицама наших ученика, случајевима насиља,
занемаривања и злостављања деце. Успешно сарађивала са представницима МУП-а Раковица,
посебно службом која се бави малолетницима.
Готово свакодневна је и комуникација са структурама градске власти са циљем побољшања
услова за боравак и рад деце и запослених у школи.
У условима пандемије постојала је стална комуникација са органима локалне самоуправе,
Секретаријата за образовање и дечију затиту.
Организовање педагошког увида и надзора и праћење квалитета образовно- васпитног
рада:
Организовала и пратила педагошко-инструктивни рад ПП службе са наставницима, евалуирала
њихов рад и предузимала мере за побољшање квалитета, бавећи се при томе и сама педагошкоинструктивним радом.
У том циљу посетила преко 10 часова обавезних предмета и 5 часова изборних предмета.
Прегледала и вредновала припреме.
Радила анализе:
 припрема за све посећене часове,
 постигнућа ученика из одређених области према АП за РП
 периодичних извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника по областима,
 периодично радила анализе реализације планираних ОВ програма и предузимала
мере да се уочени недостаци отклоне, ради осигурања квалитета наставе.
 Планирала и пратила стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.
 Урађен преглед стучног усавршавања на појединачном новоу за сваког наставника, за
ову област, укључујући усавршавање у установи и изван установе, по постојећем
Правилнику.

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
Анализирајући квалитет реализације ОВ програма, квалитет рада наставника, пратећи
ток
стручног усавршавања наставника у претходном периоду, анализирајући потребе за
усавршавањем које произилазе из активности планираних РП-ом, пратила план стручног
усавршавања у два нивоа:
1. стручно усавршавање приправника, са менторством и
2. стручно усавршавање наставника који имају лиценцу
(похађање акредитованих семинара и имплементација стечених знања у наставу кроз
реализацију иновативних часова; пратила стручно усавршавање наставника и стручних
сарадника унутар установе).
Стварала услове да наставници похађају стручне семинаре из области предмета
који предају и према компетенцијама које им недостају. Наставници су похађали велики број
акредитованих стручних семинара.
Школа је финансирала семинаре – зимске сусрете учитеља, зимски семинар професора српског
језика, поред осталих, семинар за наставнике различитих предмета, семинаре за стручне
сараднике и др.
У школи је организован семинар под називом „Финансијска писменост“, као пројекат подржан
од стране Министарства просвете.
Директор школе пратила стручно усавршавање наставника унутар установе, процењујући
залагање и вреднујући труд појединаца који се највише истичу.

Предузимање мера да се изврше налози просветне инспекције и просветних саветника
Редовни прегледи: Није их било у овом периоду.
Ванредни прегледи
1) 24.12.2020 – начин организовања полудневног излета у Пећинце – Музеј хлеба у
организацији агенције „БеоарсБМ“.
Утврђено стање: Није било изречених мера просветне инспекције.
Одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог
система.
Старала се свакодневно о благовременом и тачном уносу података, ажурности базе података
који су такође благовремено прослеђивани: ГО Раковица, ШУ за Београд Министарству
просвете и технолошког развоја, Заводу за вредновање квалитета образовно васпитног рада,
Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту

Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа и органа управљања о
релевантним питањима
Сви запослени на време су обавештавани о предстојећим активностима кроз оперативне месечне
или двомесечне планове, који су стајали на огласним табалама, са циљем да сви буду
благовремено обавештавани о оном што ће се дешавати, било да се ради о реализацији
програма или неких других активности планираних у школи, без обзира да ли се односе
директно на њих.
О неким релевантним догађајима детаљније сам обавештавала на седницама стручних органа
школе (Наставничко веће; Одељенска већа; Педагошки колегијум; Стручна већа за област
предмета ; СА за РП, Актив за развој школског програма).
Обезбедила редовно ажурирање програма под називом “Електронска књига у школи“, (на
рачунару у зборници, канцеларији ПП службе, канцеларији секретара и директора), која садржи
све Законе и подзаконска акта који се примењују у образовању и Правилнике за програме за све
разреде и предмете који се реализују у школама у Србији и тиме обезбедила услове да сви
запослени буду благовремено иформисани о променама у законској регулативи и Правилницима
за програме. Организовала презентације сви законских аката донетих у току ове школске године
на Седницама Наставничког већа. Школски одбор информисала о релевантним догађајима на
седницама ШО.
Школски сајт је у условима пандемије вирусом било једно од основних начина обавештавања
ученика и родитеља, а нови и прегледнији изглед сајта у значајној мери је олакшао долазак до
потребне информације.
Присуствовала седницама Савета родитеља и Школског одбора и на њима информисала о
релевантним питањима. Обезбедила услове да родитељи, преко својих представника у Савету
родитеља школе, буду обавештени о свим значајним и за њих важним питањима.
Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума
Заказала и одржала 9 седница Наставничког већа. Заказала, припремила и водила 3 седнице ПК.

Наставничко веће
На 9 седница Наставничког већа реализација текла по плану рада.
На Наставничком већу бавила сам се унапређењем квалитета образовно - васпитног рада,
праћењем остваривања програма образовно-васпитног рада, остваривањем циљева и задатака и
стандарда ОВ рада, праћењем резултата рада и постигнућа ученика и наставника, праћењем
стручног усавршавања наставника и стручних сараданика, праћењем реализације акционих
планова за РП, „Самовредновање рада школе“,“ Школе без насиља“, Протокола о заштити деце
од занемаривања..., Акционог плана за ИО, предлагањем мера за побољшање успеха и
понашања ученика, обавештавањем наставника о важним активностима, променама у законској
регулативи, извештајима просветне инспекције и корацима за њихову реализацију и осталим
активностима из надлежности Наставничког већа.

Педагошки колегијум
Припремила и одржала 3 седнице ПК. Обезбедила да се на ПК реализују активности предвиђене
ГПР.
 Менторство, менторски рад и припреме приправника за полагање испита за
лиценцу
 Праћење рада, координација и анализа извештаја о раду школских већа, актива и тимова
 Праћење реализације програма обавезних, изборних предмета, додатне, допунске
наставе и реализације слободних активности
 Доношење ИОП- за ученике са сметњама у развоју и праћењем реализације, као и
ревизије ИОП-а
 Праћење имплементације образовних стандарда
 Праћење и евалуација програма стручног усавршавања наставника
 Омогућавање члановима ПК-а увид у активности директора школе предвиђених ГПР.
 Педагошки рад у условима пандемије; формативно оцењивање и начин рада у отежаним
условима.

Образовање стручних већа и тимова, усмеравање и усклађивање рада стручних органа
школе
Пратила усклађеност, како временске динамике, тако и усклађеност циљева, задатака, садржаја
активности стручних већа и тимова.
Била члан сваког од њих, присуствовала већини састанака тимова и актива, учествујући у
њиховом раду саветодавно или активно реализујући неке задатке, а према својим
компетенцијама. Координирала заказивање и реализацију седница свих стручних органа.
Координирала активности Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања, злостављана и
дискриминације њиховим усклађивањем са плановима рада осталих већа, актива, тимова, као и
садржаја рада одељенског старешине. Периодично присуствовала седницама Стручних већа за
области предмета, пратила и евалуирала реализацију програма и квалитет реализованих
активности.
Организовала и учествовала у реализацији активности Тима за вредновање рада школе, СА за
РП.
Повремено радила анализе остварености њихових оперативних планова и постављених циљева
и задатака, стварала услове за реализацију и предузимала мере за превазилажење тешкоћа и
пропуста
Присуствовала седницама, пратила рад, евалуирала реализацију програма и предузимала мере за
побољшање рада Одељенских већа.

Сарадња са родитељима и одлучивање о правима и обавезама ученика
Сарадњу са родитељима остваривала посредно, преко представника родитеља у Савету
родитеља школе, као и директно, у индивидуалним разговорима са родитељима који су
долазили по својој потреби или су позивани ради решавања текућих проблема везаних за
њихово дете.
У вези са одлучивањем о правима и обавезама ученика, радила на обезбеђивању услова за
едукацију ученика. Обезбедила спровеђење Правилника о понашању ученика, запослених и
родитеља, са којим су одељенске старешине биле у обавези да упознају родитеље и ученике.

Област подстиицање ученика:
Са ученицима који имају сметње у развоју и социјализацији раде психолог и педагог.
За ученике који успешно учествују на такмичењима обезбеђена је подршка, у смислу припрема
за такмичења, као и обезбеђења материјалних средстава за припреме и одласке на такмичења.
Као подршку ученицима планирано и реализовано више секција за ученике.
Подстицала и пратила рад Вршњачког тима, Ученичког парламента, подстицала активно учешће
ученика у стручним, саветодавним органима школе.
Подржавала и учествовала у реализацији културно-забавних активности у школи, уз интензивну
сарадњу и директно учествовање родитеља из СР школе.
Област одлучивања о обавезама и одговорности ученика и запослених школе:
Иницирала сам и учествовала у прецизирању критеријума евидентирања кршења правила од
стране ученика и мера које се предузимају, а у складу са Протоколом о заштити деце од насиља.
Кршење правила је бележено у посебне свеске за праћење понашања ученика старијих разреда
које су се налазиле у разредним књигама. Руководила и координисала рад ШТ за заштиту деце
од насиља, како у ситуацијама редовних послова, тако и у ситуацијама изрицања васпитнодисциплинских мера у складу са ЗОСВО. У овом периоду није било покренутих васпитнодисциплинских поступака, као ни изречених мера по основу истих.
Посебно се ангажовала на остваривању сарадње са родитељима деце из социјално угрожених
група.

Извештавање чланова Школског одбора о свом раду и раду Школе
Поред бројних текућих извештаја о раду школе и раду директора, чланови ШО су на укупно 6
седница обавештавани благовремено о свим важним кретањима у школи која се односе на
финансије, законску регулативу, реализацију актуелних планова и програма, како за наставу,
тако и у реализацији АП који се реализују у школи, о постигнућима ученика, реализацији
екскурзија и наставе у природи, такмичењима ученика, стручном усавршавању наставника.

Безбедност ученика и запослених у школи
И у овом периоду евидентирано је увођење власничких паса у двориште школе, при чему
долази до онечишћења простора предвиђеног за игру и рекреацију деце. Примећено је
значајније смањење броја оваквих упада.
На решавању овoг проблема стално раде директор школе, запослени у школи, школицајци.
Наша школа нема плаћено обезбеђење. У претходним годинама имали смо велики проблем са
плаћањем ове услуге, тако да се од тога одустало.
Школа годинама уназад има велике трошкове због оштећења стакала на прозорима објакта у
Гочкој, као и исписивања навијачких и политичких графита. Надлежни органи су са тим
упознати.
РАД НА УНАПРЕЂЕЊУ РАДА УСТАНОВЕ
План унапређења се односи на појачан иадзор и инструктивни рад, бољу искоришћеност
постојећих наставних средстава, као и набавку нових; одређене просторне адаптације и
промене које ће омогућити већи приступ ученицима и наставницима овим средствима,
креативнији и разноликији одабир облика и метода рада, још јачу подршку ученицима,
већу контролу над одржавањем допунске и додатне наставе те ваннаставних активности.
Посебан вид активности директора школе и стручних сарадника треба да буде усмерен ка
томе да се развије свест код свих запослених о значају наше делатности, о одговорностима
и тимском духу. Сваки успех је успех свих нас и осигурање будућности наше школе која у
2019/20. има до сада уписаних око 150 ученика првог разреда (шест одељења), што говори о
поверењу које нам је дато, као и о томе да смо препознати у локалној заједници као добра
школа која жели да још више напредује.

Директорка школе
Милена Секулић Одаловић

Извештај о раду помоћника директора школе (65% радног времена)

Као Помоћник директорке сам реализовала свој план и програм рада из Годишњег
програма рада школе, и у оквиру њега радила следеће послове:
 Учешће у координирању активности и изради: Школског програма, Годишњег програма,
Структуре запослених, Ценуса, Доситеја.
 Учешће у координирању активности, изради, праћењу и вредновању: ШРП-а (рад на
припреми документације за школски сајт), Програма Инклузије и реализације ИОП-а,
реализације иновативних часова.
 Сарадња са МП, ШУ, Заводом за унапређење ВО, Градским секретаријатом за
образовање.
 Сарадња са релевантним институцијама у Локалној заједници (Општина Раковица,
Гимназија Патријарх Павле, Музичка школа, Центар за социјални рад, Дом здравља, Центар
за културу, МУП, Војска Србије) која обухвата:

Организацију и спровођење активности и манифестација које организује Општина
Раковица;
Редовну комуникацију са ДЗ Раковица везано за спровођење вакцинације ученика, редовних
систематских прегледа ученика, акције борбе против пушења и наркоманије;
Организацију и спровођење активности и манифестација које организује Центар за културу
Раковица (позоришне представе, филмске пројекције...);
Сарадњу са представницима МУП-а на Пројекту Националне стратегије за превенцију и
заштиту деце од насиља, организација спровођења предавања које су представници
МУП-а држали ученицима на теме вршњачког насиља и радионица из пројекта „Основи
безбедности деце“;
Сарадњу са представницима Војске Србије, организација предавања које су представници
Војске Србије држали ученицима на тему опасности употребе пиротехничкох средстава.
 Сарадња са Школским одбором по свим питањима у којима сам имала учешће.
 Сарадња са Саветом родитеља школе:

Припрема документације и активности за потребе Савета родитеља везано за организовање
и реализацију настава у природи и екскурзија у школској 2019/20. години;
Присуство на седницама Савета родитеља по свим питањима везано за наставе у природи и
екскурзије у школској 2019/20. години (организација, реализација, извештаји...);
 Посете часовима:
Планиране посете часовима у школској 2019/20. години нису реализоване у потпуности због
ванредног стања.
 Координирање, праћење и организовање настава у природи и екскурзија:
Израда Плана екскурија и настава у природи за школску 2019/20. годину и формирање јавне
набавке;
Припремање документације за отварање понуда агенција, организовање рада Комисије
приликом отварања понуда и вођење записника о раду Комисије;
Организовање рада Комисија Савета родитеља за избор агенција за реализацију настава у
природи и екскурзија у школској 2019/20. години и израда записника о одабиру
агенција;
Израда сагласности за родитеље, прикупљање сагласности и бројних стања по разредима и
одељењима у сарадњи са наставницима разредне наставе и одељењским старешинама;
Израда Уговора са туристичким агенцијама за реализацију настава у природи и екскурзија;
Израда прецизних спискова ученика за агенције, хотеле и осигурање ученика;
Сарадња са туристичким агенцијама којима је реализација настава у природи и екскурзија
поверена (организовање полазака, уговарање квалитетних аутобуса, провера са
агенцијама да је обезбеђено довољно места за конфоран и удобан пут ученика);

Израда путних налога за пратиоце одељења;
Избор вође пута и прављење њихових решења;
Сарадња са МУП-ом тј. саобраћајном полицијом везано за поласке и преглед аутобуса пре
пута;
Сарадња са агенцијама везано за праћење динамике уплата родитеља;
Израда Уговора за бригу о деци између агенција и наставника, везано за исплату дневница;
Израда Плана екскурија и настава у природи за школску 2020/21. годину.
 Такмичења ученика:
Помоћ наставницима разредне и предметне наставе у организовању и реализовању
школских такмичења ученика;
Помоћ наставницима биологије у организацији и реализацији Општинског такмичења из
биологије које је одржано у нашој школи;
Помоћ наставницима математике у организацији и реализацији такмичења „Кенгур без
граница“ за ученике наше школе, које је одржано у нашој школи;
Помоћ наставницима разредне и предметне наставе око учешћа на општинским, градским и
републичким такмичењима у другим школама и градовима;
 Организација и реализација пробног завршног испита и завршног испита:
Као члан Школске уписне комисије организујем све активности везане за припрему и
полагање пробног и завршног испита, што обухвата:
сарадњу са нашим координатором из Градске уписне комисије;
координацију рада одељењских старешина осмих разреда и информатичара на уносу
података (од општих података о ученицима до листа жеља);
израду спискова дежурних наставника и наставника прегледача из наше школе за оба
испита;
израду и дистрибуцију свих метеријала потребних за спровођење пробног и завршног
испита;
организацију рада помоћног особља школе на обезбеђивању адекватних просторија за
полагање оба испита;
 Остали послови:
Помоћ Директорки на свим организационим пословим и активностима које свакоднево
планира и реализује;
Помоћ Директорки у руковођењу наставом у оба објекта;
Припремање и координирање радом стручних органа (Одељенско веће, Наставничко веће,
Педагошки колегијум, Стручна већа, Стручни актив за Развојни план, Стручни актив за
развој ШП);
Стварање услова за стручно педагошки надзор педагошких саветника;
Праћење успеха и понашање ученика на крају класификационих периода;

Учешће у праћењу реализације планова и програма свих наставних и ваннаставних
активности;
Учешће у вредновању квалитета реализованих пројектних активности у школи;
Благовремено информисање запослених о свим питањима и новинама из законске
регулативе, релевантним за рад школе;
Коорднација у организацији семинара за стручно усавршавање наставника у школи;
Учешће у организацији прославе Дана школе и школске славе Свети Сава;
Учешће у организацији поделе диплома и књига нашим најбољим ученицима;
Сарадња са дистрибутерском кућом „Гајић“ коју је Савет родитеља одабрао за набавку
уџбеника и радних свески за наше ученике;
Естетско уређење оба објекта наше школе;
Сарадња са извођачима и надгледање грађевинских радова у оба објекта школе:
 објекат у Гочкој: инсталација видео надзора, санација канализационе мреже,
санација грејне мреже, санација мокрог и санитарног чвора, санација оштећених
бетонских стаза око објекта, санација фекалне канализације у дворишту, санација
електроинсталација, замена санитарија и керамичарски радови, замена столарије...
 објекат у Кнежевцу: санација бетонских површина на платоу, хидроизолација
темељних стопа, молерско-фарбарски радови...
Помоћ Директорки у организовању рада школе у ванредном стању;
Координисање наставног и ненаставног особља у ванредном стању (вибер групе)
Израда недељних оперативних планова школе (за све разреде и све предмете) у ванредном
стању за Школску управу;

Успех ученика на крају школске 2019/20.године
Упркос отежавајућим околностима, услед проглашања ванредног стања због
пандемије COVID-19, најважније планиране активности, редован план и програм су
успешно реализовани током школске 2019/2020.године. Преглед успеха ученика дат је у
табели испод.
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Из резултата приказаних у табели јасно се види да су сви ученици завршили успешно
разред и то: 69,53 % са одличним успехом, 26,89 % са врло добрим, 3,49% са добрим
успехом, а само 1 ученик или 0,09% са довољним успехом. У млађим разредима 8 ученика
је завршило разред по ИОП-1 и још 8 по ИОП-2, дакле за укупно 16 ученика је прилагођена
настава. Ове школске године, још 30 ученика старијих разреда је пратило наставни план и
програм по ИОП-у и мерама индивидуализације у учењу. Од тога, 13 ученика по ИОП-2, 11
20

ученика по ИОП-1 и 3 ученика по мерама индивидуализације у учењу, с тим да су неки од
наведених ученика пратили комбиновано наставу, по оцени и процени предметних наставника.
Дакле, 46 или 3,72% наших ученика похађа основно образовање уз мере додатне подршке,
по инклузивном моделу. На другој страни, чак 276 ученика млађих разреда има одлучан
успех са свим петицама, а у старијим разредима је 100 таквих ученика (од тога 3 ученика по
ИОП-2).
Основно школовање завршило је и 20 ученика који су испунили услов за добијање Вукове
дипломе. Укупно 81 ученик је добио 109 посебних диплома. Ученица генерације је Дуња
Бојовић из VIII2 одељења. Спортисти генерације су: Милица Ранковић VIII6, Лена
Димитријевић VIII3 (интерно) и Дуња Бојовић VIII2 (интерно). Захвалнице директора школе су
добили Дуран Рамадани VIII4, за велики успех на такмичењима и подизање угледа школе и
Ђорђе Ковинић VIII6, као хуманитарац генерације.
Средња оцена успеха у дељењима млађих разреда је чак 4,77, док је у старијим 4,37.
Укупна средња оцена успеха од II до VII разреда је 4,57.
Приказани резултати не обухватају постигнућа 177 ученика првог разреда, јер се они
оцењују описним оценама и не могу се приказати статистички на исти начин као успех у
осталим разредима. Сви ученици првог разреда су завршили разред. Сваки ученик је
напредовао према својим могућностима и дошао до нивоа постигнућа који су у складу са тим.
Готово сви су савладали почетно читање и писање, сабирање и одузимање (од 1 до 100)
изузимајући само неколико ученика који су такође напредовали у складу са својим развојним
потенцијалима.
По прикупљеним подацима, владање 1235 ученика је примерно, а само по 1 ученик VI
разреда има брло добро и добро владање. Наши ученици често добијају похвале за владање и
примерено понашање и током свих посета и излета који се одвијају изван школе, на шта смо
посебно поносни. Укупан број изостанака је 63554, од тога оправданих 61706, неоправданих
1189 и 659 нерегулисаних.

Извештаји о реализацији плана и програма од I до IV разреда
Извештај о реализацији Наставног програма на крају школске
2019/2020. године

Предмети
Српски
језик
Енглески
језик
Математи

одељењског већа ПРВОГ разреда
Наставник, разред и одељење
Горица
Маријана
Драгана
Ана
Весна
Станојеви
Митрашино
Чоловић
Павловић Лазаревић
ћ
вић
I/2
I/4
I/5
I/1
I/3
П Р Н П Р Н П Р
Н П Р Н П Р Н
18 18 -- 18 18 -- 18 18
18 18 -- 18 18 ---0 0
- 0
0 - 0
0
0
0 - 0
0 ----72 72
72 72
72 72 --- 72 72
72 72
18 18 -- 18 18 -- 18 18 --- 18 18 -- 18 18 --

Катарина
Грубовић
I/6
П
18
0

Р
18
0

72

72

18

18

Н
---21

ка
Свет око
нас
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Изборни
предмети
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Пројектна
настава
Час
одељењск
ог
старешине
Допунска
настава
Додатна
настава

0

0

72 72
36 36
36 36
10 10
8 8

36 36
36 36
36 36

36 36

-----

0

0

72

72

36

36

36

36

10
8

10
8

-36
-36
-36
-36
-

-----

0

0

0

0

72

72

---

72

72

36

36

---

36

36

36

36

---

36

36

10
8

10
8

---

10
8

10
8

36

---

36

36

36

---

36

36

---

36

36

---

36

-36
-36
36
-36
36
36

36

-36
-

--36 36
36 36 ------- ----- ----- --- --Секција
Секција
Секција
Играоница Играоница
ИграоницаСлободне
радионица
активност
радионица радионица
и
--36 36
36 36
36 36 --90 90 -- 90 90 -- 90 90
УКУПНО
--0 0
- 0
0 - 0
0
П- планирано Р-реализовано, Н- нереализовано
36 36

-----

0

0

72

72

36

36

36

36

10
8

10
8

-36
-36
36
-36
36
36

-36
-

-----

36

0

72

72

36

36

36

36

10
8

10
8

-36
-36
36
-36
36
36

36

-36
-

--36 36
----- ----- --Секција
Секција
Играоница Играоница
радионица радионица
--36 36
36 36
90 90 -- 90 90 -0
0 - 0
0 36

0

36
36
36

36

-----

-----

----- --Секција
Играоница
радионица
-36 36
90 90 -0
0
36

36

Руководилац већа првог разреда
Маријана Митрашиновић
Извештај о реализацији Наставног програма на крају школске 2019/2020. године
одељењског већа ПРВОГ разреда
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Угледни
часови

Горица
Станојев
ић
I/1

Драгана
Чоловић
I/2

24.12.20
19. год.
Продајна
изложба
Пројектн
а
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

24.12.20
19. год.
Продајна
изложба
Пројектн
а
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

Катарин
а
Грубови
ћ
I/6

Маријана
Митрашинови
ћ
I/3

Ана
Павлови
ћ
I/4

8.11.2019.
год.
Пројектна
настава:
„Душа нам је
чиста,
двориште нам
блиста“
(ФинПис
пројекат)

24.12.20
19. год.
Продајна
изложба
Пројектн
а
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

8.11.2019.
год.
Пројектна
настава:
„Душа нам је
чиста,
двориште нам
блиста“
(ФинПис
пројекат)

12.3.202
0. год.
Пројектн
а
настава:
Детектив
иу
природи
(„Дрво
генераци
је“)

12.3.202
0. год.
24.12.2019.
Пројектн
год.
а
Продајна
настава:
изложба
Детектив
Пројектна
иу
настава:
природи
„Касица среће („Дрво
- парице веће“ генераци
Ликовна
је“)
култура: У
свету облика

24.12.2019.
год.
Продајна
изложба
Пројектна
12.3.202 12.3.202 настава:
0. год.
0. год.
„Касица среће
Пројектн Пројектн - парице веће“
а
а
Ликовна
настава: настава: култура: У
Детектив Детектив свету облика
иу
иу
природи природи 6.3.2020. год.
(„Дрво
(„Дрво
Јавни час за
генераци генераци маме - Осми
је“)
је“)
март
Ликовна
култура:
Стварање
нових
предмета.
Пројектна
настава:
Планета
Земља Mамама на

Весна
Лазаревић
I/5

6.12.2019.
год.
Пројектна
настава:
„Распевана
учионица“

24.12.20
19. год.
Продајна
изложба
Пројектн
а
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

6.3.2020. год.
Јавни час за
маме - Осми
март
Ликовна
култура:
Стварање
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дар

нових
предмета.
Пројектна
настава:
Планета
Земља Mамама на
дар

12.3.2020.
год.
Пројектна
настава:
Детективи у
природи („
Дрво
генерације“)

12.3.2020.
год.
Пројектна
настава:
Детективи у
природи („
Дрво
генерације“)

Током
наставе на
даљину
коришћењем
алата
https://wordwa
ll.net/
прављене
едукативне
игре за
утврђивање
градива из
свих
наставних
предмета.

ИОП 1
ИОП 2

-----

-----

-----

-----

Током
наставе на
даљину
коришћењем
алата
https://wordwa
ll.net/
прављене
едукативне
игре за
утврђивање
градива из
свих
наставних
предмета.
1
1

2
1

Руководилац већа првог разреда
Маријана Митрашиновић
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Извештај о реализацији Пројеката на крајушколске 2019/2020. године
одељењског већа ПРВОГ разреда
Пројекат: „ДУША НАМ ЈЕ ЧИСТА, ДВОРИШТЕ НАМ БЛИСТА“
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта:
Очување и оплемењивање изгледа школског дворишта.

Исходи:
Ученик ће, по завршеном пројекту, бити у стању да:
сарађује са вршњацима у заједничким активностима,
чува своју, школску имовину и имовину других,
придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице
кршења правила,
понаша се тако да не угрожава биљке и животиње у окружењу,
повезује резултате учења и рада са уложеним трудом,
учествује у одржавању хигијене простора у коме борави и ради,
црта на различитим подлогама и форматима.
ПРОДУКТИ, ИКТ И ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА

Продукти пројекта:
уређено и чисто школско двориште
табле са афирмативним порукама о очувању животне средине
осликане канте за смеће и жардињере
кућице за птице
саднице дрвећа и цвећа
нове клупице
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Улога ИКТ-а:
јавни позив путем друштвених мрежа за прикључивање у пројекат (родитељи,
локална заједница...)
слање e-mail-a релевантним институцијама и установама (Градско зеленило,
Министарство омладине и спорта, Шумарски факултет, Општина Раковица...)
објављивање фотографија дворишта на школском сајту и друштвеним мрежама

Дужина трајања пројекта
Током целе школске године (различите активности су предвиђене у складу са
годишњим добима и временским приликама)
АКТИВНОСТИ

Активности ученика:
ученици чисте школско двориште, прикупљају крупни отпад,
саде, заливају и негују посађене биљке,
осликавају канте за смеће и жардињере,
праве кућице за птице,
смишљају и исписују афирмативне поруке о очувању животне средине,
слушају и прате инструкције наставника,
сарађују са вршњацима, наставницима и свима који су укључени у пројекат,
креативно се ликовно и литерарно изражавају,
вреднују, поштују свој и туђи рад,
размењују мишљења и идеје,
размишљају, процењују, прате, бележе, истражују, илуструју, пишу, причају.

Активности наставника:
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планира, организује, осмишљава, слуша, анализира, разговара, објашњава,
образлаже, усмерава, упућује, наводи, подстиче, процењује,вреднује,води, мотивише,
обезбеђује материјал.

Начин презентације:
Објавњивање фотографија на званичном сајту школе и друштвеним мрежама,
Пано под називом „Двориште некад и сад“.
РЕСУРСИ

Начин укључивања окружења у пројекат:
позив родитељима, наствницима, техничком и помоћном особљу школе,
контактирање институција и установа путем е-mail-a,
јавни позив путем друштвених мрежа.

Потребни ресурси:
наставници
родитељи
школски домар и помоћно особље
материјална помоћ од стране установа и институција (саднице, клупе,
жардињере...)

ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА

Креиран је иструмент којим ће ученици самовредновати рад групе чији су
били члан
одличан

добар

потрбна је помоћ у
раду

Учешће чланова
групе

Сви чланови
равноправно
учествују у раду

Неки чланови
учествују, а неки
не

Само један члан
доминира у раду

Сарадња међу
члановима групе

Сви сарађују

Неки чланови
сарађују, а неки не

Нема сарадње у
групи

Успешно урађени
задаци

Сви задаци су
успешно урађени

Неки задаци нису
урађени

Већина задатака
није урађена

Моја оцена
пројекта

Пројекат је
успешно завршен

Пројекат је
делимично
завршен

Пројекат није
успешно завршен
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Планирано време за реализацију пројекта је период у току целе школске
године. Временске прилике и смена годишњих доба одређују редослед и динамику
активности:
чишћење дворишта (током целе године)
израда кућица за птице (јесен-зима)
украшавање жардињера (рана јесен)
садња цвећа и неговање биљака (пролеће)
постављање табли са порукама (јесен и пролеће)
постављање клупица (јесен)
презентација пројекта (на сајту школе и друштвеним мрежама и на паноу ) након
завршене сваке етапе
Праћење и ВРЕДНОВАЊЕ

Ученици ће, попуњавајући чек-листу, бити у позицији да вреднују најпре свој,
а затим и туђи уложени труд и напор у рад. На тај начин код ученика се развија
осећај за тимски рад.

Код ученика се ствара осећај задовољства и радости због учешћа у успешно
завршеном пројекту.

Супротно томе, лоши резултати треба да оспособе ученика да препозна слабе
стране (сопствене и туђе), да препозна тешкоће у раду, а затим и да заједно са
учитељицом ради на јачању истих.

Учитељ добија повратну информацију да ли пројекат може реализовати и у
будућности, односно шта је потребно мењати и кориговати.
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ФинПис пројекат – ученици млађих разреда
Назив пројекта: „Касица среће - парице веће“
1. Опис, фотографије и материјалио томе како је покренут пројекат (почетни пано,
мрежа појмова, кључна питања и др.)
Пројекат је наставак пројекта „Душа нам је чиста, двориште нам блиста“ који је за циљ
имао оплемењивање изгледа школског дворишта. Продукти претходног пројекта су: табле
са афирмативним порукама о очувању животне средине, осликане канте за смеће и
жардињере, кућице за птице, саднице дрвећа и цвећа. Део продукта се користи за школско
двориште, а део продукта се користи у овом пројекту у виду продаје производа. Ученици
организују продајну изложбу хуманитарног карактера.
2. Опис, фотографије и материјали о томе како се пројекат развијао (процесни пано,
припреме, задаци, презентације, радионице, цртежи и др.)
Пројекат се реализовао у два одељења првог разреда на часовима пројектне наставе (I-3 и
I-5). Планирано је да се пројекат реализује током целе године и организују две продајне
изложбе. Пројекат је тек у почетној фази реализације. Ученици су имали задатак да украсе
саксије. Почели су са прављењем и украшавањем продајног штанда.

3. Опис, фотографије и материјали о завршетку пројекта (завршни пано, продуктиматеријални продукти и остварени исходи)
Продукти:

29

Остварени исходи (за ову етапу пројекта)
Ученик ће бити у стању да:
- направи план продаје (осмисли на који начин ће промовисати продукт рада и рекламу),
- комуницира културно, пристојно, допадљиво,
- разуме, саосећа се са проблемима других (развија хуманост и емпатију).
4. Опис, фотографије и материјали о сарадњи са родитељима
Родитељи су обезбедили потребан материјал, подржали су ученике у реализацији пројекта
и најавили учешће у продајној изложби.
5. Опис, фотографије и материјали о сарадњи са локалном заједницом
Продајна изложба:

Остатак фотографија налази се на Facebook страници школе.
6. Евалуација и рефлексија тима о реализованом пројекту
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Ученици су попуњавали чек листу:
одличан

добар

потрбна је помоћ у
раду

Учешће
чланова групе

Сви чланови
равноправно
учествују у раду

Неки чланови
учествују, а неки не

Само један члан
доминира у раду

Сарадња међу
члановима
групе

Сви сарађују

Неки чланови
сарађују, а неки не

Нема сарадње у
групи

Успешно
урађени задаци

Сви задаци су
успешно урађени

Неки задаци нису
урађени

Већина задатака није
урађена

Моја оцена
пројекта

Пројекат је успешно
завршен

Пројекат је
делимично завршен

Пројекат није
успешно завршен

Резултати су показали да су сви ученици (100%) учествовали у раду групе, да је сарадња
била на високом нивоу, да су задаци успешно урађени. С обзиром да је ово почетна фаза
пројекта оцена пројекта је изостављена и биће попуњена када се пројекат приведе
крају.Ученици су уживали у раду и са нестрпљењем очекују остале етапе израде пројекта.
Показали су висок степен ангажованости, креативности и тимског духа.
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Назив пројекта: „Распевана учионица“
1. Опис, фотографије и материјалио томе како је покренут пројекат (почетни пано,
мрежа појмова, кључна питања и др.)
У сарадњи са студиом за анимацију деце "Чигра" организован је пројекат „Распевана
учионица“. Пројекат има за циљ правилан развој деце, развој такмичарског духа, јачање
сарадње међу децом.
2. Опис, фотографије и материјали о томе како се пројекат развијао (процесни пано,
припреме, задаци, презентације, радионице, цртежи и др.)
Пројекат се реализовао у одељењу I-5. Ученици су учествовали у креативним
радионицама, певању, игрању и извођењу разних игара такмичарског типа.

СТВАРАЛАШТВО Ученици заједнички осмишљавају плесну кореографију на унапред
договорену популарну музику.
Кореографију ће извести на завршној приредби.
3. Опис, фотографије и материјали о завршетку пројекта (завршни пано, продуктиматеријални продукти и остварени исходи)
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Исходи:
- Утицати на лепо и правилно држања тела
-Утицати на развој оријентације у простору
-Утицати на развијање осећаја за ритам
-Ученик прихвата одговорност за своје поступке
-Ученик лакше контролише властите емоције
Продукти:

Израда диплома за одржану радионицу.
4. Опис, фотографије и материјали о сарадњи са родитељима
Родитељи су обезбедили потребан материјал, подржали су ученике у реализацији
пројекта.
5.Опис, фотографије и материјали о сарадњи са локалном заједницом
Студио за анимацију деце „Чигра“ уступио је простор за реализацију пројекта. Обезбедили
су и помоћ аниматора и подршку пратње деце.

6.Евалуација и рефлексија тима о реализованом пројекту
Ученици су усмено давали импресије о оствареном пројекту:
Резултати су показали да су сви ученици (100%) учествовали у раду групе, да је сарадња
била на високом нивоу, да су задаци успешно урађени. Ученици су уживали у раду и са
нестрпљењем очекују завршну приредбу. Показали су висок степен ангажованости,
креативности и тимског духа.
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Назив пројекта: „Детективи у природи“
1. Опис, фотографије и материјалио томе како је покренут пројекат (почетни пано,
мрежа појмова, кључна питања и др.)
У сарадњи са ГО Раковица и Градским зеленилом ученици првог разреда су посадили
Дрво генерације (платан) у школском дворишту. Циљ пројекта је развој еколошке свести
код ученика, улепшавање и оплемењивање школског простора и дворишта, као и јачање
одговорног понашања у природи и очувању животне средине.
2. Опис, фотографије и материјали о томе како се пројекат развијао (процесни пано,
припреме, задаци, презентације, радионице, цртежи и др.)
Пројекат се реализовао у свим одељењима првог разреда. Ученици су имали задатак да
осмисле одељењски пано на тему „Дрво“.
СТВАРАЛАШТВО:
Ученици су учествовали у изради школског паноа.Ученици су учествовали у сађењу
дрвета.
3. Опис, фотографије и материјали о завршетку пројекта (завршни пано, продукти материјални продукти и остварени исходи)
Исходи:
- Утицати на развијање осећаја за лепо.
-Ученик прихвата одговорност за своје поступке.
- Ученик повезује резултате рада са уложеним трудом.
- Ученик учествује у одржавању хигијене простора у коме борави и ради.
- Ученик развија и негује eколошку свест.
- Ученик развија љубав према природи.
- Ученик се понаша тако да својим поступцима не угрожава биљке у својој околини.
Продукти:
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дечији панои
4. Опис, фотографије и материјали о сарадњи са родитељима
Родитељи су подржали су ученике у реализацији пројекта.
5.Опис, фотографије и материјали о сарадњи са локалном заједницом
У сарадњи са ГО Раковица и Градским зеленилом које је обезбедило саднице ученици
првог разреда су засадили своје дрво. Представници локалне заједнице обезбедили су деци
и поклон пакетиће.

6.Евалуација и рефлексија тима о реализованом пројекту
Ученици су давали усмене импресије о оствареном пројекту:
Резултати су показали да су сви ученици (100%) учествовали у раду, да су задаци успешно
урађени. Ученици су уживали у раду и сађењу дрвета. Показали су висок степен
ангажованости, креативности и тимског духа. Исказали су одушевљење и за поклон
пакетиће, дали обећање да ће неговати и штитити своје дрво.
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Назив пројекта: „Породица, спорт и музика“
1. Опис, фотографије и материјалио томе како је покренут пројекат (почетни пано,
мрежа појмова, кључна питања и др.)
У сарадњи са родитељима ученика организован је пројекат „Породица, спорт и музика“
током реализације наставе на даљину. Пројекат је имао за циљ јачање сарадње унутар
породице и јачање породичних односа током васкршњих празника, јачање самопоуздања
деце, развијање такмичарског духа. С обзиром да су деца била принуђена да буду у својим
домовима, идеја је била да се задацима и играма релаксирају од новонастале ситуације,
уживају и забаве током празника.
2. Опис, фотографије и материјали о томе како се пројекат развијао (процесни пано,
припреме, задаци, презентације, радионице, цртежи и др.)
Пројекат се реализовао у одељењима I-3 иI-5. Учитељице су ученицима послале списак 20
игара које могу играти са укућанима, идеје за прављење декорација и дечијих музичких
инструмената.

пример неких игара
СТВАРАЛАШТВО:
Ученици су учествовали у извођењу разних игара такмичарског типа, правили су
декорације за празник, правили су дечије музичке инструменте.
3. Опис, фотографије и материјали о завршетку пројекта (завршни пано, продукти материјални продукти и остварени исходи)
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Исходи:
- Утицати на лепо и правилно држања тела.
-Утицати на развој оријентације у затвореном простору.
-Утицати на развијање осећаја за ритам.
- Утицати на развијање осећаја за лепо.
-Ученик прихвата одговорност за своје поступке.
-Ученик лакше контролише властите емоције.
- Ученик повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.
- Ученик учествује у одржавању хигијене простора у коме борави и ради.
- Ученик црта на различитим подлогама и форматима.
- Ученик стваралачки изражава своје идеје и замисли.
- Ученик развија и негује породичне односе.
Продукти:

празничне декорације
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дечји музички инструменти
4. Опис, фотографије и материјали о сарадњи са родитељима
Родитељи су обезбедили потребан материјал, подржали су ученике у реализацији пројекта
и учествовали у породичним играма.
5.Опис, фотографије и материјали о сарадњи са локалном заједницом
Родитељи су заједно са децом учествовали у реализацији игара, прославили са њима
Васкрс и помогли приликом фотографисања и слања фотографија.
6.Евалуација и рефлексија тима о реализованом пројекту
Ученици су давали коментаре (коментари у Google учионици) о оствареном пројекту:
Резултати су показали да су сви ученици (100%) учествовали у раду, да су задаци успешно
урађени. Ученици су уживали у раду и такмичњеу са укућанима. Показали су висок
степен ангажованости, креативности и тимпског духа.
Руководилац већа првог разреда
Маријана Митрашиновић
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Извештај о реализацији Наставног програма на крају 2019/2020. године
одељењског већа ДРУГОГ разреда
Наставник, разред и одељење
Весна
Иванка
Десанка
Басара
Петровић
Трнинић
Николић
II-1
II-2
II-3
Предмети П Р Н П Р Н П Р Н
Српски
18 18 -- 18 18 -- 18 18 -језик
0
0
- 0
0
- 0
0
Енглески
---72 72
72 72
72 72
језик
Математик 18 18 -- 18 18 -- 18 18 -а
0
0
- 0
0
- 0
0
Свет око
---72 72
72 72
72 72
нас
Ликовна
---72 72
72 72
72 72
култура
Музичка
---36 36
36 36
36 36
култура
Физичко
10 10 -- 10 10 -- 10 10 -васпитање 8
8
- 8
8
- 8
8
Изборни
предмети
Верска
---36 36
36 36
36 36
настава
Грађанско
---36 36
36 36
36 36
васпитање
---Пројектна
36 36
36 36
36 36
настава
Час
одељењско
---36 36
36 36
36 36
г
старешине
Допунска
---36 36
36 36
36 36
настава
Додатна
------ ----- ----- --настава
Секција
Секција
Секција
Слободне
Играоница Играоница Играоница
активност
и
радионица радионица радионица

Ивана
Тања
Стојанови
Жегарац
ћ
Гајић
II -6
II-5
Н П Р Н П Р Н
-- 18 18 -- 18 18 -- 0
0
- 0
0
---72 72
72 72
-- 18 18 -- 18 18 -- 0
0
- 0
0
---72 72
72 72
---72 72
72 72
---36 36
36 36
-- 10 10 -- 10 10 -- 8
8
- 8
8
-

Милена
Марковић
II-4
П
18
0

Р
18
0

72

72

18
0

18
0

72

72

72

72

36

36

10
8

10
8

36

36

36

36

36

36

36

36

-36
-36
-36
-36
-

35
36
36

37

-36
-36
-36
-36
-

--36 36
----- ----- --Секција
Секција
Играоница Играоница
радионица радионица
36

36

36
36
36

36

36

36

---

---

-------

Секција
Играоница
радионица
39

УКУПНО

36

36

93
6

93
6

-36
-- 93
- 6

36
93
6

-36
-- 93
- 6

36
93
6

-36
-- 93
- 6

36
93
6

-36
-- 93
- 6

36
93
6

-36
-- 93
- 6

36
93
6

---

П- планирано Р-реализовано, Н- нереализовано
Руководилац већа другог разреда
Ивана Стојановић
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Извештај о реализацији Наставног програма на крају 2019/2020. године
одељењског већа ДРУГОГ разреда

41

Иванка
Петровић
II-1

Десанка
Трнинић
II-2

24.12.201
9. год.
Продајна
изложба

24.12.201
9. год.
Продајна
изложба

Пројектна
настава:
„Касица
среће парице
веће“

Пројектна
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

Ликовна
култура:
У свету
облика

Угледни
часови

Весна
Басара
Николић
II-3
8.11.2019.
год.
Пројектна
настава:
„Душа
нам је
чиста,
двориште
нам
блиста“
(ФинПис
пројекат)
24.12.201
9. год.
Продајна
изложба
Пројектна
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

Милена
Марковић
II-4
24.12.201
9. год.
Продајна
изложба
Пројектна
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

Тања
Жегарац
Гајић
II-5

Ивана
Стојанови
ћ
II -6

8.11.2019.
год.
Пројектна
настава:
„Душа
нам је
чиста,
двориште
нам
блиста“
(ФинПис
пројекат)

24.12.2019
. год.
Продајна
изложба

6.12.2019.
год.
Пројектна
настава:
„Распеван
а
учионица
“

Пројектна
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

9.12.
2019.
Пројектна
настава:
Од
тањира до
сувенира
и украсса
11.12.201
9.
Прављењ
е украса
за
изложбу –
Ликовна
култура
18.12.201
42

9.
Прављењ
е украса
за
изложбу –
Ликовна
култура
24.12.201
9. год.
Продајна
изложба
Пројектна
настава:
„Касица
среће парице
веће“
Ликовна
култура:
У свету
облика

ИОП 1
ИОП 2

--1

-----

-----

-----

-----

-----

Руководилац већа другог разреда
Ивана Стојановић
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Извештај о реализацији Наставног програма на крају школске 2019/2020. године
одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда

Предмети
Српски
језик
Енглески
језик
Математик
а
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Изборни
предмети
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Од игрчке
до
рачунара
Народна
традиција
Час
одељењско
г
старешине
Допунска
настава
Додатна
настава

Љиљана
Видаковић
III1

Слађана
Сјеран
III2

П
18
0

Р
18
0

П
18
0

72

72

18
0

18
0

72

72

72

72

36

36

10
8

10
8

36

36

36

36

36

36

----

---

---

---

-36
-

36

36

-36
-

36

36

---

---

Н
--------

72
18
0
72
72
36
10
8

-36
-36
-

-36
----

Наставник, разред и одељење
Јелена
Јасмина
Исидора
Русић III3
Илић III4
Ајаш III5

Р Н П
18 -- 18
0 - 0
-72
72
18 -- 18
0 - 0
-72
72
-72
72
-36
36
10 -- 10
8 - 8

36

---

Р Н П
18 -- 18
0 - 0
-72
72
18 -- 18
0 - 0
-72
72
-72
72
-36
36
10 -- 10
8 - 8

36

36

36

36

--

---

---

36

--

36

36

--

36

----36

---

Р Н П
18 -- 18
0 - 0
-72
72
18 -- 18
0 - 0
-72
72
-72
72
-36
36
10 -- 10
8 - 8

36

36

36

36

--

---

---

36

--

36

36

36

--

36

36

---

-----

---

Р Н П
18 -- 18
0 - 0
-72
72
18 -- 18
0 - 0
-72
72
-72
72
-36
36
10 -- 10
8 - 8

36

36

36

36

--

---

---

36

--

36

36

36

--

36

36

---

-----

Сандра
Бајић III6

---

Р
18
0
72
18
0
72
72
36
10
8

Н
--------

---

36

36

36

36

--

---

---

--

36

--

36

36

--

36

36

--

36

36

--

36

36

36

36

---

---

---

-----

--44

Слободне
активност
и

УКУПНО

Математич
ка секција
36

36

93
6

93
6

Ликовна
секција

-36
-- 93
- 6

36
93
6

---

Ликовна
секција
36

36

93
6

93
6

---

Математич
ка секција
36

36

93
6

93
6

---

Спортска
секција

36

36

93
6

93
6

Драмскорецитаторс
ка
секција
--36 36
-- 93 93 -- 6
6 -

П- планирано Р-реализовано, Н- нереализовано
Руководилац већа трећег разреда
Љиљана Видаковић

45

Извештај о реализацији Наставног програма на крају школске 2019/2020. Године
одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда
Љиљана
Видакови
ћ
III1

Угледни
часови

15.10.2019
.
Природа и
друштво:
Производн
еи
непроизво
дне
делатнос
ти:
Посета
Музеју
хлеба
амбијента
лна
настава
3. 12.
2020.
Ликовна
култура:
Моделова
ње и
грађење
облика
(Деда
Мраз и
Снешко
Белић)
3. 3. 2020.
Ликовна
култура:
Простор –
повезивањ
е облика у
целину
(Прављењ

Слађана
Сјеран
III2

Јелена
Русић III3

Јасмина
Илић III4

Исидора
Ајаш III5

Сандра
Бајић III6

15.10.201
9.
Народна
традиција
и природа
и
друштво:
Производ
не и
непроизво
дне
делатнос
ти:
Посета
Музеју
хлеба
амбијента
лна
настава

15.10.2019.
Народна
традиција
и природа
и друштво:
Производн
еи
непроизвод
не
делатност
и:
Посета
Музеју
хлеба
амбијентал
на настава

15.10.2019.
Народна
традиција и
природа и
друштво:
Производне
и
непроизвод
не
делатност
и:
Посета
Музеју
хлеба
амбијентал
на настава

15.10.2019.
Народна
традиција
и природа
и друштво:
Производн
еи
непроизвод
не
делатност
и:
Посета
Музеју
хлеба
амбијентал
на настава

19.11.2019.
Природа и
друштво:
Трагови
прошлости
8.01. 2020. :
Природа и материјалн
и, писани,
друштво
усмени и
Вода обичајни
систематиз - програм
ација
ирана
настава

16.1.2020.
Природа и
друштво
Ваздух–
систематиз
ација

15.10.2019.
Народна
традиција
и природа
и друштво:
Производн
еи
непроизвод
не
делатност
и:
Посета
Музеју
хлеба
амбијентал
на настава
(Јасмина
Илић)

12.11.202
0
Тематска
настава
О Вуку
Караџићу
21.1.2020.
Природа
и
друштво
Ваздухсистемати
зацја

8.11. 2019.
Тематска
настава
Ми о Вуку

23.12.2019.
Ликовна
култура:
Простор
(повезивањ
е разних

Настава на
даљину
Природа и
друштво:
Животне
28.1.2020. заједнице
–
Тематски
систематиз
дан,
интегратив ација
на настава: (прављење
Lap Book-a
„Свети
и
Сава“
презентова
31.1.2020. ње
Приредба: другарима)
,,Савиндан
“
Српски
46

е поклона
за маме:
новчаник,
несесер и
медаљон)
Настава
на даљину
За своје
ђаке сам
снимила
на
десетине
видеа са
предавање
ми
објашњењ
ем
Математи
ка:
*Писмено
одузивање
*Надовези
вање
дужи
*Цртање
правоугао
ника и
квадрата у
квадратно
ј мрежи
*Цртање
правоугао
ника и
квадрата
уз помоћ
троугаони
ка и
лењира
*Цртање
правоугао
ника и
квадрата
уз помоћ

облика у
целину):
Традициона
лни занати
(радионица
са
родитељим
а)
(Данка
Деспотовић
)

6.3.2020.
Приредба:
,,Рецитал
поводом 8.
марта“

језик:
„Прича о
Раку
Кројачу“ утврђивањ
е
(Луткарска
представа,
деца су
сама
осмишљав
ала
сценарио,
ликове и
сценограф
ију, а
затим
своје
снимке
слала на
гугл
класрум)
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шестара и
лењира
*Врсте
троулова
и цртање
троугла уз
помоћ
шестара и
лењира
*Писмено
множење
троцифре
ног и
једноцифр
еног броја
*Писмено
дељење
троцифре
ног и
једноцифр
еног броја
(више
видеа за
различите
примере,
укључујућ
ии
дељење са
остатком)
*Подудар
ност
геометриј
ских
фигура
Музичка
култура:
*“Разгран
ала грана
јоргована“
(Свирање
песме
блок
флаутом и
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ИОП 1
ИОП 2

металофо
ном видео
запис)
Српски
језик:
Снимљен
и су аудио
записи за
обраду
следећих
текстова:
„Паукова
мрежа“,
„Доктор
Свезналић
“ и „Моја
бака је
пљачкаш
банке“
1

УСПЕСИ УЧЕНИКА трећег разреда НА ТАКМИЧЕЊИМА
на крају школске 2019/2020. године
Име ментора

Данка
Деспотовић
Андрић

Име, презиме
ученика и одељење

Такмичење

Нина Минић III/4

Соло певачи

Нина Минић III/4

Литерарни конкурс
Црвеног Крста „Моје
жеље, моја права“

Сара Ђукановић III/4 Математичко такмичење
Сара Ђукановић
III/4
Ленка Стојшић III/4

Литерарни конкурс
Црвеног Крста „Моје
жеље, моја права“
Ликовно-литерарни

Пласман
Прво место на
општинском
такмичењу и
пласман на
градско.
Треће место на
општинском
такмичењу.
Пласман са
школског на
општинско
такмичење.
Друго место на
општинском
такмичењу.
Прво место на
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конкурс „И ја знам ко је
био Патријарх Павле“

Јелена Русић

Тијана Јеловац III/4

Трка „Брзином до звезда“

Филип Крсмановић
III/4

Трка „Брзином до звезда“

Филип Крсмановић
III/4

„Трка за срећније
детињство“

Ана Матовић III/4

Литерарни конкурс
„Ђачка песничка
сусретања“

Валентина
Атанасковић III/4

Литерарни конкурс
„Ватрогасац мој
пријатељ“

Одељење III/4

„Најраспеваније
одељење“

Нина Минић III/4

Соло певачи

Ленка Стојшић III/4

Ликовни конкурс за дечју
карикатуру „Мали Пјер“

Јован Чубраковић
III3
Јован Чубраковић
III3

Школско такмичење из
математика
Општинско такмичење из
математика

Јован Чубраковић
III3

Општинско такмичење
''Математички квиз''

Јован
III3
Љиљана
Видаковић

Чубраковић Градско такмичење
''Математички квиз''

Таодора Марјановић
III1

Општинско такмичење из
математике

општинском
такмичењу.
Прво место на
школском за
девојчице и
учешће на
општинском
такмичењу.
Прво место на
школском за
дечаке и учешће
на општинском
такмичењу.
Треће место на
општинском
такмичењу.
Друго место на
школском
такмичењу.
Треће место на
општинском и
пласман на
градско
такмичење.
Другоместо на
школском
такмичењу.
Друго место на
градском
такмичењу у соло
певању.
Прво место на
општинском
такмичењу.
Прво место
Прво место
Прво место у
екипном
такмичењу
Четврто место у
екипном
такмичењу
Пласман са
школског на
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Лазар Видовић III1
Жељка Обрадовић
III1
Нина Вујановић III1
Давид Јовановић III1

општинско

Лазар Видовић III1

Општинско такмичење,
ликовни конкурс „Мој
пријатељ ватрогасац“

Пласман на
градско такмичење
(неко од прва три
места, немамо
инф.)

Лазар Видовић III1

Градско такмичење,
ликовни конкурс „Мој
пријатељ ватрогасац“

Друго место и
сребрна медаља

Милица Давидовић
III1

Школско рецитаторско
такмичење
Општинско рецитаторско
такмичење

Јулија Миљковић
III/6

Трка „Брзином до звезда“

Јасмина Илић

Исидора Ајаш

Кабајех Маја III/6

Општинско такмичење из
математике

Павле Миловановић
III/5
Александар
Станковић III/5

Општинско такмичење из
математике

Охана Шабановић
III/5

Литерарни конкурс
Црвеног Крста „Моје
жеље, моја права“

Прво место и
пласнам на
општинско
такмичење
Треће место на
општинском
такмичењу
Учешће на
школском и
пласман на
градско
такмичење.
Пласман са
школског на
општинско
такмичење.
Пласман са
школског на
општинско
такмичење.
Прво место на
општинском
такмичењу.
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Извештај о реализацији наставног плана и програма на крају
школске2019/2020.године
одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда

Предмет
Српски језик
Енглески
језик
Математика
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Изб.
Предмети
Верска
настава
Грађанско
васпитање

ЧОС
Допу Српс

Наставник, разред и одељење
Слађан
а
Мина
Биљана
Ђорђев Јевтић Тасић
ић
IV/1
IV/2
IV/3
П Р Н П Р Н П Р Н
1 1
1 1
1 1
8 8 - 8 8 - 8 8 0 0
0 0
0 0
7 7
7 7
7 7
2 2
2 2
2 2
1
1 1
1 1
18
8
8
8
8 8 0
0
0 0
0 0
7 7
7 7
7 7
2 2
2 2
2 2
7 7
7 7
7 7
2 2
2 2
2 2
3 3
3 3
3 3
6 6
6 6
6 6
1 1
1 1
1 1
0 0 - 0 0 - 0 0 8 8
8 8
8 8

3
6
3
6

Н

18
0

18
0

-

72

72

-

18
0

18
0

-

72

72

-

72

72

-

36

36

-

10
8

10
8

-

3
6
3
6

3
6

-

3
6

3
6

-

3
6

3
6

- 36

36

-

1

- 1

1

- 1

2

18

18

-

Исидор
Биљана а
Јеленић Урошев
ић
IV/5
IV/6
П Р Н П Р Н
1 1
1 1
8 8 - 8 8 0 0
0 0
7 7
7 7
2 2
2 2
1 1
1 1
8 8 - 8 8 0 0
0 0
7 7
7 7
2 2
2 2
7 7
7 7
2 2
2 2
3 3
3 3
6 6
6 6
1 1
1 1
0 0 - 0 0 8 8
8 8

3 3
6 6
3 3
- 36 36 6 6
Од
Народна Народна Од
играчке
традици традици играчке до до
ја
ја
рачунара
рачунар
а
3 3
3 3
3
3 3
36 6 6
6 6
6
6 6
-

3
6
3
6

IV/4
П Р

3 3
6 6
3 3
6 6
Од
играчке
до
рачунар
а
3 3
6 6
3
6
1

3
6
3
6

Зорица
Кошанин

- 36

36

-

3
6
3
6

3
6
3
6

Љиљан
а
Попови
ћ
IV/7
П Р Н
1 1
8 8 0 0
7 7
2 2
1 1
8 8 0 0
7 7
2 2
7 7
2 2
3 3
6 6
1 1
0 0 8 8

3
6
3
6
-

3
6
3
6

-

Народна
Чувари
традици
природе
ја
3
6

3
6

-

3
6

3
6

-

3
6

3
3
6
6

3
6

-

3
6

3
6

-

1

1 - 1

1

- 1

1
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нска
наст
ава

ки
8
језик
Мате
матик 1
а
8

Додатна
настава

3
6

8
1
8

-

3 6
Математ
ичка
Слободне
секција
активности
3 3
6 6
9 9
УКУПНО 3 3 6 6

8

8

1
8

1
8

3
6

3
6

8

2

-

1
8

2
2

18

18

-

3
6

3
6

- 36

36

Ликовна Ручни
секција рад
3
6
9
3
6

3
6
9
3
6

8

8

8

-

3
6

3
1
6
8

1
8

-

3
6

3
3
6
6

3
6

Еколошка
секција

3 3
5 36
6 1
9 9
93
- 3 3
6
6 9
-

8

39
93
9

Причао
ница
секција
3 3
6 6
9 9
3 3 6 6

8

8

-

1
8

1
8

-

-

3
6

3
6

-

Еколош
Ликовна
ка
секција
секција
3 3
3 3
6 6
6 6
9 9
9 9
3 3 - 3 3 6 6
6 6

Извештај о рализацији плана и програма продуженог боравка за школску 2019/20.
годину
У школској 2019/2020. Години продужени боравак је имао111уписаних ученика и
то 78 ученика првог и 33 другог разредa. Од ученика првог разреда формиране су две
групе и то прва од 46 ученика и друга од 32 и трћа група боравка је била само ученици
другог разреда и то њих 33.
Прва и друга група су биле заједно, што се показало веома захтевно и отежано за
рад због саме структуре деце. Велики број деце у обе групе су деца из разведених бракова,
затим има деце без другог родитеља, деца емотивно незрела за свој узраст и деца са којима
се радило по ИОП-у. Због свега тога ученике смо за време израде домаћих задатака
делили и користили слободне учионице. На располагању нам је била и мала сала која нам
је олакшала рад нарочито у зимском периоду. План и програм су реализовани у
потпуности, без обзира што је рад у обе групе био веома комплексан, а добијени програм
често тешко изводљив. Сарадња на реализацији програма била је изводљива због добре
комуникације између оба учитеља, као и учитеља првог разреда. Програм рада боравка се
односи на драмске, спортске, ликовне и музичке активности и радионице, али и на израду
домаћих задатака и то све по распореду сатнице рада боравка.
Сарадња са родитељима није била на завидном нивоу јер су поједини дозвољавали
себи недолично понашање у учионици приликом преузимања деце и то све пред својом а и
другом децом. Због горе наведеног мишљења сам да би у будућем раду боравка требало
увести стриктно довођење деце до улаза у школску зграду ( осим инвалидне деце). Због
великог броја деце поред рада у учионици на домаћим задацима и слободним
активностима додатни напор је представљао рад на послуживању куваног оброка. Напор
није само због великог броја деце већ због атмосфере која влада међу децом која немају
ниво основне културе понашања у току јела.
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Од 16.3. до 11.5.2020. боравак није радио због пандемије ,,Короне вируса“. После
тога је наставио рад до краја школске године уз поштовање свих мера заштите.
Учитељ Снежана Милановић

Извештаји о реализацији плана и програма од V до VIII разреда
Годишњи извештај разредног већа V разреда (школска 2019/2020. година)
Разредно веће петог разреда на крају другог полугодишта чини 142 ученика (77
дечака и 65 девојчица), распоређених упет одељења.
Разредно веће петог разреда је одржало четири састанка (три у току првог полугодишта и
један у току другог полугодишта).
Настава (редовна, додатна допунска, као и ваннаставне активности) се несметано и
по плану одвијаладо 16.03.2020. Тада јешкола прешла на наставу на даљину збогуведеног
ванредног стања због проглашене пандемије вируса Covid-19. Ученици су од тада пратили
наставу путем ТВ часова и преко онлајн платформи које су предметни наставници
изабрали. Из тог разлога није одржан састанак поводом завршетка трећег тромесечја; нису
одржане све планиране писмене провере знања; дошло је до одступања у садржајима
месечних планова рада предметних наставника. Све је урађено на основу препорука
Министарства просвете и у интересу ученика. Одељењске старешине су редовно, једном
недељно, обавештавале ПП службу о проблемима и потешкоћама у настави на даљину.
Није одржана планиранаједнодневна екскурзија на релацији: Београд – Шабац –
Текериш – Тршић – Троноша – Београд, због проглашене пандемије и ванредног стања.
Такође, Веће није разматрало дестинације за екскурзију која би се одржала у шестом
разреду – одлука ће бити накнадно донета.
Реализован је полудневни излет на Авалу 01. октобра 2019. године.
Ученици су радо и успешно учествовали у пројектима школе и локалне заједнице у оквиру
радионица, школских приредби за Дан школе и на Светосавској академији, као и на
одржаним такмичењима пре проглашења ванредног стања.
Сви ученици су оцењени, и сви имају позитиван успех на крају другог полугодишта.
Укупно је 95 одличних ученика (66,9%), са свим петицама је њих 48, врлодобрих је 46
ученика (32,39%),аједан ученик је постигао добар успех(0,01%) . Сви ученици имају
примерно владање.Није било гласања за ученика године, обзиром да нису одржана сва
планирана такмичења на свим нивоима.
Пет ученика је радило и завршило разред образујући се по ИОП-1, а три ученика по
ИОП-2.
Настава је реализована уз мала и дозвољена одступања.
Веће је усагласило и усвојило списак уџбеника који ће се користити следеће
школске године.
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Руководилац разредног већа шестог разреда ће бити Јасна Крстић. Одлука је донета
једногласно.
Закључак: план рада разредног већа петог разреда се реализовао углавном успешно,
обзиром на све околности.
Маријана Митић, руководилац ОВ петог разреда

Извештај одељењског већа 6. разреда
Одељењско веће 6. разреда има: 6/1 – 24, 6/2 – 31 (+2), 6/3 – 30 (+2), 6/4 – 30 (+7) и
6/5 – 27 (+2). У загради је број ученика који се повећева због ИОП1 и ИОП2. Ако узмемо у
обзир да је 6/1 у издвојеном објекту – Кнежевац, број ученика у матичној школи на нивоу
већа је 131, што испуњава услове за формирање 5 одељења, па молимо да се то узме у
обзир за следећу школску годину.
Настава је организована у складу са планом и програмом до 13.03.2020. год. у
школи, док се од 17.03.2020. год. прешло на он лајн наставу, која је успешно реализована
помоћу различитих платформи, сајтова, мејлова . . .
Сви ученици су завршили ову школску годину са позитивним успехом.
У току ове школске године, организован је полудневни излет са Туристичком агенцијом
BeoarsBM из Београда, 01.10.2019.године. Обишли смоспоменик Незнаном јунаку и
Авалски ТВ торањ, а затим су деца ималаслободно време за спортске игре са
рекреаторима. Вођа пута била је Весна Леонтијевић.
Због ванредног стања, нисмо реализовали екскурзију, нити други полудневни
излет.
Председник одељењског већа 6. разреда,
Весна Леонтијевић

Извештај одељенског већа 7. разреда
Разредно веће седмог разреда на крају другог полугодишта чини 130 ученика (66
девојчица и 64 дечака) , распоређених у пет одељења.
Разредно веће седмог разреда је одржало четири састанка (три у току првог полугодишта
и један у току другог полугодишта).
Настава (редовна, додатна допунска, као и ваннаставне активности) се несметано и по
плану одвијаладо 16.03.2020. Тада јешкола прешла на наставу на даљину збогуведеног
ванредног стања због проглашене пандемије вируса Covid-19. Ученици су од тада пратили
наставу путем ТВ часова и преко онлајн платформи које су предметни наставници
изабрали. Из тог разлога није одржан састанак поводом завршетка трећег тромесечја; нису
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одржане све планиране писмене провере знања; дошло је до одступања у садржајима
месечних планова рада предметних наставника. Све је урађено на основу препорука
Министарства просвете и у интересу ученика. Одељењске старешине су редовно, једном
недељно, обавештавале ПП службу о проблемима и потешкоћама у настави на даљину.
У јуну 14.6 и 15.6 је одржана планирана дводневна екскурзија на релацији: Београд –
Крагујевац (Шумарице)- Жича-Студеница-Врњачка бања-Крушевац
(Љубостиња,Лазарица)-Београд у организацији туристичке агенције Beosonic d.o.o.
Црвениххрастова 2,Београд.
Реализован је полудневни излет на Авалу 01. октобра 2019. године.
Ученици су радо и успешно учествовали у пројектима школе и локалне заједнице у оквиру
радионица, школских приредби за Дан школе и на Светосавској академији, као и на
одржаним такмичењима пре проглашења ванредног стања.
Сви ученици су оцењени, и сви имају позитиван успех на крају другог полугодишта. Сви
ученици имају примерно владање.Није било гласања за ученика године, обзиром да нису
одржана сва планирана такмичења на свим нивоима.
Три ученика је радило и завршило разред образујући се по ИОП-1, а један ученик по
ИОП-2.
Настава је реализована уз мала и дозвољена одступања.
Веће је усагласило и усвојило списак уџбеника који ће се користити следеће школске
године.
Руководилац разредног већа осмог разреда ће бити Александра Станковић. Одлука је
донета једногласно.
Закључак: план рада разредног већа седмог разреда се реализовао углавном успешно,
обзиром на све околности.
Драгана Броћић, руководилац ОВ седмог разреда
Извештај разредног већа VIII разреда за школску 2019/20.
VIII разред школске 2019/20. Похађало је 147 ученика (81 девојчица и 66 дечака),
распоређених у 6 одељења.
Разредно веће осмог разреда је одржало четири састанка (три у току првог
полугодишта и један у току другог полугодишта).
Настава (редовна, додатна допунска, као и ваннаставне активности) се несметано и
по плану одвијаладо 16.03.2020. Тада јешкола прешла на наставу на даљину збогуведеног
ванредног стања због проглашене пандемије вируса Covid-19. Ученици су од тада пратили
наставу путем ТВ часова и преко онлајн платформи које су предметни наставници
изабрали. Из тог разлога није одржан састанак поводом завршетка трећег тромесечја; нису
одржане све планиране писмене провере знања; дошло је до одступања у садржајима
месечних планова рада предметних наставника. Све је урађено на основу препорука
Министарства просвете и у интересу ученика. Одељењске старешине су редовно, једном
недељно, обавештавале ПП службу о проблемима и потешкоћама у настави на даљину.

56

У периоду од 20-22 .6 је реализована тродневна екскурзија на релацији: Београд –
Ниш-ђавоља варош-Копаоник-врњачка бања-Београд у организацији туристичке агенције
Beosonic d.o.o. Црвениххрастова 2,Београд. На екскурзију је ишло 94 ученика у пратњи 6
одељенских старешина и директора школе.
Ученици су радо и успешно учествовали у пројектима школе и локалне заједнице у
оквиру радионица, школских приредби за Дан школе и на Светосавској академији, као и
на одржаним такмичењима пре проглашења ванредног стања.
Сви ученици су оцењени, и сви имају позитиван успех на крају другог
полугодишта. Сви ученици имају примерно владање.За ученика генерације једногласаном
одлуком наставничког већа проглашена је ученица 8/2 Дуња Бојовић, док је за ученика
године проглашен ученик 874 Дуран Рамадани..Ученицима осмих разреда додељена је 191
посебна диплома као похвала за изузетне успехе из различитих наставних предмета, аова
генерација осмака је и изнедрила 20 носиоца вукове дипломе.
Сви ученици осмог разреда успешно су положили завршни испит и уписали
жељене школе средње школе.
Пет ученика је радило и завршило разред образујући се по ИОП-2, .
Настава је реализована уз мала и дозвољена одступања.
Веће је усагласило и усвојило списак уџбеника који ће се користити следеће
школске године.
Закључак: план рада разредног већа осмог разреда се реализовао углавном успешно,
обзиром на све специфичности и ванредне околности у школској 2020..
Душица Немањић, руководилац ОВ 8. разреда
Наставничко веће
Видети у извештају директора.
Педагошки колегијум
Видети у извештају директора.
Одељенска већа
У току школске године, план рада одељењских већа реализован је кроз следеће
активности:
 праћење реализације планова и програма обавезних, изборних предмета и слободних
активности
 праћење реализације ИОП-1 и ИОП-2
 праћење реализације планова и програма додатне и допунске наставе
 праћење реализације планова и програма остварености циљева и задатака образовно
васпитног рада
 праћење реализације планова и програма анализом постигнућа и понашања ученика
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 преадузимање мера за усклађивање рада са ученицима и родитељима
 праћењем реализације посебних програма у области превенције насиља, здравственог
васпитања, безбедности, инклузије, професионалне оријентације
 Прилагођавање рада ванредном стању и ванредној ситуацији услед пандемије COVID19 и редовно извештавање пп службе и директора школе.

Извештај о раду Школског одбора у школској 2019./2020. години
У току школске 2019./2020. године одржано је 11 седница ШО.
ШО је усвојио извештај о реализацији ГПРШ и извештај о раду директора школе за
претходну школску 2018./2019. годину и донео ГПРШ за школску 2019./2020. годину.
Утврдио је предлог финансијског плана и плана јавних набавки, као и финансијски план и
план јавних набавки за 2019./2020. годину.
Усвојио је завршни рачун за 2019. годину.
Доносио је ребалансе финансијског плана и измене плана јавних набавки.
Доносио је одлуке у вези са реализацијама наставе у природи и екскурзијама, према
правилнику. Разматрао је и усвојио све појединачне извештаје о реализацији излета и
наставе у природи.
Разматрао је и усвојио извештаје о успеху и понашању ученика на класификационим
периодима.
Разматрао је извештаје о реализацији часова обавезних, обавезних изборних и изборних
предмета, додатне и допунске наставе, слободних активности, реализације АП стручних
тимова и актива након сваког од класификационих периода.
Разматрао је различите молбе, жалбе и захтеве из своје надлежности и доносио одлуке у
вези са њима.
Доносио је опште акте школе, усклађене са новим ЗОСОВ-ом.
Доносио је одлуке у вези са отварањем продуженог боравка.
Доносио је одлуке у вези са давањем у закуп школског простора.
Због проглашења ванредног стања у Републици Србији услед епидемије COVID-19,
15.марта, и у периоду после прекида истог па све до краја школске године,седнице ШО
одржаване су електронским путем.
Извештај поднела:
Јелена Шаљић,председник ШО
Извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/20. години
Услед ситуације изазване COVID 19 кризом, у току школске 2019/2020. године
одржано је 6 седница Савета родитеља, од којих 3 у електронском облику. Комуникација
по различитим питањима, између родитеља и менаџмента школе је успешно реализована
путем електронске поште. На седницама су разматране теме које су планиране Планом
рада Савета родитеља за ову школску годину, као што су:
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- Доношење одлуке о верификацији мандата представника одељења изабраних за
Савет родитеља школе. Конституисање Савета родитеља за школску 2019/20. годину.
Избор председништва: председник - Слободанка Марјановић (IV4), заменик председника
– Сандра Живаљевић (VIII1) и записничар – Бојана Ђорђевић (VIII5);
- Разматрање и усвајање Плана рада Савета родитеља за школску 2019/20. годину;
- Давањесагласности СР занабавкууџбеника у ратамазашколску 2020/21. годину;
- Давање сагласности СР о предложеној листи дестинација и програму екскурзија и
настава у природи за 2019/20;
- Доношење одлуке о висини надокнаде за наставнике пратиоце групе за
једнодневне и вишедневне екскурзије (наставу у природи). Родитељи су једногласно
одлучили да висина надокнаде за једнодневни излет износи 700,00 динара, а за
вишедневни излет и рекреативну наставу 750,00 динара;
- Разматрање Годишњег плана рада школе за 2018/2019.;
- Разматрање Извештаја о раду директора установе за 2018/2019.годину;
- Избор понуде осигурања ученика у току школске 2019/20. године. Већина
представника СР је изабрала осигурањеAMS Osiguranje d.o.o. Beograd, по цени премије од
360 динара по детету;
- Избор најповољније понуде за реализацију наставе у природи (за млађе разреде),
односно екскурзије (за старије разреде) у школској 2018/19. години;
- Разматрање Извештаја о анализи успеха и понашању ученика и предлагање мера
за побољшање истих (на крајукласификационог периода);
- Разматрање Прегледа успеха и понашања ученика ОШ „14. октобар“, на
крајупрвог полугодишта школске 2019/2020. године;
- Покретање иницијативе за спровођење процедуре одобравања две групе
продуженог боравка;
- Разматрање извештаја о реализованим екскурзијама и наставе у природи;
- Информисање родитеља о свим релевантним званичним информацијама а
поводом рада школе у условима COVID 19 кризе.
Извештај сачинила:
Слободанка Марјановић, председник СР
У Београду, 6. август 2020. године

Извештај о раду Ученичког парламента
Током школске 2019/20 године ученички парламент се састајо редовно. На почетку
школске године уз помоћ разредних старешина обављен је избор представника VII и VIII
разреда , те је конституисан Ученички парлаљмент. Конституисање је условило и избор
руководства и представника у стручним органима школе. Чланови УП су разматрали
Пословник ораду УП, као и План рада за текућу школску годину. Већину планираних
активности Ученички парламент је реализовао, с тим што су приоритет у смислу
важности, времена, ангажовања и у реализацији имале активности као што су Упознавање
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са Правилником о оцењивању, Упознавање УП са програмом професионалне орјентације,
Организација културно-забавног живота ( матурске вечери), Упознавање са протоколом о
заштити од насиља , злостављања и занемаривања.
Ученици су се веома радо учествовали у раду и заказивали састанке. Посебно
издвајамо заједничке састанке са ВТ наше школе поводом организације и реализације
Драмске представе чији су и аутори, редитељи и глумци ученици школе, као и
организације Књижевне вечери са писцем Луком Караљулеским.
Отежавајућа околност је што временска динамика наставних и ванаставних
активности ученика седмог и осмог разреда није давала пуно могућности , па су се
састанци организовали у више наврата и покушаја. У периоду ванредног стања су
активности сведене на минимум процес, тако да је и то био фактор који је ограничавао
могућност даљих окупљања.
Препорука за следећу школску годину, као и до сада, односи се временску
организацију и план одржавања састанака, који би требало да буде фиксиран и унет у
распоред ваннаставних активности, дакле Ученичком парламенту је потребно доделити
одређен термин за одржавање сатанака у распореду часова. Међутим, услед повећања
броја ученика и обзиром да просторно школа не нуди велике могућности у смислу
слободних термина и учионица, ппепорука је да се следеће школске године састанци
Ученичког прламента реализују у суптротној смени.
Препорука чланова Ученичког парламента јесте да се следеће школске године већа
пажнја посвети промоцији најуспешнијих ученика наше школе, репрезентативним
резултатима и свему осталом што ће повећати углед и промоцију наше школе и ученика.
Педагог школе, Душица Немањић
Извештаји о раду стручних већа

Извештај о раду стручног већа за разредну наставу
Током ове школске године реализовано је следеће:











Урађени су годишњи и оперативни планови
Похађани су планирани семинари, реализовани примери добре праксе
Припремљен је свечани пријем првака
Анализирани су иновативни часови
Реализоване су активности у оквиру пројеката израде ИОП-а, заштите деце од
насиља, професионалне оријентације, превенције зависности од употребе
интернета
Учешће у припремању и реализовању такмичења
Учешће у активностима „Пријатељи деце“
Учешће у приредби поводом Дана школе и Савиндана
Анализирано је коришћење електронских дневника
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Остварена је сарадња са Црвеним крстом, ватрогасцима, полицијом, Домом
здравља
Радило се на бољој сарадњи са родитељима
Посетили смо позориште, биоскоп, два пута смо угостили позоришну трупу
Реализовали смо новогодишњу прославу и продајну изложбу и од зарађеног новца
купили наставна средства за школу
Учествовали смо на разним спортским активностима и такмичењима, одазвали се
многим конкурсима
Реализовали смо један полудневни излет са циљем бољег упознавања Београда и
околине
Прваци су посадили „Дрво генерације“
Веома успешно смо реализовали наставу на даљину од 17. марта до 16. јуна ове
школске године, уз максимално коришћење личних и ресурса школе

Руководилац Стручног већа разредне наставе
Ана Павловић

Стручна већа за области предмета
У школи су конституисана стручних већа за следеће области предмета: физичко и
здравствено васпитање, уметност, друштвене науке, метематику, природне науке и
технологију, српски језик, књижевност и комуникацију, за стране језике и Стручно веће
разредне наставе и изборне предмете.
СВ су одржала различит број седница током школске године, углавном по плану.
На поменутим седницама су се, кроз различите садржаје рада, бавили:
 усаглашавањем глобалног и опреативног планирања,нарочито током ванредног
стања и периода за време и након реализације наставе на даљину
 поделом часова и задужења
 усаглашавањем критеријума оцењивања са Правилником о оцењивању у ОШ
 учествовањем у реализацији и евалуацији стручног усавршавања наставника и
имплементацијом иновација у настави (угледни часови)
 реализацијом и евалуацијом акционог плана за РП и Вредновање рада школе
 праћењем остварености образовних стандарда
 планирањем и евалуацијом рада са даровитим ученицима и ученицима који имају
тешкоће у учењу, учествовањем у припрмању израде педгошког профила, ИОП-а
типа 1 и 2
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прћењем реализације активности предвиђених ШП и остварености цињева и
задатакаобавезних, обавезних изборних, изборних предмета додатне, допунске
наставе и слободних активности, екскурзија, посета и наставе у природи
организацијом и реализовањем такмичења ученика
планирањем и реализацијом личног стручног усавршавања
Менторским радом са колегама приправницима, кандидатима за лиценцу за рад
организацијом и припремом приредбе поводом Дана школе и прославе школске
славе – Светог Саве

Сва стручна већа су упозната са Школским програмом,
извештајем о Самовредновању.

Развојним планом и

Годишњи извештај стручног већа за српски језик и књижевност
У првом полугодишту реализовани су сви планирани часови као и часови додатне и
допунске наставе и часови секција. У другом полугодишту настава је реализована на
даљину због проглашења ванредног стања због епидемије. Све наставнице су се
прилагодиле и држале часове преко Вибера, Гугл платформе и Зум апликације. Школска
година је успешно приведена крају. У школи је одржана припремна настава као и
пријемни испит за осмаке.
Прво полугодиште (до 01. фебруара 2020)
Активности:
1. Тамара Станојевић:
- Организација и учествовање у приредбама за Дан школе и Светог Саву
- Посета САНУ, Народном музеју и Сајму књига
- Организовање и модерирање књижевног сусрета са Отом Олтвањијем
- Угледни часови:
1. Славне личности које су мењале свет (VI/1 иVI/2)
2. Путем Светог Саве (VI/1 и VI/2)
- Семинар за едукаторе драмских секција „Беседништво, рецитовање и култура
говора“ у ОШ „Милош Црњански“ 12. и 13. октобра 2019. Двомесечне
радионице похађали и учествовали на такмичењу у беседништву и рецитовању
Меморијал „Љубица Копривица“ Тара Грудић V/5, Арсеније Ђурковић V/5 и
Елена Дамјановић VI/2
- Учествовање у Фестивалу писмених задатака и школском рецитаторском
такмичењу
- Часови: додатна 23, допунска 18, литерарна секција 22
2. Милена Илић Зељић
- Организација и учествовање у приредби за Дан школе у Кнежевцу
- Часови: додатна 15, допунска 12, драмска секција 17
3. Сузана Даскаловић
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Филм презентација школе
Ментор ученицима са следећим успесима:
1. Дуња Ковић V/2– друго место на међународном литерарном
конкурсу „Слобода“
2. Дуња Ковић V/2– треће место (школско) Ђачка песничка
сусретања
3. Варвара Алексић VIII/3 - треће место (школско) Ђачка песничка
сусретања
Учествовање у Фестивалу писмених задатака и школском рецитаторском
такмичењу
Угледни часови:
1. Милош Црњански „Сеобе“ имплементација пројекта ПО у осмом
разреду
2. Бранислав Нушић „Хајдуци“ драматизација одломка у V/2 и V/4
Припремање филма – презентација о раду школе који је приказан на приредби
поводом прославе Светог Саве
Часови: додатна 20, допунска 19, лингвистичка секција 16

4. Милица Живковић
- Освојено прво место у организацији најбољег програма на Ђачким песничким
сусретима. Ученици постигли следеће успехе:
1. Ђорђе Алексић – прво место (школско) и друго место
(општинско)
2. Ивана Рашчанин – друго место (школско)
- Ученица Милица Бодирога VII/2 похађала двомесечне радионице и такмичила
се у беседништву и рецитовању Меморијал „Љубица Копривица“ (финале)
- Ученице Милица Бодирога VII/2 и Маша Зорое VI/5 победиле на школском
такмичењу у рецитовању
- Угледни часови:
1. Језичке игре у рекламама VIII/2,VIII/5, VII/2 и VII/3
2. Лик и дело Марка Краљевића у конексту 21. века у VI/5
3. Каква женска – израда колажних паноа и инстаграм профила
истакнутих Српкиња из 18, 19 и 20. века у VIII/2 и VIII/5
4. Музика и реч – угледни час посвећен Светом Сави у сарадњи са
наставницом музичког Јеленом Марјановић
- Двочас беседништва у осмом разреду – гости ученици гимназије „Патријарх
Павле“
- Организатор и учесник Фестивала писмених задатака
5. Весна Леонтијевић
- Похађала семинар Дигитална учионица, сертификат издат у октобру 2019.
- Менторство Милици Живковић
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Учествовање у Фестивалу писмених задатака и Школском такмичењу у
рецитовању – победила Мина Зорое VII/5
Угледни часови:
1. Кроз пустињу и прашуму са Сташом и Нелом у корелацији са
информатиком, биологијом и географијом у одељењима VI/3 и
VI/4
2. Са Аном Франк кроз логоре смрти – седми разред
3. Час посвећен Светом Сави – шести и седми разред у оквиру
пројектне недеље
Часови: додатна 18, допунска 18, новинарска секција 18

Друго полугодиште
61. Републички зимски семинар (7-9.02.2020) на Филолошком факултету као најважнији
вид стручног усавршавања похађале су Милена Илић, Сузана Даскаловић, Весна
Леонтијевић и Тамара Станојевић.
На Општинском такмичењу у рецитовању 11.03.2020. у категорији старијих разреда прво
место освојиле су ученице наше школе Маша Зорое VI/5 и Милица Бодирога VII/2
(ментор Милица Живковић) а друго место заузела је Мина Зорое (ментор Весна
Леонтијевић).
На Шантићевом фестивалу у Мостару у фебруару Ивана Рашчанин VIII/2 (ментор Милица
Живковић) освојила је награду за најбољу мисаону песму. За исту песму 15. маја освојила
је прву награду на конкурсу културног центра Зрењанин, а рад Ђорђа Алексића VIII/2 је
похваљен.
Мила Пајић VIII/2 (ментор Милица Живковић) освојила је прво место на литерарном
конкурсу „Ко каже да не читам лектиру“ за песму „Марко Краљевић на мом рођендану“.
Ученице Ивана Рашчанин VIII/2 и Милица Бодирога VII/2 (ментор Милица Живковић)
добиле су похвалнице за послате песме на конкурсу „Љубав није само реч“ Културног
центра „Футог“.
На конкурсу Културног склоништа „Крик“ на тему „Размишљам о...“ другу награду
освојио је Данило Трифуновић VIII/2, ученик Милице Живковић, а похваљени су и
ученици Матија Рашковић VIII/5, Цветана Рајовић VIII/5, Ђорђе Алексић VIII/2, Нина
Миловановић VII/3, као и њихов ментор Милица Живковић.
На литерарном конкурсу Дечјег едукативног центра Стефан Шарчев V/3, ученик Тамаре
Станојевић освојио је награду за песму „Стихом против короне“.
На литерарном конкурсу „Деца Србије Кини“ на тему „Хвала вам за ваше велико срце“
похваљен је рад Николине Маринковић V/2, ученице Сузане Даскаловић.Маринковићева
је освојила и прву награду за причу „Будимо јаки“ на литерарном конкурсу „Нема фрке уз
унуке“ Дечјег културног центра Београд.
На конкурсу „Божидар Тимотијевић“ ученик Ђорђе Алексић VIII/2 (ментор Милица
Живковић) освојио је златник са ликом Светог Саве за песму „Снови“. Ивана Рашчанин
VIII/2 освојила је другу награду за песму „Ноћ“, а Дуња Ковић V/2 (ментор Сузана
Даскаловић) освојила је треће место за песму „Србија“.
Наставници су једногласно изабрали уџбенике издавачке куће Бигз за VII разред и
направили поделу часова за наредну школску годину. Општи закључак јесте да се радило
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много и вредно упркос тешким околностима и да је година успешно приведена крају, а сви
часови реализовани.
Председник Актива
Тамара Станојевић

Извештај стручног већа за област страних језика
У току школске 2019/20.године одржано је шест састанака Стручног већа које броји
осам чланова. Разматрале су се тачке дневног реда предвиђене планом рада. Задња два
састанка су одржана у складу са препорукама кризног штаба за ванредне ситуације, уз
максимално поштовање здравствено-безбедносних мера.
Настава на даљину се одржавала према плану и програму и сви чланови већа су
своје планове у потпуности реализовали.
Већи успех на такмичењима из енглеског језика није постигнут ове школске
године. На општинском такмичењу је учествовало 5 ученика, од којих ни један није био
међу прва три, али су наши ученици ипак имали запажено учешће.
Стручно усавршавање у школској 2019/20. години у оквиру установе, као и ван ње,
остварено је у оној мери у којој је то било могуће, као последица ванредне ситуације у
земљи. Погледати записник Стучног већа за област страних језика.
За руководиоца Сручног већа за школску 2020/21. годину, реизабран је Владимир
Благојевић, наставник енглеског језика.
Чланови већа су у начелу сагласни да се и у наредној школској години стави
акценат на уједначавање критеријума оцењивања, с обзиром на специфичности појединих
одељења.

Руководилац Стручног већа
Владимир Благојевић
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Извештај о раду стручног већа друштвених наука у школскoј 2019/2020. години

Садржај:
1.Извештај о реализацији плана стручног већа друштвених наука за школску
2019/2020.
2. Извештај о организацији рада чланова већа у време ванредног стања
3. Извештај о анализи успеха ученика на крају школске 2019/2020. године из
наставних предмета историје и географије
4. Извештај о реализацији наставних и ваннаставних активности за школску
2019/2020.
5. Извештај о праћењу усаглашавања критеријума оцењивања, као и формативном
оцењивању за предмет географија, предвиђених годишњим планом рада Тима за
развојно планирање
6. Извештај о учешћу ученика у међународном квизу „Немањићи“
7. Извештај о учешћу ученика на такмичењима из историје и географије
8. Извештај о избору уџбеника за 7. разред основне школе за предмете историја и
географија
9. Извештај о изради анекса школског програма за 7. разред основне школе за
предмете историја и географија
10. Извештај о одржаним иновативним часовима у наведеном периоду
11. Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске 2019/2020.
године
12. Извештај о менторском раду
1. Стручно веће друштвених наука у школској 2019/2020. години има 6 чланова, од чега 3
наставника географије(М. Милисављевић, А. Кнежевић, С. Чубрило) и 3 наставника
историје(Ј. Булатовић-Милошевић, С. Андрић, М. Савић). Чланови већа су у школској
2019/2020. години одржали укупно 12 састанака, што је евидентирано у свесци стручног
већа и састављени извештаји о томе.
Чланови већа су израдили план рада већа за школску 2019/2020. годину, који је у
потпуности реализован за прво полугодиште, а остварени су и неки додатни садржаји који
нису били предвиђени тим планом ( тачка 6. садржаја). Наставници су усвојили план
стручног усавршавања ван установе, који је достављен педагошко-психолошкој служби и
налази се у свесци већа. Наставници су упознавали ученике петог разреда са новим
предметима, а такође су имплементирали инклузивно образовање и извршили израду
ИОП-а, који су предати ПП служби. Наставници су постигли договор о начину рада,
уједначавању критеријума и оцењивању ученика. Чланови већа извршили су
идентификацију даровитих ученика и реализовали часове додатне наставе, што је
евидентирано у дневницима ваннаставних активности од 5-8. разреда у оба објекта.
Наставници историје припремили су и организовали учешће ученика у међународном
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квизу „Немањићи“( више под тачком 6. садржаја). О стручном усавршавању наставника
детаљији извештај је под тачком 11, а о одржаним иновативним часовима под тачком 10.
Наставници географије су, у складу са годишњим планом Тима за развојно планирање,
вршили усаглашавање критеријума оцењивања, као и примену формативног оцењивања, о
чему постији извештај под тачком 5.
Поред својих задужења као наставника и чланова стручног већа, чланови већа били су
активни и у раду Педагошког колегијума и као чланови других већа и тимова у школи: у
тиму за развојни план школе, у тиму за професионалну оријентацију. Чланови већа су
учествовали у изради анекса школског програма за 7. разред основне школе за предмете
историја и географија.
2. Због епидемије оболелих од вируса Ковид 19, влада РС је 15. 03.2020. прогласила
ванредно стање у држави, а донете мере обухватале су и прекид редовне наставе и
прелазак на рад на даљину са ученицима. Наставници су се муњевито организовали и већ
17.03.2020. имали своје платформе за рад са ученицима. У раду на даљину наставници су
користили Гугл учионице, Ед модо платформу, вибер групе, мејлове, Зум апликацију и др.
Наставници су показали високу адаптилност и показали да се могу успешно носити са
свим изазовима рада на даљину. Приликом рада на даљину, коришћене су и видео лекције
на РТС-у, односно РТС планета.
Наставници су израђивали и слали оперативне планове на недељном нивоу током свих 11
недеља трајања ванредног стања. Ученицима који су желели да одговарају за вишу оцену,
у јуну је пружена могућност да то и ураде.
Што се тиче ученика 8. разреда, 24.04.2020. одржан је пробни комбиновани испит који су
ученици полагали он-лајн, тј. електронским путем. Резултате испита, као и аналзу испита
ученици су могли да виде 25.04.2020. на РТС-у или преко сајта www.mojaucionica.gov.rs.
Од 27.04. ученици 8. разреда су могли да преузму тестове и решења као вид подршке за
припрему завршних испита.
Наставници су саставили и проследили тестове за ученике који полажу по програму ИОП2
пп служби. Тестови су садржали питања и упутство за прегледање и били предвиђени за
пробни завршни и прави завршни испит.
Пробни комбиновани завршни испит одржан је 02.06.2020. Ученици су прузимали тестове
у школи, затим их решавали код куће, из разлога безбедности од инфекције.
Сви наставници су одржали припремну наставу за ученике 8. разреда. Настава је држана у
учионицама у школи по унапред предвиђеном распореду и уз мере безбедности, преко
Гугл учионица, као и уз видео лекције са РТС-а.
Сви ученици 8. разреда успешно су завршили разред из предмета историја и географија.
3. Сви ученици наше школе остварили су позитиван успех из предмета историје и
географије, нема недовољних, нити неоцењених ученика.
4. Све наставне активности из историје и географије су у потпуности реализоване, као и
часови додатне наставе, односно секција, из оба предмета до увођења ванредног
стања.Након тога, наставници су индивидуално реализовали додатну наставу по потреби.
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5. Критеријуми оцењивања у активу наставника географије су у потпуности усаглашени,
тј. уједначени у свим разредима, са посебним акцентом на пети и шести разред, због новог
реформисаног плана и програма. За пети разред: Кретање Земље, Унутрашња грађа Земље
а за шести разред: Географска карта, Географска мрежа, Географија становништва.
Формативно оцењивање ученика је евидентирано у педагошким свескама сваког
наставника, што се може утврдити на основу увида у педагошке свеске наставника.
Ученици су оцењивани кроз усмено одговарање пред географском картом, када наставник
може одлично да оцени њихову оријентацију, као и употребу адекватне географске
терминологије. Оцењивање је такође вршено путем вежби, кроз рад на немој карти, затим
кроз активност на часу, као и кроз практичне радове (презентација на видео-биму или
израда паноа).
6. Међународни квиз на тему „Немањићи“ организован је под покровитељством
фондације „Мир Божији“. Нашу школу представљале су две екипе, шестог и седмог
разреда. Екипу шестог разреда чинили су ученици: Дејан Зековић (6-5), Мина Јовановић
(6-4) и Сара Стевановић (6-4). Екипу седмог разреда чинили су:
Матеја Зиројевић (7-2), Јован Суботић (7-3) и Стефан Ђукић (7-4). Укупан број
пријављених екипа за овај квиз био је 282. организатор је замислио да се најпре одржи
први елиминациони круг, из кога би се првих 50 екипа пласирало у други круг такмичења,
а финале би било одржано почетком јануара 2020. године.
Први круг такмичења одржан је 03.12.2019. године. Квиз се решавао електронски, након
улоговања са шифром. Укупан број питања био је 30, а предвиђено време за рад 15
минута. Наши ученици знали су одговоре на сва питања, али због техничких потешкоћа
(проблема са куцањем и исправљањем текста) нису стигли да одговоре на свих 30 питања
у предвиђеном року. Ово искуство је за њих било нешто сасвим ново и представља помак
у коришћењу ИТ у настави. По објављивању резултата од стране организатора, екипа
седмог разреда заузела је 73 место, екипа шестог разреда 131. место од укупно 282
пријављене екипе.
7.Општинско такмичење из историје одржано је 015.03.2020. у ОШ „Ђура Јакшић“. Наши
ученици су постигли добре резултате:
Шести разред: Јовановић Матеја – II место
Јовановић Мина - II место
Благојевић Тијана - II место
Седми разред: Стефан Ђукић - I место
Матеја Зиројевић - II место
Осми разред: Василије Алексић – III место
Сви ови ученици остварили су пласман на градско такмичење које није одржано због
проглашења ванредног стања. Општинско такмичење из географије такође није одржано
из истог разлога.
8. На основу Каталога одобрених уџбеника за 3. и 7. разред основног образовања и
васпитања, наставници историје су се определили за уџбеник издавачке куће „БИГЗ
школство“: „Историја са одабраним историјским изворима за 7. разред основне школе“
аутора Уроша Миливојевића, Весне Лучић и Зорана Павловића.
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На основу горе наведеног Каталога, наставници географије су се определили за уџбеник
издавачке куће „БИГЗ школство“: „Географија- уџбеник за 7. разред основне школе“
аутора И. Лешчешен, С. Зрнић, Б. Колачек, А. Јовичић.
Поред штампаног, наставници историје и географије планирају да у наставу уведу и
дигиталне уџбенике истих аутора.
9. Наставници историје и географије учествовали су у писању анекса школског програма
за 7. разред за своје предмете. Анекс школског програма за 7. разред основне школе
урађен је у складу са ПРАВИЛНИКОМ о плану наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања и програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања, објављеном у „Службеном гласнику РС-Просветном гласнику“,
од 27.05.2019. године. На основу новог програма биће израђени и нови глобални и
оперативни планови за школску 2020/2021. годину.
10. Наставница Светлана Чубрило је у наведеном периоду одржала иновативни час, а тема
наставне јединице била је „Кроз пустињу и прашуму“ Х. Сјенкијевич (изборна лектира)кроз пустињу и прашуму са Сташом и Нелом, одељење 6-3 и 6-4.
11. План стручног усавршавања наставника за школску 2019/2020. није реализован.
Извештај о стручном усавршавању наставника у школској 2019/2020. години
приказан је у следећој табели:

Наставник

Назив стручног усавршавања

Јелена Булатовић- Дигитална учионица
Милошевић
Снежана Андрић
Снежана Андрић
Александра
Кнежевић

Концентрацијом и мотивацијом до
изузетности, К3
Невидљиво
васпитањеуглед,
атмосфера и идентитет школе у
функцији васпитања ученика, К3
Концентрацијом и мотивацијом до
изузетности, К3

Трајање(број
сати)
2425.08.2019.
(16)
07.12.2019.
(8)
29.0201.03.2020.
(16)
07.12.2019.
(8)

Детаљан извештај спољашњег и усавршавања унутар установе биће послат у засебном
документу.
12. Наставнику историје Милошу Савићу одређен је ментор Јелена БулатовићМилошевић.
Руководилац већа
Снежана Андрић
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Извештај о раду Већа за област математике
Веће је одржало 9 састанака.
Наставници Ивана Ковачевић и Маријана Лукић Јанковић су похађали 8 семинара,
Доситеја Лекић и Далиборка Тресовић 7 семинара и Божидар Мирић 1 семинар.
Часови редовне наставе реализовани су по плану а часови допунске и додатне нису у
потпуности реализовани због ванредног стања.Припремне наставе за завршни испит
ученика 8. разреда држали су наставници Доситеја Лекић – 20, Далиборка Тресовић – 20
и Ивана Ковачевић - 20.
Планови за 5. и 6. разред су употпуњени исходима.
РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
1.ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На школском такмичењу из математике (08.11.2019.) је учествовало 195 ученика
наше школе.
На општинско такмичење ( 07.12.2019.)се пласирао 53 ученика и тамо су постигли
завидне резултате.
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ (23.03.2019.)
ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Награде са општинског
4. разред
1. Мајсторовић Војин, Биљана Тасић
1. место
2. Острогорац Димитрије,
Биљана Тасић
2. Место
3. Цекић ДимитријеСлађана Ђорђевић3. Место

5. разред
1. Ратков Филип,
Доситеја Лекић,
2. Трбољевац Лука,
Доситеја Лекић,
3. Јојић АњаДоситеја Лекић,
похвала
4. Ђурковић Арсеније
Божидар Мирић

1.место
3.место
похвала

7. разред
1.Грубић Богдан,
Маријана Лукић Јанковић,
8.разред
1. Бојовић Дуња Доситеја Лекић,2 награда
2. Алексић ЂорђеДоситеја Лекић,3 награда

похвала

Запажен резултат су постигли и ученици трећег разреда .
Награде са окружног
1. Ратков Филип,
2. Трбољевац Лука,
3.Бојовић Дуња

Маријана Лукић – Јанковић,
Маријана Лукић – Јанковић,
Доситеја Лекић,
похвала

2. место
2.место
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2.ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ „ МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ “
Школско екипно такмичење је организовано 30.09.2019, на општинско су прошли чланови
екипе коју су чинили:
1.
Мила Новаковић- V/4,
2.
Анка Беновић – VI/5,
3.
Лука Матић - VII/1,
4.
Бојовић Дуња - VIII/2.
Општинско такмичење је организовано у нашој школи и ученици наше екипе су заузели 1.
место на општинском такмичењу а на окружном одржаном 27.11.2019, 4.место и тиме
постигли запажене резултате.
3. МЕЂУНАРОДНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“
Због ванредног стања ово ткмичење није било организовано.
4. МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР -ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ ОШ СРБИЈЕ – ранг
републичког такмичења
Због ванредног стања ово ткмичење није било организовано.
Осврт –Према плану рада Стручног већа математике, све активности су реализоване,
наставници су похађали ове године доста семинара. Сви наставници су одржали по један
иновативни час са ученицима виших разреда, ученици су били подељени у екипе и
такмичили су се са по три групе задатака које смо им пуштали на видео биму ( врста
математичког квиза а и припрема за такмичења).
Како би осмаци имали што боље резултате на завршном испиту, планирамо да
припремну наставу држимо од октобра месеца.
Председник Стручног већа,
Ивана Ковачевић

Годишњи извештај о раду Стручног већа из области уметности за школску
2019/2020.годину
Током школске 2019/2020 чланови стручног већа из области уметности су:
- Александра Станковић – руководилац стручног већа
- Јелена Марјановић –записничар
- Данка Тртовић- члан
- Надица Недељковић-члан
Одржали су 6 седница Стручног већа на којима
је усвојен план радаСтручног већа за школску 2019/2020.год у оквиру кога је планирано
стручно усавршавање наставника ван установе и у установи.
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Усаглашене су методе рада, облици рада и коришћење наставних средстава.
Урађена је анализа онлајн наставе у току трајања ванредног стања.
Настава
Наставни план из предмета музичка култура ,ликовна култура ,изборни хор и
оркестар,слободна ваннаставна активност хор и оркестари цртање ,сликање и
вајањеваннаставне активности: соло певачи и група певача ,планиране Годишњим планом
рада за школску2019/2020. у потпуности је реализован,осим планираних активности за
период март-јун,због трајања ванредног стања уведеног због пандемије вируса Covid-19
Иновативни часови
одељењ
предмет

наставник

Наставна јединица

7/1,7/2,7/5

Музичка
култура

Александра
Станковић

Народна песма
Ајде Јано

7/3,8/2,7/5

Музичка
култура

Јелена
Марјановић

Средњевековна
музика

5/2,5/3,5/4,5/5

Ликовна
култура

Данка Тртовић

7/2,7/3,7/4,7/5

Ликовна
Данка Тртовић
култура
Ликовнакултура ДанкаТртовић

Пејзаж у
инпресионизму и
савременој
уметности
Историја архитектуре
кроз практичан рад
Графички
дизајн,вежбе.примена
у савременим
медијима и
уметности

8/2,8/3,8/4,8/5

Иновативна
метода
Мешовити
ритам кроз
извођење и
народну игру
Тематско
планирање
Музичка
културасрпски језик
Музика и реч
кроз средњи
век
Угледни час

Културне манифестације
Чланови стручног већа су током школске године припремали и реализовали културне
програме и изложбе у оквиру школе и ван ње.
Школске манифестације: Пријем првака, Дан школе, Светосавска академија,Књижевно вече
„На почетку беше реч“,концерт у школи у организацији „Београдске зиме“малог хора са
Леонтином Вукомановић.
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Ван школе: Мали хор школе из пројекта „ Београд пева“ учествовао на Радости Европе,на
Новогодишњем концерту у ДКЦБ, на концерту „Појте и утројте“ у ДКБЦ и на Светосавској
академији у Удружењу књижевника Србије.
На 65.изложби ликовних радова деце и омладине Србије,у центру за Ликовно образовањ
Војводине ,Нови Сад ,изложени су радови наше две ученице.
Такмичења
Наставници музичке културе организовали су школско такмичење „ Најраспеваније
одељење“.
Музичка култура:
На општинском такмичењу соло певача и малих вокланих састава учествовало је 15ученика
млађих и старијих разреда и освојили су 7 првих награда и6других награда.
Градско такмичење соло певача ,жанр класична соло песма и староградска учествовало је 5
ученица ,освојене су 2 прве и 2 друге награде.Остала градска такмичења на којима су
ученици требали да учествују су отказана.
Ликовна култура
На општинском такмичењу у осликавање плочника у оквиру Дечије недеље ученици
старијих разреда освојили су 1. место.
На ликовном конкурсу у оквиру дечије недеље освојена су 3 прва места
.На ликовно-литерарном конкурсу поводмом годишњице смрт Патријарха Павла освојено је
једно ПРВО и једно Друго место
На општинском ликовном конкурсу дечије карикатура „ Мали Пјер“награђени су ученици:
Лука Матић 7-1 1.награда
Марко Перчић 6-2
Зоје Андријанић 7-2
На ликовном конкурсу „Плакат за позоришну представу“,на фестивалу „Велика школска
позорница“ у Тополи награде су освојили
3. место Ана Матић 7-1и
Похвала Марија Босић 7-1
На међународној дечијој ликовној изложби малог формата,диплому за успешан излагачки
рад наизложби „ Скривени свет буба и инсеката“,добили су Јована Гашпаровић 6-1 и
ЛазарИћитовић 8-6.
Избор уџбеника
Чланови стручног већа су извршили избор уџбеника за за5.6.и7. 8..разред.
Музичка култура „Нови Логос“
Ликовна култура „Нови логос“
Стручна сарадња
Наставница Александра Станковић је током године била члан стручног жирија на
општинским такмичењима соло певача ,малих вокалних састава и најраспеваније одељенске
заједнице у општини Палилула и Нови Београд.
Наставница Јелена Марјановић је током године била члан стручног жирија на општинским
такмичењима соло певача ,малих вокалних састава и најраспеваније одељенске заједнице у
општини Палилула
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Наставница Александра Станковић била је кординатор у организацији централне државне
прославе Осамстогодина аутокефалности у Србији у Сава Центру.
Наставнице Јелена Марјановић и Александра Станковић биле су део Тима који је реализовао
пројекат „Београд пева“,под покровитељством Скупштине града Београда,секретаријата за
образовање и секретаријата за културу.
Стручно усавршавање уоквиру установе
Име и презиме наставника
Јелена Марјановић

Александра Станковић

Данка Тртовић

Надица Недељковић 30%
норме

активност

Наступи у школи- поводом Дана школе
Светосавска академија,
Наступи ван школе-,Радост
Европе,Новогодишњи концерт ДКБЦ,Концерт
„Појте и утројте и Светосавска академија у
КЛубу књижевника Србије
Такмичења –школско „најраспеванија
одењенска заједница-организација
Општинско учешће,
Такмичење солиста и малих вокалних састава
Општинско,
Аутор ,реализатор и присуство угледног часа
Наступи у школи- поводом Дана школе
Светосавска
академија“,аутор,реализација,учешће
Наступи ван школе-,Радост
Европе,Новогодишњи концерт ДКБЦ,Концерт
„Појте и утројте и Светосавска академија у
КЛубу књижевника Србије
Такмичење солиста и малих вокалних састава
Општинско
Координатор у организацији
Угледни часови-народна песма Ајде Јано
Изложбе поводом Дана школе,Савиндана и
Тематске изложбе
Пејзаж у инпресионизму и
савременојуметности
Историјаархитектурекрозпрактичанрад
Графичкидизајн,вежбе.примена у
савремениммедијима и уметности
Такмичење општинско,
Изложбе поводом Дана школе,Савиндана и
Тематске изложбе-објекат у Кнежевцу
65.изложба ликовних радова деце и омладине
Србије,у центру за Ликовно образовањ
Војводине ,Нови Сад
Општинско такмичење „Осликавање

Број
бодова
30
30

5

5
10
30

30

5

10
20
5
5
5
5
20
10

5
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плочника“-учешће
Такмичења-ликовни конкурси-Мали Пјер,
Ликовно-литерарни конкурс поводмом
годишњице смрт Патријарха

20

Посебне дипломе
У школској 2019/2020 ученицима осмог разреда додељене су посебне дипломе за предмете
музичка култура укупно шест посебних диплома,а за предмет ликовна култура укупно девет
посебних диплома
Подела часова
Предлог поделе часова за школску 2020/2021. предат директорки школе. Предлог се налази и
у свесци Стручног већа за област уметности.
Руководилац актива
Александра Станковић

Извештај о раду стручног већа природних наука
У школској 2019/20. години чланови стручног већа природних наука су наставници:
-Светлана Илиев-Ћосић (Техничко и информатичко образовање)
-Снежана Штиковац (Техничко и информатичко образовање)
-Мирослава Павићевић (Техничко и информатичко образовање)
-Лазар Недељковић (Техничко и информатичко образовање)
-Милош Кузмановић (Информатика и рачунарство)
-Љубица Пршић (Хемија)
-Тања Станојевић (Биологија)
-Драгана Броћић (Биологија)
-Борис Милошевић (Физика)
-Ивана Радевић (Физикаи хемија)
-Стручно веће је реализовало план за 2019/20 годину, прилагођено условима ванредне
ситуације када није било могуће организовања наставе у школи, већ се одвијала тзв.
„настава на даљину“.
-Одржано је четири састанка Стручног већа на којима су усвојени програм рада за
школску 2019/20 годину.Усклађени су планови образовно-васпитног рада, допунске и
додатне наставе и слободних активности, активности у оквиру инклузивног програма;
планирани су и делимично су у школи изведени иновативни часови (активност је рекинута
услед пандемије КОРОНА вируса), али су се иновације у настави практично наставиле у
оквиру „наставе на даљину“, о чему ће касније бити више речи; изведене су анализе рада и
успеха ученика на полугодишту и крају школске године; усклађени су годишњи и месечни
планови рада наставника и међусобно су размењивана искуства из наставе.
-Уредно су вођени записници са сваког састанка (налазе се у свесци стручног већа
природних наука).
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-У даљем тексту приказани су резултати стручног усавршавања наставника у току
школске 2019/20. године (неки су преписани са полугодишта), као и постигнућа ученика
на такмичењима, којима су наставници били ментори.
ОСИМ ОВОГА ТРЕБА ИМАТИ У ВИДУ И ИСТАЋИ ДА СУ ТОКОМ ДРУГОГ
ПОЛУГОДИШТА НАСТАВНИЦИ ОСПОСОБЉЕНИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ
ПЛАТФОРМИ (ГУГЛ УЧИОНИЦА, ЗУМ, ИТД) ШТО НА НИВОУ 2.5 МЕСЕЦИ
ПРЕДСТАВЉА БАР 100 ЧАСОВА АКТИВНОСТИ ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА
УЧЕНИЦИМА, ФОРМИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И УСМЕРАВАЊА УЧЕНИКА, КАО И
НАСТАВЕ И ИСПИТИВАЊА НА ДАЉИНУ.
Ивана Радевић (физика и хемија)
Ана Стојановић (7.4) и Јаков Максимовић (7.5) учешће на општинском такмичењу; Јаков
је из хемије освојио 2.место на општини, 74.5 поена
Павле Обрадовић (7.2) учешће и похвала на општинском такмичењу;
Богдан Грубић (7.4) се пласирао на градско такмичење, које није одржано услед увођења
ванредне ситуације.
Борис Милошевић (физика)
Никола Спасовски (7.3) учешће на општинском такмичењу и деоба 11. места (42 бода);
Лука Матић (7.1) учешће и трећа награда на општинском такмичењу (за мало пласман на
градско такмичење – недостајало 2 бода) – деоба 6. места и 65 бодова.
Тања Станојевић (биологија)
Ана Јанковић и Дуран Рамадани (8.4) треће место на општинском такмичењу
Драгана Броћић (биологија)
Лена Поповић (7.1) друго место на општинском такмичењу;
Мина Зорое (7.5) треће место на општинском такмичењу;
Обе ученице су сепласирале на градско такмичење.
Варвара Алексић (8.3) и Дуња Станковић (8.1) пролаз на градско такмичење.
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Љубица Пршић (Хемија)
Богдан Грубић (7.4) 1.место на опшинском такмичењу, 89 бодова и пласман на градско.
Милош Кузмановић (Информатика и рачунарство)
Константин Ђурић, 1. место на општинском такмичењу, 100 бодова;
Живковић Ива 2. место на општинском такмичењу, 70 бодова
Богдан Грубић и Андреј Ђорђевић похвала на општинском такмичењу
На жалост, резултати и пласмани са такмичења се ове године нису узимали у обзир
(између осталог и за одабир Ученика године), с обзиром да је сезона такмичења
прекинута ванредним стањем.
Иначе, план и програм је из свих предмета готово потпуно реализован, са тек мањим
одступањима. Ученицима по ИОП-у је прилагођено градиво, па су и они успешно
завршили ову школску годину.
Председник Стручног већа:
Борис Милошевић
Извештај о раду стручног већа изборних предмета
У току школске 2018/19 стручно веће изборних предмета је одржало шест седница,
на којима су разматрана питања предвиђена планом и програмом. План активноси и
њихова реализација:
1. Редовна настава: Реализовани су сви предвиђени часови.
2. Оцена постигнића ученика: Чланови стручног већа су констатовали даје успех
ученика из изборних предмета на врло високом нивоу. Ученици су савладали
градиво предвиђено Планом и програмом рада за протеклу школску годину, а
према индивидуалним способностима, интересовањима и залагању.
3. Закључено је да су остварени сви наставни садржаји који су били предвиђени у
школској години.
4. Сарадња са свештенством храма Светог Јована Крститеља
 Учествовање у припреми и прослави школске славе – Светог Саве
 Одлазак на Свету Литургију и учешће у Светој Тајни Причешћа (Божићни и
Васкршњи пост)
Сарадња вероучитеља са свештенством Храма Светог Јована Крститеља и у овој
прошлој години је била на високом нивоу. Ученици су у току године више пута
организовано одлазили у пратњи вероучитеља у надлежне храмове на Литургију и
причешће како у току званичних постова тако и ван њих.
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5. Корелација предмета Грађанско васпитање и Верска настава постоји од почетка.
Оба предмета се међусобно допуњују (заједница-породица, трпељивосттолеранција, таленти-професионална орјентација)
6. Угледни часови нису одржавани ни из једног предмета.
7. Уџбеници за Грађансковаспитање (за старије разреде) и Верску наставу не постоје.
Ученици који похађају наставу изборних предмета нису имали потребу за додатном
подршком у учењу.
Сви ученици су оцењени из предмета Информатика и Домаћинство, а већином
оцењени са „истиче се“ из предмета Грађанско васпитање и Веронаука.
Чланови стручног већа истакли су задовољство учешћем ученика у реализацији
хуманитарних активности и активности везаних за прославу празника.
Извештај написао
Милован Парезановић
НАПОМЕНА:
У свесци Актива изборних предмата за 2018/2019. годину могу се прочитати
детаљни извештаји из следећих дешавања, а на фејсбук страни наше школе за многа
дешавања постоје и фотографије или видео снимци. (Фото осврт или видео снимци
постоји на сајтовима: Културног центра Раковица, Српске Православне Цркве, ТВ Храм,
радио Слово Љубве):
1. Записници са свих одржаних стручних већа.
2. Дешавања са предмета верске наставе:
(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ) а) извештај о призиву Духа Светог (молитва на почетку
сваке школске године и одлазак ђака у централне београдске храмове, нпр. храм Св. Саве
или Св. Марка, Саборна...) б)извештај о учествовању на Путевима духовности у
организацији вероучитеља са Раковице и Културног центра Раковица (одлазак
вероучитеља са одређеним бројем ђака на припреме за такмичење и такмичење у
познавању лика и дела владике Николаја Велимировића у трајању од два дана) в) извештај
о организовању и успешном спровођењу хуманитарне акције „Божићни оброк“ г)
прослава школсе славе - Свети Сава (записник 3. седнице стручног већа)
(ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ, најаве дешавања у 5. записнику седнице стручног већа
и кратки извештаји са свих догађања)а) извештај о учествовању у свечаном програму
поводом обележавања осам векова аутокефалности Српске Православне Цркве у
организацији Одбора за верску наставу и Културног центра Раковица (одлазак
вероучитеља са одређеним бројем ученика и колега као и учествовање ученика у
музичком и драмском програму) б) организација и учествовање у општинском такмичењу
- квизу из познавања верске наставе у организацији вероучитеља и Одбора за верску
наставу в) организација и учествовање у Једанаестом литургијском фестивалу у храму
Вазнесења Господњег на Жаркову и публикација књиге о овој манифестацији (аутор
књиге вероучитељ Милован Парезановић, у свесци Актива приложен је један примерак
књиге, као најбољи показатељ ангажованости вероучитеља у току једне школске године)
г) извештај о учествовању на шестом Спортском Сабрању Света Србија на Ади д)
извештај о организовању и успешном спровођењу васкршње хуманитарне акције
3. Извештај из предмета Грађанско васпитање
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Извештај стручног већа области физичког васпитања за школску 2019/2020.годину
Чланови већа су: Бранко Поповић– професор физичког васпитања, Јасна Крстић
– професор физичког васпитања ,Стеван Томић – професор физичког васпитања (уједно
и руководилац већа) и Сузана Јанковић– професор физичког васпитања. Веће области
физичког васпитања се састало шест пута у току школске године и разматрало је
активности везане за рад већа. План и програм стручног већа је реализован у потпуности и
може се рећи да је са великим успехом завршена школска 2019/2020.година, нарочито ако
се узме у обзир да се од 15.марта до краја школске године због програшења ванредног
стања у Републици Србији настава одвијала искључиво путем онлајн упутстава и
ФИЗИЧКОВИД 19 платформе коју смо ми као стручно веће поставили и ученицима
давали упутства, инструкције и редовно постављали предлоге за вежбање у кућним
условима.. Направљен је план о реализовању редовне наставе, спортских секција и
спортских активности, као и подела задужења за организацију наставе, изабраног спорта
обавезних физичких активности, спортских секција и спортских активности, као и
припрему и организовање спортских манифестација и такмичења у оквиру школе и ван
ње.
Чланови већа су имали и састанке у вези изједначавања критеријума оцењивања у
оквиру већа, као и о начину и принципима селектирања и уочавања талентованих ученика
и начинима помоћи таквим ученицима при избору свог спорта и упућивању у одређене
спортске клубове.
На почетку школске године чланови већа су се договорили око поделе задужења у
оквиру основног дела наставе, изабраног спорта и спортских секција и увођења новог дела
предмета физичко и здравствено васпитање и обавезних физичких активности у процес
наставе седмог разреда. Реализована је планирана редовна настава (основни део наставе
физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности, физичког
васпитања и изабраног спорта), спортске секције и остале спортске активности (табеларни
извештај реализације по одељењима се налази у извештају руководилаца одељењских
већа).
Након проглашења ванредног стања у Републици Србији због епидемије вируса,
стручно веће је одмах направило радни састанак на коме смо осмислили начин
реализације онлајн наставе и постављање интернет платформе под називом
ФИЗИЧКОВИД 19 , на којој смо постављали сва упутства у вези активности и наставе
физичког и здравственог васпитања у тим ванредним околностима, као и разне моделе и
примере облика физичких активности и вежби у кућним условима.
Чланови већа су припремали и водили ученике на спортске манифестације и
такмичења у организацији Министарства просвете и спорта и градског секретаријата за
спорт, што је табеларно приказано у прилогу (с тим да је због проглашења ванредног
стања изостало такмичење ученика 5. и 6 . разреда у рукомету. Посебно треба издвојити и
истаћи овогодишње успехе и пласмане екипе девојчица у малом фудбалу која је
постигла следећи успех- освајање првог места на општинском такмичењу и првог места
на градском такмичењу, као и екипа девојчица у кошарци која је постигла следећи
успех- освајање првог места на општинском такмичењу и првог места на градском
такмичењу.
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С поносом треба истаћи и да на основу свеукупности резултата у школском спорту
(уз напомену да због проглашења ванредног стања у Републици Србији нису одржана
такмичења ученика 5. и 6.разреда у рукомету) поново у генералном пласману
ОСНОВНИХ ШКОЛА РАКОВИЦЕ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКОГ СПОРТА
БЕОГРАДА за школску 2019/2020. годину ОШ“14.ОКТОБАР“ ЈЕ ОСВОЈИЛА 1.МЕСТО,
са освојених 2840 бодова (испред другопласиране ОШ“КОСТА АБРАШЕВИЋ“ -2680
бодова и трећепласиране ОШ“БРАНКО ЋОПИЋ“- 2640 бодова)
Чланови већа су у јуну месецу детаљно анализирали успех ученика на крају
школске године и реализацију наставног плана и програма и направили предлог програма
стручног већа за наредну школску годину, као и предлог поделе часова, који ће такође
бити у прилогу ( уз напомену да је у мају месецу на инсистирање руководства школе
рађена корекција претходне поделе задужења у настави при чему је наставница Сузана
Јанковић са претходних 8 часова задужења остала на само 2 часа задужења у настави
физичког и здравственог васпитања).
Стручно веће је урадило предлог за ученика „СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ“, који
је од стране Наставничког већа и изабран. Ово признање су ове године на основу одлуке
Наставничког већа и на основу највећег броја бодова по правилнику о похвалама и
наградама ученика , понеле три ученице
РАНКОВИЋ МИЛИЦАVIII-6, ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛЕНА VIII-3 и БОЈОВИЋ ДУЊА
VIII-2, јер су својим спортским успесима и залагањем на школским спортским
такмичењима у фудбалу, кошарци, рукомету и атлетици, а најпре својом спортском
културом и личним васпитањем то признање и заслужиле.
Када је у питању стручно усавршавање, наставници су присуствовали одређеном
броју семинара, с тим да треба напоменути да удружење педагога физичке културе Србије
за идућу годину планира већи број ускостручних семинара из наше области, надамо се да
ћемо имати прилике да у наредној години будемо још активнији у погледу области
стручног усавршавања. Треба истаћи и наставак сарадње са нашим матичним факултетомФакултетом за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду, при чему смо и ове
школске године успешно сарађивали у смислу педагошке праксе студената нашег
факултета у настави физичког васпитања.
прилог 1;

спортска
дисциплина

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈ О НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ РЕЗУЛТАТИМА
УЧЕНИКА ОШ“14.ОКТОБАР“
НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2019-2020. ГОДИНЕ

општинско такмичење

градско
такмичење

наставник
који је
припремао
међуокружно републичко
и водио
такмичење
такмичење
ученике
на
такмичење
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1.место- девојчице V и
VI разред
1.место- дечаци V и VI
разред

одбојка
кошарка
џудо

2.место- дечаци VII и
VIII разред

(у нашој општини се не
организује
Општинско такмичење)

атлетика

рукомет мали фудбал пливање

3.место- дечаци V и VI
разред
3.место- девојчице V и
VI разред
3.место- дечаци VII и
VIII разред
3.место- девојчице VII и
VIII разред
1.место- дечаци V и VI
разред
1.место- девојчице V и
VI разред
3.место- девојчице VII и
VIII разред
2.место- дечаци VII и
VIII разред
(због непостојања услова
у нашој општини се не
организује Општинско
такмичење)

2.место – екипно
девојчице V и VI разред
3.место – екипно дечаци
VII и VIIIразред

-----

-----

-----

наставник
Сузана
Јанковић

1.местодевојчице V
и VI разред

-----

-----

наставник
Стеван
Томић

-----

-----

-----

наставник
Стеван
Томић

-----

-----

наставник
Стеван
Томић

-----

-----

наставник
Јасна
Крстић

-----

наставник
Бранко
Поповић

-----

наставник
Јасна
Крстић

1.местодевојчице V
и VI разред

-----

-----

-----

-----

-----

НАПОМЕНА :У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУОСНОВНИХ ШКОЛА РАКОВИЦЕ У
СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКОГ СПОРТА БЕОГРАДА ОШ“14.ОКТОБАР“ ЈЕ
ОСВОЈИЛА 1.МЕСТО, са освојених 2840 бодова (испред другопласиране ОШ“КОСТА
АБРАШЕВИЋ“ -2640 бодова и трећепласиране ОШ“БРАНКО ЋОПИЋ“- 2600 бодова)
прилог 2:
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ
ЗАДУЖЕЊА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ
ОФА
V -1

2

1

+ 0,5

V-2

2

1

+ 0,5

V-3

2

1

+ 0,5

V-4

2

1

+ 0,5

V-5

2

1

+ 0,5

V-6

2

1

+ 0,5

V-7

2

1

+ 0,5

VI-1

2

1

+ 0,5

VI-2

2

1

+ 0,5

VI-3

2

1

+ 0,5

VI-4

2

1

+ 0,5

VI-5

2

1

+ 0,5

VII-1

3

VII-2

3

VII-3

3

VII-4

3

VII-5

3

VIII-1

3

VIII-2

3

VIII-3

3

VIII-4

3

VIII-5

3

Јасна Крстић
Стеван Томић
Бранко Поповић
Сузана Јанковић

Број часова
20
20
20
12
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атлетика

рукоме мали
т
фудбал

кошарка

одбојка

спортска
дисциплина

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈ О НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ РЕЗУЛТАТИМА
УЧЕНИКА ОШ“14.ОКТОБАР“
НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2019-2020. ГОДИНЕ

општинско
такмичење

градско
такмичење

3.место- дечаци V и VI
разред
3.место- девојчице V и
VI разред
----3.место- дечаци VII и
VIII разред
3.место- девојчице VII
и VIII разред
1.место- дечаци V и VI
разред
1.место- девојчице V и
1.местоVI разред
девојчице V и
3.место- девојчице VII
VI разред
и VIII разред
2.место- дечаци VII и
VIII разред
1.место- девојчице V и 1.местоVI разред
девојчице V и
1.место- дечаци V и VI VI разред
разред
2.место- дечаци VII и
VIII разред *
2.место – екипно
девојчице V и VI
разред
3.место – екипно
дечаци VII и
VIIIразред

-----

-----

наставник
који је
припремао
међуокружно републичко
и водио
такмичење
такмичење
ученике
на
такмичење

-----

-----

наставник
Сузана
Јанковић

-----

-----

наставник
Стеван
Томић

-----

-----

наставник
Стеван
Томић

-----

-----

наставник
Јасна
Крстић

-----

-----

наставник
Јасна
Крстић
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НАПОМЕНА :У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУОСНОВНИХ ШКОЛА РАКОВИЦЕ У
СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКОГ СПОРТА БЕОГРАДА ОШ“14.ОКТОБАР“ ЈЕ
ОСВОЈИЛА 1.МЕСТО, са освојених 2840 бодова (испред другопласиране ОШ“КОСТА
АБРАШЕВИЋ“ -2640 бодова и трећепласиране ОШ“БРАНКО ЋОПИЋ“- 2600 бодова)
*због проглашења ванредног стања у Републици Србији није одржано такмичење за
ученике и ученице 5- и 6- разреда у рукомету
Руководилац стручног већа
Стеван Томић
Извештај о раду школских тимова
Извештај о реализацији развојног плана током првог полугођа школске 2019/2020.
I Област: Настава и учење
Иновативни часови су део годишњих и месечних планова наставника. Реализовани
су по плану, до објаве ванредног стања. На појединим часовима су присуствовали стручни
сарадници, а на осталим колеге из стручног већа или су заједнички припремани и
реализовани у исто време.
Примена иновације у предмету Природа и друштво и Народна традиција
реализована је, у трећем разреду, кроз амбијенталну наставу на тему ,,Производне и
непроизводне делатности“ и посету ,,Музеју хлеба“, програмирану наставу на тему
,,Трагови прошлости - материјални, писани, усмени и обичајни“, и на тему ,,Ваздух“, кроз
час систематизације.
Планирана примена иновација у настави биологије је реализована, до сада, кроз
следеће часове наставницe Тање Станојевић у одељењу VI2 и наставнице Драгане Броћић
у одељењу 6/1, у Кнежевцу, на тему ,,Израда шеме модела система органа“.
Пројектна настава у првом и дригом разреду се реализована је кроз разне теме и
кроз примену више програма стручног усавршавања и пројекат ФинПис, док пројектна
настава кроз предмет грађанско васпитање до није реализована.
Примена формативног оцењивања у наставном предмету географија је такође
реализована тако што су наставници најпре извршили усаглашавање критеријума
оцењивања за све разреде, са посебним акцентом на пети и шести разред, због новог
реформисаног плана и програма. За пети разред: Кретање Земље, Унутрашња грађа
Земље, а за шести разред: Географска карта, Географска мрежа, Географија становништва.
Оцењивање је такође вршено путем вежби, кроз рад на немој карти, затим кроз активност
на часу, као и кроз практичне радове (презентације на видео-биму или израду паноа).
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II област : Подршка ученицима
Праћење адаптације новопридошлих ученика
Новоуписани ученици су евидентирани у ПП служби, те су формирани њихови
досијеи, са попуњеним основним подацима, углавном након обављеног разговора са
ученицима и родитељима, по уобичајеној процедури, у оквиру уписа. Потом су сви
ученици били упућени, у пратњи родитеља, на упознавање са учитељицама и одељенским
стрешинама. Сву ученици су уведени на први час у пратњи одељенских старешина, када
су и представљени остатку одељења. Уписани у први разред су, након процене педагога и
психолога њихове спремности за школу, приступили школи кроз свечани пријем и
прозивку од стране учитељица, након чега су имали први час упознавања. Родитељи су
том приликом од учитеља добили најважније информације.
Број новоуписаних ученика од почетка школске 2019/2020. до краја првог полугођа
Разред

Број
новоуписаних
ученика
I
177
II
3
III
3
IV
2
укупно 185
I- IV
V
3
VI
2
VII
1
VIII
4
укупно
10
V- VIII
укупно 195
I- VIII

Лабудово М
брдо

Ж

Кнежевац М

Ж

151
2
2
0
155

80
1
1
0
82

71
1
1
0
73

26
1
1
2
30

14
1
1
2
18

12
0
0
0
12

2
2
1
3
8

2
1
1
2
6

0
1
0
1
2

1
0
0
1
2

1
0
0
1
2

0
0
0
0
0

163

88

75

32

20

12

Сви ученици првог разреда напредују према својим могућностима и може се рећи да су се
релативно добро адаптирали на рад у учионици и сарадњу са наставницима, запосленима
и својим вршњацима. У другом разреду имамао 3 нова ученика. У трећем разреду имамо 3
нова ученика. Сво троје се адаптирају у оквиру очекиваног, а један ученик има истакнуте
резултате у спорту. Сарадња са родитељима је добра. Укупно је 185 нових ученика у
млађим разредима, од тога 177 у првом разреду, по троје у другом и трећем и двојица у
четвртом. У петом разреду су 3 новоуписана ученика. Једном изгледа треба мало више
времена за прилагођавање и укључивање у активности са вршњацима. У шестом разреду
двоје ученика се нешто спорије адаптира, а нарочито девојчица која има проблеме у
понашању и дисциплини који датирају још из претходне школе. У седмом разреду ученик
је у фази адаптације, јер је касније и уписан. У осмом разреду имамо једну ученицу из
Украјине, која ће морати да полаже разредне испите како би јој се признало претходно
образовање и даље право на стицање диплеме основног образовања и упис у средњу
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школу. Укупно је 10 нових ученика од петоg до осмог разреда. Осим првака, 18
новоуписаних је ове године, до овог момента.
Праћење успеха ученика обухваћених додатном наставом и ваннаставним
активностима из српског језика
Успеси у првом полугођу
Наставница Тамара Станојевић: Организација и учествовање у приредбама за Дан
школе и Светог Саву, поосета САНУ, Народном музеју и Сајму књига, рганизовање и
модерирање књижевног сусрета са Отом Олтвањијем. Двомесечне радионице похађали и
учествовали на такмичењу у беседништву и рецитовању Меморијал „Љубица Копривица“
Тара Грудић V/5, Арсеније Ђурковић V/5 и Елена Дамјановић VI/2. Часови: додатна 23,
литерарна секција 22
Наставница Милена Илић Зељић: Организација и учествовање у приредби за Дан школе
у Кнежевцу. Нема података о учешћу и успесима на такмичењима. Часови: додатна 15,
драмска секција 17.
Наставница Сузана Даскаловић, ментор ученицима са следећим успесима: Дуња Ковић
V/2 друго место на међународном литерарном конкурсу „Слобода“, треће место
(школско) Ђачка песничка сусретања; Варвара Алексић VIII/3 треће место (школско)
Ђачка песничка сусретања. Учествовање у Фестивалу писмених задатака и школском
рецитаторском такмичењу. Учешће у изради филма за презентацију школе. Часови:
додатна 20, лингвистичка секција 16.
Наставница Милица Живковић: Освојено прво место у организацији најбољег програма
на Ђачким песничким сусретима. Ученици постигли следеће успехе: Ђорђе Алексић –
прво место (школско) и друго место (општинско), Ивана Рашчанин – друго место
(школско),Ученица Милица Бодирога VII/2 похађала двомесечне радионице и такмичила
се у беседништву и рецитовању Меморијал „Љубица Копривица“ (финале). Ученице
Милица Бодирога VII/2 и Маша Зорое VI/5 победиле на школском такмичењу у
рецитовању. Двочас беседништва у осмом разреду – гости ученици гимназије „Патријарх
Павле“. Организатор и учесник Фестивала писмених задатака. Часови: допунска по 7
часова у сваком разреду и 17 часова драмске секције.
Наставница Весна Леонтијевић: Учествовање у Фестивалу писмених задатака и
Школском такмичењу у рецитовању – победила Мина Зорое VII/5. Часови: додатна 18,
новинарска секција 18.
Успеси у дригом полугођу
На Општинском такмичењу у рецитовању 11.03.2020. у категорији старијих разреда прво
место освојиле су ученице наше школе Маша Зорое VI/5 и Милица Бодирога VII/2
(ментор Милица Живковић) а друго место заузела је Мина Зорое (ментор Весна
Леонтијевић).
На Шантићевом фестивалу у Мостару у фебруару Ивана Рашчанин VIII/2 (ментор Милица
Живковић) освојила је награду за најбољу мисаону песму. За исту песму 15. маја освојила
је прву награду на конкурсу културног центра Зрењанин, а рад Ђорђа Алексића VIII/2 је
похваљен.
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Мила Пајић VIII/2 (ментор Милица Живковић) освојила је прво место на литерарном
конкурсу „Ко каже да не читам лектиру“ за песму „Марко Краљевић на мом рођендану“.
Ученице Ивана Рашчанин VIII/2 и Милица Бодирога VII/2 (ментор Милица Живковић)
добиле су похвалнице за послате песме на конкурсу „Љубав није само реч“ Културног
центра „Футог“.
На конкурсу Културног склоништа „Крик“ на тему „Размишљам о...“ другу награду
освојио је Данило Трифуновић VIII/2, ученик Милице Живковић, а похваљени су и
ученици Матија Рашковић VIII/5, Цветана Рајовић VIII/5, Ђорђе Алексић VIII/2, Нина
Миловановић VII/3, као и њихов ментор Милица Живковић.
На литерарном конкурсу Дечјег едукативног центра Стефан Шарчев V/3, ученик Тамаре
Станојевић освојио је награду за песму „Стихом против короне“.
На литерарном конкурсу „Деца Србије Кини“ на тему „Хвала вам за ваше велико срце“
похваљен је рад Николине Маринковић V/2, ученице Сузане Даскаловић.Маринковићева
је освојила и прву награду за причу „Будимо јаки“ на литерарном конкурсу „Нема фрке уз
унуке“ Дечјег културног центра Београд.
На конкурсу „Божидар Тимотијевић“ ученик Ђорђе Алексић VIII/2 (ментор Милица
Живковић) освојио је златник са ликом Светог Саве за песму „Снови“. Ивана Рашчанин
VIII/2 освојила је другу награду за песму „Ноћ“, а Дуња Ковић V/2 (ментор Сузана
Даскаловић) освојила је треће место за песму „Србија“.
Праћење планирања и реализација ваннаставних активности наставника музичке
културе и успеси ученика
Током школске 2019/2020. наставнице музичког, Јелена Марјановић и Александра
Станковић, су успешно планирале и реализовале ваннаставне активности кроз изборни
предмет Хор и оркестар, слободне активности Хор и оркестри, соло певачи, група певача. Оне
су припремиле и реализовале културне програме у оквиру школе и ван ње.
Школске манифестације: Пријем првака, Дан школе, Светосавска академија,
Књижевно вече „На почетку беше реч“, концерт у школи у организацији „Београдске зиме“
малог хора са Леонтином Вукомановић.
Ван школе: Мали хор школе из пројекта „ Београд пева“ учествовао на Радости
Европе, на Новогодишњем концерту у ДКЦБ, на концерту „Појте и утројте“ у ДКБЦ и на
Светосавској академији у Удружењу књижевника Србије.
Наставници музичке културе организовали су школско такмичење „ Најраспеваније
одељење“. На општинском такмичењу соло певача и малих вокалних састава учествовало је
15 ученика млађих и старијих разреда и освојили су 7 првих награда и 6других награда.
Такође је остварена стручна сарадња. Наставница Александра Станковић је током
године била члан стручног жирија на општинским такмичењима соло певача, малих
вокалних састава и најраспеваније одељенске заједнице у општини Палилула и Нови
Београд. Наставница Јелена Марјановић је током године била члан стручног жирија на
општинским такмичењима соло певача, малих вокалних састава и најраспеваније одељенске
заједнице у општини Палилула. Наставница Александра Станковић била је кординатор у
организацији централне државне прославе Осамсто година аутокефалности у Србији у Сава
Центру.
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Реализација увођења ИОП-3 за надарене ученике
До краја и ове школске године није идентификован ни један ученик за ИОП-3, те ће
овај задатак остати за наредни период. Наставници не показују још увек сигурност по
питању израде програма типа ИОП-3, иако им је понуђено учешће у стручном усавршавању
на ту тему. ПП служба поседује ресурс у виду обучености за примену ЕПоК теста за
идентификацију потенцијалне креативности ученика, али би примена захтевала додатне
термине у планирању рада и сарадњу наставника, родитеља и ученика у опсежном
тестирању.
Праћење едукације ученика о правилном коришћењу савремених технологија.
Едукација ученика се одвија кроз редовну и изборну наставу (информатика и
рачунарсво). Потребно је више уврстити ову тему у планове ЧОС-ова и то ће бити
препорука и за наредни период.

III ETOС
Промовисање школе се одвија на новоуређеном школском сајту
http://www.os14oktobar.edu.rs/
и
ФБ
страници
https://www.facebook.com/osnovnaskola14.oktobar/, као и у оквиру манифестација у
локалној заједници (https://www.facebook.com/pg/RA.ra.rakovica/photos/?). Такође, сваке
године се прикупља и приказује нова презентација, која се показује у оквиру прославе
школске славе или у пригодним приликама. Задовољство је погледати успехе и прегршт
активности и садржаја у сачињеном филму, а било би и још тога за приказати.
Наставници школе имају своју Вајбер групу и ту се редовно информишу и комуницирају
по потреби посла. Сарадња колега је у највећем делу веома коректна и конструктивна.
Практикују се и неформална и необавезна дружења 2-3 пута у току школске године.
IV РЕСУРСИ
Реализовано је планирана адаптација и опремање простора за пријем родитеља. У том
простору се одржавају ,,отворена врата“ по распореду.
Реализована је имплементација и коришћење електронског дневника у свим
одељењима. Тим за подршку пружа савете и помоћ запосленима, а на полугођу су
информатичари и педагог школе имплементирали табеле за преглед сумарног успеха
ученика и владања за целу школу, како би могла да се врши даља квалитативна анализа.
Тим за професионални развој је пратио оствареност и учешће на стручним и
акредитованим семинарима и скуповима. Индикатори за праћење реализације СУ су:
* Лични план професионалног развоја (портфолио ) који сви учесници овог процеса
поседују и
редовно ажурирају и
обогаћују примерима добре праксе.
*Стечени
сертификати
са
похађаних
акредитованих
семинара
* Стечена знања и вештине учесника семинара и њихова примена у процесу наставе.
На основу анализе испитаника учесника семинара СУ дошло се до закључка да учесници
семинара имплементирају и активно примењују стечена знања и вештине у свом
наставном процесу.
У великој мери су заступљена иновативна дигитална средства ( Акценат је на дигиталним
уџбеницима и електронским учионицама , за које су учитељи првог и другог разреда).
Нови школски сајт је уређен и редовно се одржава.
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Закључак:
Већина планираних активности се одвијала по плану, до објаве ванредног стања. >Многи
наставници су показали изузетну спретност, сналажљивост и креативност у припремању
онлајн наставе, тако да су одржавали дух заједништва током периода физичког
дистанцирања. Резултати у оквиру додатних и ваннаставних активности из предмета
српски језик и музичко показују да се уложен труд и време исплате и да можемо бити
поносни на постигнућа ученика обухваћеним тим активностима.
Школа још увек није развила и активирала све ресурсе за имплементацију у изради ИОП-3
програма и сам избор надарених ученика којима би била пружена додатна подршка овог
типа.
Превенција прекомерне употребе савремених технологија би требало да буде
заступљенија ван самог предмета информатика и рачунарство, те се препоручује да се
уврсти у планирање рада одељенских старешина и стручних сарадника. Имамо и базу у
виду упитника који је примењен прошле године.
Простор школе се континуирано уређује што резултира веома пристојним и пријатним
амбијентом за рад.
Електронски дневник се користи и већина наставника осећа извесно олакшање у изради
редовне евиденције часова и успеха ученика, као и осталих службених белешки.
Наставници се континуирано усавршавају. Препоручује се и даље примена савремених
облика и метода рада и још више хоризонталне сарадње унутар школе кроз заједничко
планирање, реализацију, међусобне посете и анализу реализованих активности.
Координатор Тима за Развојно планирање
Марица Стојковић

Извештај о раду стручног актива за развој школског програма
У току ове школске године Актив се бавио анализом коришћења електронског дневника у
настави.
Планиране активности су прекинуте услед преласка на наставу на даљину, због чега није
спроведено припремљено анкетирање наставника, ученика и родитеља.
Очекујемо да ће поменуте активности бити реализоване наредне школске године.
Београд,

29.06.2020.

Координатор, Ивана Радевић
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Извештај школског тима за инклузију- млађи разреди
2019 – 2020 школска година
У 2019 – 2020 школској години 16 ученика је пратило наставу по ИОП – у од првог до
четвртог разреда.
У првом разреду 5 ученика је пратило наставу по ИОП – у од тога 3 ученика по ИОП – 1 и
2 ученика по ИОП – 2.
У другом разреду 6 ученика је пратило наставу по ИОП – у од тога 4 ученика по ИОП – 1
и 2 ученика по ИОП – 2.
У трећем разреду 2 ученика су пратила наставу по ИОП – у од тога 1 ученик је учио по
ИОП – 1 а 1 ученик је пратио наставу према мерама индивидуализације – прилагођен
начин учења.
У четвртом разреду 3 ученика су пратила наставу по ИОП – 2.
На почетку школске године евидентирани су ученици који имају тешкоће у учењу,
развоју. Процењене су потребе за подршком – врста и сврха подршке, ниво подршке. ИОП
– и су усклађени са тренутним нивоом постигнућа сваког појединачног ученика. Праћена
су постигнућа ученика и анализирани су очекивани исходи за сваки предмет.
Извештај школског тима за инклузију – старији разреди
У школској 2019/2020. години укупно 28 ученика старијих разреда пратило је наставни
план и програм по ИОП-у и мерама индивидуализације у учењу.
5.разред - 1 ученик ИОП-2
7 ученика ИОП-1
По одељењима следећи ученици пратили су наставни план и програм по ИОП-у:
Лука Марковић 5/2 – ИОП-1, Лука Шаренац 5/3– ИОП-1, Александар Николић 5/4 – ИОП1, . Бобан Сандић 5/4 – ИОП-1, Јован Смиљковић 5/4 – ИОП-1, Илија Нешковић 5/5 –
ИОП-1 ,Кристина Живаљевић 5/5 – ИОП-1, Марина Мијаиловић 5/5 – ИОП-2
6.разред: - 6 ученика ИОП-2
3 ученика ИОП-1
По одељењима, следећи ученици пратили су наставни план и програм по ИОП-у:
МатијаТомески 6/2 – ИОП-2, Павле Наранчић 6/3 – ИОП-2, Сара Мијаиловић 6/3 – ИОП2, Јован Велић 6/4 – ИОП-2, Страхиња Јанковић 6/4 – ИОП-2, Лука Здравковић 6/5,
Дарко Зриле 6/4 – ИОП-1, Лука Тинтор 6/4 – ИОП-1, Вељко Стојковић 6/4 – ИОП-1
7.разред: - 1 ученик ИОП-2
1 ученик ИОП-1
2 ученика индивидуализација
По одељењима, следећи ученици пратили су наставни план и програм по ИОП-у:
Филип Богићевић 7/1 – индивидуализација, Бојан Алић 7/1 – индивидуализација
Јана Ковачевић 7/3 – ИОП-1, Наталија Имери 7/5 – ИОП-2
8.разред: - 4 ученика – ИОП-2
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1 ученик – ИОП-1
2 ученика - индивидуализација
По одељењима, следећи ученици пратили су наставни план и програм по ИОП-у:
Ања Милинковић 8/1 – ИОП-2, Вања Милинковић 8/1 – ИОП-2, Лука Зриле 8/2 – ИОП-2,
Наталија Поповић 8/3 – ИОП-1, Андреа Петровић 8/3 – индивидуализација Радослав
Гризак 8/4 – индивидуализација, Ненад Миленковић 8/6 – ИОП-2
Током школске године одржавани су састанци са одељењским старешинама ученика који
прате наставу по ИОП-у и мерама индивидуализације у учењу,као и са ПП-службом.
Анализиране су способности ученика, њихове потребе, тешкоће и напредовње у раду.
Наведени ученици углавном показују интересовање за учење, друже се с вршњацима и
поштују правила понашања у школи.
Координатор тима за ИОП (старији разреди)
Сњежана Кораћ
Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим је реализовао следеће активности:
- Одржано је 2 редовна и 3 ванредна састанка (по пријавама насиља) у протеклој
школској години
- Тежиште рада у овој години је било организовање хуманитарне Новогодошње
представе и прикупљање средстава за помоћ ученику наше школе Михаилу Бакалу из
одељења I5. Представу су припремили и изводили ученици V 4 одељења, али су се
прикупљању прилога прикључила сва одељења. Од прикупљених средстава Михаило је
добио лаптоп на коришћење у настави, пошто због природе своје болести не може да
пише (Детаљније информације у свесци Тима и код секретара школе - записник о
донираним средствима).
- Ученица Лара Пантелић из VI3 одељења је позвала чланове ВТ-а да се прикључе и
хуманитарној акцији ,,Пружи корак“, преко апликације на мобилним телефонима.
- Психолог школе је реализовала разговор са ВТ-ом и краћа предавања на тему
појаве вршњачког насиља, заштити личних података и приватности на интернету и
стабилног самовредновања, као полазне тачке за разумевање дикриминаторног понашања.
- Током ванредног стања Тим није био активан,а мањи проблеми у понашању
ученика на дигиталним платфрмама, учионицама и Вајбер групама су решавани у
договору са одељенским и предметним наставницима, уз сарадњу родитеља.
Координатор тима,
Марица Стојковић
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Извештај тима за Самовредновање рада школе, за школску 2019/20. годину
1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Подручје ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА
Показатељ Оцењивање ученика
Оцењивање постигнућа ученика у првом полугодишту се обављало редовно и у
континуитету, као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање се спроводило
сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним националним
стандардима. О критеријуму оцењивања наставници су се договарају на нивоу стручног и
одељењског/ разредног већа. Разлике у критеријуму оцењивања истог предмета код
различитих наставника су биле незнатне. Наставници су примењивали формативно и
сумативно оцењивање и увиђали везу између квалитета сопственог рада и оцена својих
ученика. Међутим током трајања Ванредног стања и периода током кога се настава
реализовала on-line начином, примећени су извесни недостаци. Процес оцењивања код
мањег броја ученика није имао формативни карактер, већ сумативни, те код извесног
мањег броја ученика нису примењени различити начини и врсте оцењивања...примећено је
и незнатно кашњење повратних информација. Обзиром да школу похађа велики број
ученика ( 1200) у целини можемо закључити да је оцењивање коректно обављено и да су
сви ученици на крају школске године били оцењени
Електронски дневници евиденције образовно-васпитног рада;
2. КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА
Средње оцене ученика по предметима, по одељењима и по разредима су преко 4,00.
Просечна пролазност ученика на класификационим периодима је преко 90%, а на крају
школске године - 100%.
Показатељи
Оцене и успех ТАБЕЛE ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОЦЕНА И УСПЕХА УЧЕНИКА ПО
НАСТАВНИМ ПЕРИОДИМА
Пријемни и квалификациони испити
Иако је специфична ситуација изазвана пандемијом, представљала велики изазов за
реализацију Завршног испита као и за квалитет постигнућа, тима закључује да су
Сви ученици осмог разреда су полагали Завршни испит , и да су сви ученици су успешно
уписали изабране средње школе.
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе




Тим је имао два одржана састанка и редовне консултације између чланова тима,
као и разговоре са координаторима и члановима других тимова у току првог
полугодишта школске године 2019/2020.
Закључено је да Школски одбор ради по плану на основу разговора, консултација и
увида у записнике одржаних састанка.
Школски сајт је уређен и редовно се одржава.

92






Стручни тимови и органи школе раде на основу стандарда и квалитет рада у
установи је обезбеђен.
Прати се примењивање прописа у обезбеђивању квалитета и развоја школе.
Рад Стручних већа, Тимова и Актива школе је на завидном нивоу, састанци су
редовни, записници су ажурирани.
Реализује се планирано стручно усавршавање учитеља, наставника и стручних
сарадника, Тим за стручно усавршавање води ревносну евиденцију о томе.
Координатор
Исидора Ајаш

Извештај стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим није био активан током 2019/20.године, мада је реализовано доста активности
из ове области рада, кроз сами наставу. Праћење и анализа су изостали, преласком на
онлајн наставу, услед ванредног стања.
Извештај тима за професионални развој

Полугодишњи извештај Тима за професионални развој
Током првог полугодишта , Тим за професионални развој ОШ „ 14. октобар“ , у саставу :
члан тима – Душица Немањић, педагог
члан тима – Биљана Тасић , учитељица
координатор тима – Исидора Урошевић , учитељица
се састао 2 пута .Чланови тима су се , мимо састанака , састајали више пута у циљу боље
сарадње и успешније израде плана и постизању бољих резултата. На релацији чланови
Тима ,међусобно , и чланови Тима са свим учесницима у процесу професионалног развоја
установе , успостављена је и вибер и e-mail сардња.Тимски рад у планирању ,припреми
,реализацији и анализи наставног процеса је био присутан током , целокупног
,досадашњег ,периода рада Тима.
Сарадња се одвијала са свим члановима колектива и другим тимовима , у циљу боље
анализе, виђења и схватања , као и решавања задатака које је Тим поставио на почетку
школске године . Радило се тимски , у пару ,индивидуално и на састанцима .Тим прати и
евалуира свој ради и на основу тога га унапређује .
На основу анализе рада у школи током претходних година (квалитета образовног рада и
исказаних потреба наставника) , Тим је je саставио план рада у циљу подршке и захтева
савремене наставе у систему образовања.
На основу наведеног и у складу са препорученим процедурама настао
је план тима за професионални развој за школску 2019/2020.године
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У том плану су дефинисани следећи циљеви :
Едукација и мотивисање наставника за формирање портфолија професионалног
развоја
Унапређење наставе кроз примену хоризонталног учења и тимског рада
Унапређење знања и вештина наставника за примену ИЦТ у наставном процесу и
свакодневној комуникацији
Тим је пратио оствареност и учешће на стручним , акредитованим семинарима.
Анализирана је и оствареност исхода тих семинара, задовољавање критеријума ,испуњење
очекивања учесника семинара Стручног Усавршавања .
Индикатори за праћење реализације СУ су:
* Лични план професионалног развоја (портфолио ) који сви учесници овог процеса
поседују и редовно ажурирају и обогаћују примерима добре праксе. .
*Стечени сертификати са похађаних акредитованих семинара
* Стечена знања и вештине учесника семинара и њихова примена у процесу наставе
На основу анализе испитаника учесника семинара СУ дошло се до закључка да учесници
семинара имплементирају и активно примењују стечена знања и вештине у свом
наставном процесу.
У великој мери су заступљена иновативна дигитална средства( Акценат је на дигиталним
уџбеницима и електронским учионицама , за које су учитељи првог и другог разреда
прошли обуку за СУ.
Резултати досадашњег СУ кадрова обухваћених процесом професионалног развоја
за период I (првог ) полугодишта школске 2019/2020.године :
СЕМИНАРИ ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА ОД I - IV
Име и презиме

Назив семинара

Датум и место
реализације

Индикатори

26.10.2019.
ОШ„Скадарлиј
а“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Друштво учитеља Београда - ДУБ
Исидора Урошевић

„Учење кроз
интеракцију,
искуство ,игру и
откриће“
Кат.бр. 595

Биљана Тасић
Мина Јевтић

К2 П1

„Концентрацијом и
мотивацијом до
изузетности „
Кат.бр.7 ,
ДУБ

26.10.2019. ОШ Уверења о стручном
„Скадарлија“
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
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наставној пракси
Весна Лазаревић
Маријана Митрашиновић
Исидора Ајаш
Љиљана Поповић
Данка Д Андрић
Љиљана Видаковић

„Учење у амбијенту је
најпродуктивније на
свету“
К2
Кат.бр.159
ДУБ

03.11..2019.
ОШ „Кнегиња
Милица „

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Весна Басара
Десанка Трнинић
Јасмина Илић
Зорица Кошанин
Ивана Стојановић
Слађана Сјеран
Јелена Русић

„Музиком до знања“

26.10.2019.
ОШ
„Скадарлија“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Кат .бр 972 , ДУБ

Зимски сусрети учитеља
Десанка Трнинић
Биљана Тасић
Мина Јевтић
Весна Лазаревић
Исидора Урошевић
Маријана Митрашиновић

Слађана Сјеран
Зорица Кошанин
Весна Басара
Јелена Русић

Драгана Чоловић
Катарина Грубовић
Снежана Новаковић
Милановић

„Иновативне методе у
настави грађанског
васпитања „
Кат.бр. 268

К1

„Мотивација ученика у
наставном процесу „
Кат.бр. 615
К3
„Како у конфликтним
ситуацијама са
ученицима ,колегама и
родитељима“
Кат.бр. 114
К4

Тања Жегарац

„Стони тенис у млађим
разредима ОШ“
Кат.бр. 1002

25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
„ Ђорђе
усавршавању
Крстић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
„ Ђорђе
усавршавању
Крстић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси
25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
„ Ђорђе
усавршавању
Крстић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
„ Ђорђе
усавршавању
Крстић“
Примена стечених
знања у
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К1

Иванка Петровић
Љиљана Видаковић

„Ваннаставне
активности – огледало
школе“

свакодневној
наставној пракси

25.01.2020. ОШ 25.01.2020. ОШ „
„ Ђорђе
Ђорђе Крстић“
Крстић“

Кат.бр.417
К2
Биљана Јеленић
Ана Павловић

„Учење у амбијенту је
најпродуктивније на
свету“
Кат.бр.596
К2

Исидора Ајаш
Данка Деспотовић Андрић

„Музиком до знања „
Кат.бр.972
К2

Ивана Станојевић

Милена Марковић
Тања Жегарац
Десанка Трнинић
Горица Станојевић
Драгана Чоловић
Маријана Митрашиновић
Ана Павловић
Весна Лазаревић
Катарина Грубовић
Весна Басара

25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
„ Ђорђе
усавршавању
Крстић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси
25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
„ Ђорђе
усавршавању
Крстић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

„Пирамида исхода у
25.01.2020. ОШ Уверења о стручном
планирању и реализацији „ Ђорђе
усавршавању
наставе „
Крстић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси
„–Програм обуке за
запослене у образовању
/дигитална учионица
/дигитално компетентан
наставник –увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала „
„ Интерактивна
учионица „

ОШ“14.октоба
р“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
96

свакодневној
наставној пракси
Сви учитељи нижих
разреда

„ „Обука за укључивање
финансијског
описмењавања у сиситем
образовања и васпитања
инансијска писменост „

ОШ „ 14
октобар“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

ФИН ПИС
ТРИБИНЕ
Љиљана Видаковић

96. математичка трибина

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

97.маематичка трибина
МЕНТОРСТВО
Зорица Кошанин

Ментор за
Катарина Грубовић

ОШ „ 14
октобар“

знања у
свакодневној
наставној пракси

ОШ „ 14
октобар“

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Учитељски
факултет ,
Београд

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

1/6
Данка Деспотовић Андрић

Ментор за
Јасмина Илић
3/6
МАСТЕР РАД

Катарина Грубовић

Одбрана мастер рада на
тему :
“ Анаеробна
издржљивост „

ВЕЋЕ РАЗРЕДА ОД V – VIII
Име и презиме

Назив семинара

Датум и место
реализације

Индикатори
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Маријана Јанковић – Лукић
Ивана Ковачевић
Далиборка Тресовић
Божидар Мирић

Доситеја Лекић

„Обука за укључивање
09.06.2019.
финансијског
описмењавања у сиситем ОШ“ 14.октоба
образовања и васпитања“ р“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Дигитална учионица –
дигитални наставник

27-28.ОШ „
14.октобар“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

25.02.
Саобраћајни
факултете

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

ОШ „ Коста
Абрашевић“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Маријана Јанковић – Лукић
ОБУКА
Ивана Ковачевић
Интеракцијом до
Далиборка Тресовић
пројектне наставе у
Доситеја Лекић
алгебри
Надица Недељковић

Имплементација OFFICE
365 у настави „

Милош Савић

„ Умеће комуникације –
како да говоримо и
слушамо да би ученици
пожелели да нас чују и
да разговарају са нама

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Кат.бр 171
Драгана Васић

„ Сингапурска
математика“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Зимски сусрети учитеља

Ивана Радевић

1.“Настава оријентисана
ка исходима учења“
2.Иновативниекспериме
нти у настави физике

25.01.2020.

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
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свакодневној
наставној пракси
Јелена Булатовић Милошевић
Тања Станојевић
Весна Стаменковић –
Леонтијевић

„ Дигитална учионица „

24-25.08.2019.

Снежана Андрић
Александра Кнежевић

„ Концентрацијом и
мотивацијом до
изузетности „
К3

07.12.2019. ОШ Уверења о стручном
„ Владимир
усавршавању
Роловић“
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

„ Подстицање и развој
мисаоних вештина
ученика кроз наставу
старних
језика“
К2 /
П3

14.12.2019. ,Ма
тематичка
гимназија

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења

1.07.2019.

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Оксфорд дан - The
English Book Day 2019

16.11 2019.
Задужбина
И.М.Коларца

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Сњежана Кораћ
Наташа Живановић
Зорица Симовић

Наташа Живановић

Сви наставници енглеског
језика

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

УГЛЕДНИ / ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Далиборка Тресовић
Доситеја Лекић

Коришћење дигиталног
уџбеника у редоној
настави - 5. и 6. разред

ОШ „ 14.
Октобар“

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Весна Стаменковић –
Леонтијевић

„ Кроз пустињу и
прашуму „,Хенрик
Сјенкијевич „ Кроз

6/3 , 6/4 ОШ
„ 14. октобар“

Примена стечених
знања у
свакодневној
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Светлана Чубрило

пустињу и прашуму са
Сташом и Нелом „

наставној пракси

Весна Стаменковић –
Леонтијевић

„ Орлови рано лете „,
Б.Ћопић – драматизација
одломка по избору групе

6/3 , 6/4 ОШ
„ 14. октобар“

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Весна Стаменковић –
Леонтијевић

„ Дневник Ане Франк „

7/4 , 7/5
ОШ „ 14.
Октобар“

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Сузана Даскаловић

„ Хајдуци „, Бранислав
Нушић,драматизација
одломка

5/2 , 5/4

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Сузана Даскаловић

„ Сеобе „ ,М.Црњански

8/3 , 8/ 4

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

„Са Аном Франк кроз
логоре смрти“

Час имплементације
пројекта ПО ;
1.корак самоспознаје –
родна равноправност и
родни стереотипи
Драгана Броћић

Тања Станојевић

Марјановић Јелена
Милица Живковић

ОШ „ 14.
Октобар“

„ Израда шеме модела
система органа „

28.10.2019.

„ Израда шеме модела
система органа „

29.10.2019.

„ Средњевековна музика
„

24.01.2020.

Наст.јед: „ Музика и реч
кроз средњи век „

6/1

6/2

7/3

Примена
стечених знања у
свакодневној
наставној пракси
Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси
Примена сечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

МЕНТОРСТВО
Јелена Булатовић

Ментор за

Примена сечених
знања у
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свакодневној
наставној пракси

Милош Савић
Надица Недељковић

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

ИНОВАТИВНИ ЧАСОВИ
Маријана Јанковић – Лукић
Ивана Ковачевић
Математички квиз са
Далиборка Тресовић
ученицима виших
Божидар Мирић
разреда
Доситеја Лекић
Сњежана Кораћ

Развијање културе
читања,

Примена
стечених знања у
свакодневној
наставној пракси
8/2 , 8/3

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

8/2 , 8/3

Примена
стечених знања у
свакодневној
наставној пракси

VII /3/ 4/ 5

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Самостално учење и
вођење часова
Сњежана Кораћ

Лектира :
„ Припрема за Божић „,4
часа

Сњежана Кораћ

Лектира:
„ Раду ,дете улице „, 4
часа

Александра Станковић

Народна песма „ Ајде
Јано“,мешовити
ритам,кроз извођење и
народну игру

VII /1/ 2/ 5

Примена сечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Данка Тртовић

„ Пејзаж у
импресионизму и
савременој уметности „

5/2 , 5/3 , 5/4 ,
5/5

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Данка Тртовић

Историја архитектуре
кроз практичан рад

VII / 2 /3/ 4/ 5

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси
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Данка Тртовић

Графички
дизајн ,вежбе ,примена у
савременим медијима и
уметности

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Језичке игре у рекламама 8/2 , 8/5
и различите функције
7/3 , 7/2
језика израда реклама и
рекламних спотова
којима се промовишу
установе
културе ,културне
манифестације

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Милица Живковић

Лик и дело Марка
Краљевића у 21. У
контексту 21. века

6/5

Примена
стечених знања у
свакодневној
наставној пракси

Милица Живковић

„ Каква женска „-израда
колажних паноа и
инстаграм профила
истакнутим женамау
српској историји од 1820 века

8/2 , 8/5

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Пројектна недеља –
Трагом светосавља

7/2, 6/5

Примена
стечених знања у
свакодневној
наставној пракси

8/2

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

УГЛАДНИ
ЧАСОВИ :

Милица Живковић

Милица Живковић

7/3 , 7/2

Израда зидних новина –
пародија новинских
наслова и жуте штампе
Милица Живковић

Милица Живковић

Савремени
истраживачки приступ
анализи песме „ Писмо
мајци „Сергеја Јесењина
Трагом светосавља
двочас . Сусрети ученика
прве и треће године
гимназије Патријарх
Павле и ученика
8.разреда

Примена сечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Књижевно вече – У
почетку беше реч

Примена стечених
знања у
свакодневној
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наставној пракси
АУТОРСТВО
Милица Живковић

* Рецезент за Читанку за
6.разред - БИГЗ
* Аутор припрема и
планова за 5. Разред ОШ
БИГЗ

Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

*Аутор дигиталних
материјала за 5. И 6.
Разред ОШ –Креативни
центар

СТРУЧНИ СКУПОВИ

Душица Немањић,педагог

1.„ Обука за планирање и Новембар ,2019
реализацију појачаног
.
васпитног рада са
ОШ „ 14.
ученицима „ (2 сата)
ктобар „
2. „ Презентација
дидактичког материјала
нових програмских
садржаја“ „
Јануар,2020.

Извештај о раду ПП
службе,
материјал са обуке
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
НАЗИВ УСТАНОВЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
РАДНО МЕСТО

ОШ“14. октобар“ Београд, Раковица
Марица Стојковић
Стручни сарадник - психолог
ШК 2019/20 (ПРВО ПОЛУГОЂЕ)

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ : ШК 2019/2020.
Време

19.11.20
19.

РЕАЛИЗОВАН ОБЛИК
АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ

НИВО
(стручниа
ктив,
веће...)

ОБУКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЈАЧАНОГ
ВАСПИТНОГ РАДА СА
УЧЕНИЦИМА – Школсак управа
Београд (Станка Жица)

СЕКЦИЈА
СТРУЧНИ
Х
САРАДНИ
КА

НАЧИН
УЧЕСТВОВАЊА(излагање,
ауторство, вођење,
реализација, присуство,
учествовање у
дискусији...)
УЧЕШЋЕ И ПОМОЋ У
РЕАЛИЗАЦИЈИ У УЛОЗИ
ДОМАЋИНА СКУПА

Број
бодо
ва

2

Документ у
установи који то
доказује

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ПП СЛУЖБЕ

2
Укупно

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ : ШК 2019/2020. Прво полугође
Време

Место

НАЗИВ
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

ОРГАНИЗАТ
ОР

Бр.
Сертификата
, потврде/
уверења;
компентенц
ије,
приоритети

22.11.
2019.

Синапса
едиције,
Коперников
а 6, Београд

Синапса
едиције,
Наташа
БаришићЦигановић

03/110

15.1.
2020.

ОШ ,,Милоје
Павловић“ ,
Београд

Обука за
примену и
интерпретаци
ју ПАИ
инвентара
личности
Презентација
дидактичког
материјала и

ОШ
,,Милоје
Павловић“,

Без
сертифика
та

Начинучество
вања
(присуство,
излагање,
ауторство,
кординисање,
вођење,
остало)
учешће

Број
сати

Документ који
доказује
реализацију

8

Сертификат о
учешћу на
едукацији

присуство

2

Извештај о раду
психолога
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Тежи се томе да школа буде центар иновативне наставе са мултидисциплинарним
приступом раду и применом научно – истраживачког рада.
Примена професионалног развоја на нивоу школе и стручног усавршавања позитивно
утичу на унапређење целокупног рада школе и њеног крајњег циља – квалитета учења.

II ( друго ) полугодиште школске 2019/2020. године
Резултати досадашњег СУ кадрова обухваћених процесом професионалног развоја
за период II (другог) полугодишта
школске 2019/2020.године :
Због проглашења ванредног стања, 15.03.2020. године на територији Србије ,услед
пандемије , од 16.03.2020.године ( понедељак ) до 16.06.2020. године ( уторак ) настава у
школама се одвијала на даљину (online ).
Услед таквог стања ,семинари ,трибине и сви облици предавања у циљу професиналног
развоја и стручног усавршавања који су планирани за овај период одложени су , а они који
су могли да се организују online ,путем различитих дигиталних платформи ,организовани су
на тај начин .
Већина учитеља и наставника су приступили таквој врсти обуке и успешно завршили
започете семинаре , вебинаре ,трибине и обуке .
Наставници и учитељи ОШ „ 14. октобар“ успешно су извели наставу на даљину
користећи различите дигиталне платформе и алате , што потврђује да су се
професионално усавршавали и успешно, у пракси , применили стечена знања са
семинара које су похађали .
Тим за професионални развој сарађивао је online путем за време ванредног стања,
односно наставе на даљину .
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СЕМИНАРИ
ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА ОД I - IV
Име и презиме

Биљана Јеленић ; Биљана
Тасић ; Мина Јевтић ;Зорица
Кошанин ;Исидора
УрошевићДаница
Чолаковић ;Данка
Деспотовић Јасмина Илић;
Јелена
АндрићМихајловић ;Јелена
Русић ; Катарина Грубовић ;
Љиљана Видаковић ; Љиљана
Поповић ;Сандра
Бајић ;Слађана Ђорђевић ;
Слађана Сјеран

Назив семинара

„Обука за реализацију
нових програма наставе
оријентисане ка
исходима учења “
*Обука од јавног
интереса

Иванка Петровић

Стручни скуп – трибина

Милена Марковић

„ Развој животних
вредности код ученика и
партнерских односа с
њиховим родитељима „

Јасмина Илић

1.„ Дигитални часови :
бесплатни алати и
платформе (вебинар )
2.„ Шта нас спречава да
се понашамо
асеративно(вебинар )

Датум и место
реализације

Индикатори

8.6.2020.29.6.2020.

Online обука
portal.zuov.gov.
rs

20.02.2020.
год .
Klett

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси
Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у
свакодневној
наставној пракси

3.„Похвалите и
критикујте
конструктивно
“(вебинар)

ОГЛЕДНИ ЧАС

Зорица Кошани

„ Циганон Хвали свога
коња „ – Јован Јовановић
Змај“

Примена стечених
знања у
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свакодневној
наставној пракси

Дигитални час српског
језика преко Zoom
апликације

ВЕЋЕ РАЗРЕДА ОД V – VIII
Име и презиме

Бранко Поповић ,Данијела
Милинковић , Зорица
Симовић, Ивана
Ковачевић ,Јасна
Крстић ,Лазар
Недељковић ,Милош
Кузмановић ,Марица
Стојковић, Милена секулић
– Одаловић ,Милош
Савић ,Мирослава
Павићевић ,Светлана
Илиев – Ћосић, Светлана
Чубрило ,Снежана
Штиковац ,Сњежана
Кораћ , Стеван
Томић ,Сузана
Јанковић ,Данијела
Милинковић
Ивана Радевић

ТРИБИНА
Мирослава Павићевић ,
Светлана ИлиевЋосић,Снежана Штиковац,
Маријана
Митић ,Александра
Станковић ,Јелена

Назив семинара

„Обука за реализацију
нових програма наставе
оријентисане ка
исходима учења “
*Обука од јавног
интереса

„ Мултимедијални
садржаји у функцији
образовања “

„ Учимо
креативно ,градимо
партнерства :
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима “

Датум и место
реализације

Индикатори

8.6.2020.29.6.2020.

Online обука
portal.zuov.gov.
rs

13.4 .20.4.2020.

20.02.2020.
Дом синдиката

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси
Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси
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Марјановић ,Далиборка
Тресовић ,
Маријана Митић

„ Practical activities for
motivating learners “

Сузана Даскаловић ,Тамара
Станојевић Весна
61. Зимски семинар
Леонтијевић ,Милена
Илић ,

Снежана Андрић

Данијела Милинковић

„ Невидљиво васпитањеуглед,атмосфера и
идентитет школе у
функцији васпитања
ученика “
К3 -

04.03.2020.

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси

07.,08.и 09.
фебруар 2020 .

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси

Филолошки
факултет Београда
29.02..01.03.2020.

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси

ВЕБИНАРИ :
1.“ Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика
2.“Невербалана
комуникација тела “
3.“Дигитални
часови :бесплатни алати
и платформе уз корисне
савете за њихово
коришћење “
4.“ Поставите границе
асертивно –наступајте
самопоуздано уз
уважавање других “
ONLINE ОБУКЕ :
1.„ Мултимедијални
садржаји у функцији
образовања „

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси
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(Академија Филиповић )
2.“ Електронски
портфолио наставника и
ученика “

Данијела Милинковић
Наташа Живановић ,
Сњежана Кораћ, Тања
Добромировић
Величковић ,Маријана
Митић
Марина Милосављевић

Божидар Мирић

.„ Образовна академија
за предметну наставу
издавачке куће
Klett,Нови Логос и
Фреска“

20.02.2020.

„ Обука за нову базу
Мрежа библиотека
Србије“

20.,21.фебруар
2020.

Комбанк
дворана

„ Обука наставника
информатике за наставу
у 7. и 8. разреду
основног образовања и
васпитања“

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
пракси
Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
наставној пракси

К1 Далиборка Тресовић
Доситеја Лекић
Маријана Лукић Јанковић
Ивана Ковачевић

1.„Иновативне методе
учења - Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика“ - К32.“ Невербалана
комуникација тела „
К4-

Уверења о стручном
усавршавању
Примена стечених
знања у свакодневној
пракси
-

3.“ Активно
оријентисана настава
математике “ - К14.“ Управљање временом
у циљу организовања
часа“
5.“ Интеракцијом до
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пројектне наставе у
алгебри “
К2 -

-

Координатор Тима за професионални развој
Исидора Урошевић

Извештај о раду школског тима за безбедност ученика за школску 2019/2020. годину
План рада на безбедности ученика реализован кроз следеће активности:
1. Урађена je детаљна процена безбедности ученика кроз процену безбедности
школских објекета и околине. Процена се сатојала из фотографија и описа свих
места у школи, школском дворишту, на улицама око школе које представљају
безбедносни ризик за ученике.
2. Са поменутом проценом упознат је и Савет родитеља школе.
3. На основу урађене процене безбедности донете су мере контроле ученичких
улаза, са којима је упознато наставничко веће, са обавезом да се то пренесе
родитељима на родитељским састанцима.
4. У сарадњи са Саветом родитеља школе договорене су активности ради сигурности
ученика на школским журкама и посетама пре свега кроз активно и појачано
дежурство родитеља.
5. Обележена је недеља безбедности у саобраћају.
6. Представници МУП-а одржали предавање за ученике првог разреда о безбедности
у саобраћају.
7. У оквиру плана и програма тима за безбедност, успешно је остварена сарадња са
џудо клубом „Миљаковац“ у циљу подизања свести код деце, како сами да се
сачувају и како сами да препознају опасност и превентивно одговарајуће реагују на
њу.
8. Планирана здравствена заштита је реализована кроз реализацију плана Здравствене
заштите, као и плана ЧОС-а.
9. Заштита од насиља реализована је кроз реализацију активности Заштите деце од
насиља и Протокола о заштити деце од насиља.
10. Наставно особље је похађало против-пожарну обуку.
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11. Izvršeno je stručno osposobljavanje nastavnog i pomoćnog osoblja za delovanje u
situacijama moguće zaraze od „Covid 19“. Usvojene su mere vlade za borbu protiv ove
retke, a ipak opake bolesti.
Извештај поднет 1.7.2020. године
Шеф тима за безбедност: Бранко Поповић
Извештај о раду школског тима за професионалну оријентацију
- У току првог полугодишта тим за професионалну оријентацију одржао је два састанка.
-Чланови тима су: Марина Милисављевић (координатор тима) , Борис Милошевић
(наставник физике), и Снежана Штиковац (наставник техничког образованања)
-Активности тима за професионалну оријентацију, планиране Годишњим планом рада
тима који су чланови саставили на почетку школске године, углавном су реализоване, са
мањим одступањима због додатних активности тима, које су у међувремену осмишљене,
а затим и успешно реализоване.
-У оквиру тима одржане су радионице професионалне оријентације, које су на почетку
школске године и планиране. Радионице су реализовали Одељенске старешине осмог
разреда, као и наставници грађанског васпитања и један наставник енглеског језика.
-На часовима српског језика у петом и шестом разреду , урађене су радионице
професионалне оријентације кроз писане саставе(домаће задатке) или кроз говорне вежбе,
на тему: ,,Кад порастем волео бих да будем..." или ,,Занимање о коме размишљам и
маштам" и слично.
- Мањи број ученика је тестиран Тестом професионалних интересовања и имао прилике да
обави консултације са психологом школе, што је ситуација ванредног стања онемогућила
надаље, као и организовање Сајма средњих школа.
Координатор тима Марина Милисављевић

Извештај о реализацији плана здравствене превенције
 У оквиру спортских активности, наставници физичке културе, у одређене
активности, укључивали су ученике који имају потешкоће у телесном и моторном
развоју (мерење времена другим ученицима, помоћ око организације у неким
активностима). Такође, на часовима редовне наставе наставници физичке културе
разговорали су са ученицима и истицали су значај спорта, рекреације, али и одмора
за опште здравствено стање човека.
 У оквиру редовне и додатне наставе наставници биологије разговарали су са
ученицима о периоду који је веома значајан за њихов узраст, о пубертету и
променама које се дешавају у физичком и психичком смислу, током овог периода.
 Одељенскестарешиненачасовимаодељенскезаједницеуочилисуученикекојиимајупо
тешкоћеуприлагођавањуосталимчлановимаодељенскезаједницеиобавилиразговорес
ањима.
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Истовременосусаосталимчлановимаодељенскезаједницеразговаралиозначајусоција
лизацијејединкеудруштву,
означајупријатељстваидругарствакакоизмеђуистих,
такоиизмеђусупротнихполова.

Извештај о реализацији плана заштите животне средине
-Школски простор за ученике и наставнике, као и све зелене површине у дворишту, током
целе школске године се добро одржавају,што је веома битно за успешно обављање радних
активности како ученика тако и свих запослених у школи.
-Током школске године, оствареном сарадњом наставника разредне наставе и предметних
наставника, на паноима хола школе излажу се радови ученика разних
секција(еколошке,спортских ,ликовних итд.) поводом неких
историјских,културних,спортских манифестација.
-На улазима у нашу школу налази се одштампан Кућни ред школе, који се односи како за
ученике, тако и за родитеље.
Извештај о школском маркетингу за школску 2019/2020.годину
 Током године користи се огласни простор на ученичком улазу и панои у холу
намењени појединачно свим одељењима млађих и старијих разреда у школи на
Лабудовом брду.
 Наставници и учитељи се информишу путем огласног простора у зборници за
наставнике и учитеље, као активност предвиђена РП.
 Реализоване су периодичне тематске изложбе ученичких ликовних радова, као и
фотографија са различитих манифестација млађих и старијих разреда. Најлепши и
награђивани радови ликовне секције старијих разреда изложени су на две изложбе: за
Дан школе и Савиндан.
 Ученици, наставници и родитељи се информишу о важним догађајима у школи преко
школског веб сајта, школске фејсбук странице, као и саопштења на огласном
простору.
 На веб сајту школе су презентована постигнућа ученика на такмичењима, постигнућа
наставника у сарадњи са МПНИТР, ЗУОВ-а, ЗВКН-а ; постигнућа ученика 8. разреда
на завршном испиту, као и фотографије имена и биографије наших најуспешнијих
ученика (ученика године, спортисте генерације и ученика генерације).
 На вебсајту школе објављен је школски лист „Наши погледи“, који кроз ученичке
радове прати школски живот из угла младих.
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 На вебсајту и на фејсбук страници школе објављена је Презентација наше школе у
којој су садржане све активности, такмичења, најуспешнији ученици и њихови
пласмани, историјат школе, излети и дружења.
 Летопис школе садржи све потребне информације унутар школе, извештаје са већа,
актива,тимова, такмичења, стручног усавршавања учитеља и наставника, пласмане
ученика на такмичењима, носиоце Вукових диплома, ученике године и ученике
генерације.
Закључак је да су све планиране активности реализоване у току ове школске године.
Велики је број успешних ученика и наставника који доприносе квалитету и промоцији
школе. Предлог је да у презентацији школе, која се реализује за Савиндан, учешће узму и
многи други наставници како би се информације прикупиле на време и свака активност
била забележена благовремено.

Извештај Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
Сви предмети су повезаним општим међупредметним компетенцијама. Ученици
стичу нова знања и вештине примењујући већ стечено знање као и ваншколско искуство.
На свим часовима ученици комуницирају, раде са подацимаи информацијама, користе
технологију, решавају проблеме, сарађују са другим ученицима. Сви одговорно учествују
у друштву водећи рачуна о психофизичком здрављу других и себе.
Све што усвоје и примене могу на крају да сумирају и реализују кроз различите
пројекте који се тичу школе и локалне заједнице.
Сваки предмет има своје особености. Настава страног језика омогућава неговање и
повезивање наше и стране културне баштине и активноучествовање у интеркултурном
дијалогу кроз различите теме и пројекте. Овде се удружују естетичка и предузетничка
компетенција. Пример за ово су иновативни часови наставнице немачког језика Сњежане
Кораћ, који су одржани у виду пројектне наставе (powerpoint) са следећим темама из
лингвопрагматике: 1. Берлин, 2. Колико познајеш Немачку, 3. Уметност у Немачкој и
Аустрији крајем 19. и почетком 20. века, 4. Беч, 5. Спорт у Немачкој. Часови су одржани у
јуну са ученицима 6. и 7. разреда.
- Естетичка и предузетничка компетенција остварене су и на настави српског језика
и књижевности. Обрађена су књижевна дела при чему су ученици развијали емпатију и
укус, усвојили су естетске вредности културног наслеђа, а онда кроз конкретне пројекте и
презентовали то школи и локалној заједници:
1. Обележени су Светски Дан поезије и Дан књиге кроз перформансе ученика и
акцију сакупљања књига
2. Ученици наставница Милице Живковић и Весне Леонтијевић такмичили су се
на школском фестивалу „Наша Нушићијада“
3. Ученици наставнице Милице Живковић извели су едикативни перформанс
„Рецимо Не насиљу“
113

4. Занимљив и добар пример је и угледни час Весне Леонтијевић „Са Сташом и
Нелом кроз пустињу и прашуму
Увид у развој општепредметних компетенција још је уочљивији у настави
практичних предмета.
1. Дигитална компетенција остварује се и кроз оспособљавање ученика да безбедно и
правилно користе техничке апарате и ИКТ уређаје као и кроз самосталну израду
техничке документације, што је корак до израде једноставног модела/макете.
Ученици су ове године израђивали макете саобраћајних знакова као и држаче за
јаја од старог картона за Ускрс. Овим својим производима су сами одређивали
реалну вредност као и процену трошкова. Овим пројектима, на настави техничког
су се оспособљавали за стваран живот.
2. Компетенција одговорног односа према здрављу остварена је у 5. разреду кроз
пројекте у вези са саобраћајем – симулација саобраћајних ситуација.
3. Ученици наставница техничког образовања Мирославе Павићевић и Снежане
Штиковац разврставали су и отпад који је послат на рециклажу. Овде су остварене
компетенције одговорног односа према животној средини, али и предузетничка
компетенција.
Годишњи извештај рада педагога и психолога школе за школску 2019/2020. годину
Рад ПП службе је реализован по приоритетима из годишњег плана рада, уз
одступања услед проглашене пандемије COVID-19 и прелазак на онлајн рад од 17.марта
2020.године до краја месеца маја.
I Област планирање и програмирање образовно-васпитног рада:
Осим израде сопствених годишњих планова рада, ПП служба је учествовала у
изради Годишњег плана рада школе, у распоређивању новоуписаних ученика и предлагала
могућа организациона решења у образовно-васпитном раду.
II Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни рад са наставницима
ПП служба је обављала саветодавно-инструктивни рад са наставницима, што је
реализовано кроз посете часова, сарадњу са одељењским старешинама у настави и
извођењу родитељских састанака и инструктивни рад са приправницима.
Током године обављан је инструктивни рад са наставницима у циљу припреме и
примене ИОП-а, за ученике којима је неопходно подршка у учењу.
Током онлајн наставе стручни сарадници су били доступни за консултације (путем
емаил-а, телефона) и у редовном, недељном контакту поводом наставних планава и
извештаја о раду ванредним околностима са наставницима.
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III Рад са ученицима
Непосредни рад са ученицима је реализован превасходно кроз тестирање деце за
утврђивање спремности за полазак у школу, педагошко-психолошко саветовање,
професионалну оријентацију, праћење успеха и понашања ученика, рад Вршњачког тима
и Ученичког парламента. Током онлајн наставе, ученици су могли да затраже
индивидуално саветовање путем е-маил-а и апликације Zoom, а обавештени су и о
могућности да се обрате за психолошку помоћ на телефон 0800-200-201, који је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја наменило у те сврхе.
Психолог школе је учествовала у реализацији пројекта ФинПис кроз креирање и
вођење радионица.
IV Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима је остварена, према годишњем плану рада школе, кроз следеће
активности:
-

Информисање родитеља и стручно изјашњавање у вези са питањима које
разматра Савет родитеља
Педагошко-психолошко саветовање
Укључивање родитеља у школске тимове и активности
Сарадњу у појачано-васпитном раду са ученицима који не поштују школска
правила и прописе у образовању.

V Аналитичко-истраживачки рад
ПП служба је остварила сарадњу са Институтом за педагошка истраживања у
два истраживања. Прво је Истраживање учења на даљину током пандемије (уз
подршку Друштва педагога Србије) које реализују педагог Ивана Ђерић, психолог
Смиљана Јашић и психолог Наташа Шева, а друго (у сардњи са Лабораторијом за
развојну психологију Филозофског факултета универзитета у Београду)
Истраживање страхова деце и младих везаних за COVID-19. Очекујемо повратне
информације и резултате истраживања који ће бити од користи за даљи рад стручних
сарадника у школама.
VI Рад у стручним органима школе
Рад у стручним органима је реализован кроз следеће активности:
- Анализу успеха и понашања ученика на класификационим периодима;
- Инструктивни рад о спровођењу васпитно-дисциплинских поступака и
интерног протокола за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;
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-

Информисање, едукацију чланова наставничког већа у вези законских измена и
текућих активности у раду
Праћење и извештавање о реализованим активностима школских тимова (Тима
за Вредновање рада школе, Тим за Развојно планирање, Тима за заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања, Стручног већа за развојно планирање,
Стручног актива за развој школског програма, Стручног актива за инклузивно
образовање и Школског тима за професионалну оријентацију).

VII Сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом
ПП служба има континуирану, вишегодишњу сарадњу са Центром за социјални
рад, МУП-ом, у реализацији превентивних и интервентних активности. Актуелна је
и сардња са надлежним институцијама за ментално здравље и корективни рад са децом,
као и Школским диспанзерома на Лабудовом брду.
Веома динамична и коректна сарадња одвија се са Интерресорном комисијом
(ИРК), Одељења за образовање ГО Раковица. Такође, педагог и психолог су реализовали и
стручну посету ОШ,,Милоје Павловић“, а планира се и успоствља и сарадња са Средњпм
занатском школом у смислу доласка мобилних тимова за пружање додатне подршке
ученицима са развојним сметњама.
Остварена је сарадња са Регионалним центром за таленте – Београд II, на
идентификацији даровитих ученика и укључивање у истраживачки рад центра.
Део наших ученика је потражио и добио услуге Националне службе за
запошљавање (Центра за информисање и професионално саветовање), те се и та сарадња
одвија уобичајено.
Имали смо прилике да, већ традиционално, сарађујемо са Центром за културу ГО
Раковица, као гости њихових програма.
Психолог школе је гостовала на ZdravljeTV-у у емисији ,,Боље спречити“ на тему
Вршњачко насиље (https://www.youtube.com/watch?v=r_DD01kWU9w), а током ванредног
стања, услед проглашене панадемије COVID-19 и у рубрици Савети лекара
(https://www.youtube.com/watch?v=ZK8iFgyQED8&fbclid=IwAR0e3cXK2r1VxXG9j53rdbV9
1Uc1IlrAOFOG7Bby3wrGykPOjWE4QWeclEc).
VIII Стручно усавршавање и припрема за рад се реализује кроз перманентно
праћење стручне литературе и обука.
Педагог и психолог школе су похађале ,,Обуку за планирање и реализацију
појачаног васпитног рада са ученицима – Школсак управа Београд (Станка Жица) за
секцију стручних сарадника (у новембру 2019.године), Презентацји дидактичког
материјала нових програмских садржаја у ОШ,,Милоје Павловић“(јануара 2020.године).
Психолог школе је завршила и једнодневну Обуку за примену и интерпретацију
ПАИ инвентара личности , у организацији Синапса едиције у Београду (у новембру
месецу 2019.године).
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Планирање и реализација даљих активности ће бити прилагођене условима рада
током пандемије COVID-19.
Извештај школског дефектолога – логопеда 2019/2020. школска година
Основни задаци школског дефектолога – логопеда су :
1. Тестирање говорно – језичких способности ученика.
2. Дијагностиковање говорно – језичких тешкоћа код ученика.
3. Третман говорно – језичких тешкоћа код ученика.
У школској години 2019 – 2020 на дефектолошко – логопедски третман је долазило
111 ученика.
У првом разреду 63 ученика је долазило на логопедски третман од тога 30 ученика
има дислалију, 10 ученика има тешкоће у гласовној анализи и синтези, 2 ученика
има дефицит фонемског слуха и 21 ученик има дислалију, тешкоће у гласовној
анализи и синтези и дефицит фонемског слуха.
У другом разреду 31 ученик је долазио на логопедски третман од тога 8 ученика
има дислалију, 1 ученик има тешкоће у развоју, 7 ученика има дислексију, 3
ученика има дисграфију и 13 ученика има дислексију, дисграфију и
дисортографију.
У трећем разреду 11 ученика је долазило на логопедски третман од тога 7 ученика
има дислексију, дисграфију и дисортографију, 1 ученик имадислексију, 1 ученик
има дислалију и 2 ученика имају дислалију, дислексију, дисграфију и
дисортографију.
У четвртом разреду 6 ученика је долазило на логопедски третман од тога 3 ученика
има дислексију, 2 ученика имају дислексију, дисграфију и дисортографију и 1
ученик има тешкоће у развоју.
Ученици су долазили групно и индивидуално на логопедски третман. Групе су
формиране према врсти говорно – језичке тешкоће и према разреду. Већина
ученика је долазила редовно на дефектолошко – логопедски третман и напредовала
је у складу са својим могућностима.
На крају првог полугодишта дефектолошко – логопедски третман је завршило 5
ученика првог разредаи 3 ученика другог разреда.
Током другог полугодишта прекинута је настава због пандемије КОВИД – 19.
Ученици који нису завршили логопедски третман наставиће да долазе на
логопедски третман у наредној школској години.
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Извештај о раду педагошког асистента
У току школске године учествовао сам у припреми педагошких профила за израду
индивидуалних образовних планова.
У протеклој школској 2019/20. мој посао је већим делом био усмерен на рад са
ученицима нижих разреда, као и са мањим бројем ученика страријих разреда, са
израженијим сметњама у развоју, потешкоћама у учењу и са децом из социјално
осетљивих група. Поред тога, био сам веома ангажован у активностима успостављања
комуникације и побољшања сарадње са родитељима појединих ученика.
У првом полугодишту школске 2019/20. своје активности обављао сам на часовима
редовне, као и на часовима допунске наставе. С обзиром да је у другом полугодишту
ступила на снагу ванредна ситуација условљена пандемијом вируса COVID-19, своје
обавезе сам обављао online. У току тог периода био сам у комуникацији са учитељицама
и у договору са њима саветовао како ученике, тако и њихове родитеље о активностима
које би деца требало да обављају код куће у току ванредне ситуације.
Нагласио бих да, нисам био у могућности да ступим у контакт са појединим
ученицима, зато што нисмо имали њихов валидан контакт (непостојећи бројеви телефона
или су били недоступни).
Педагошки асистент
Горан Васић

Извештај о раду библиотекара школе за школску 2019/20. годину
У току школске године библиотекарка је реализовала већину активности
предвиђених ГПР школе:
 Обавила је припреме за почетак школске године (набавка чланских карата, карте
корисника, сређивање библиотеке и др.)
 Присуствовала седницама Наставничког већа и водила евиденцију присуства и
записнике
 Обавила пријем бесплатних уџбеника од града Београда и купљених од ,,Школског
сервиса Гајић“ и дистрибуцију по одељењима, обавештавање разредних
старешина о условима добијања бесплатних уџбеника за следећу школску годину,
као и прикупљање документације за бесплатне уџбенике.
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 У читаоници површине 36м², која располаже са 20 места за седење уведен је
интернет и у плану је да се то претвори у мултимедијалан простор.
 Настављена је допуна електронског каталога инвентара и током 2019/2020.
 Извршена је набавка књига за богаћење библиотечког фонда по одлуци
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 Обављала упис ученика у библиотеку
 Упис ученика првог разреда
 Пријем ученика 1. разреда са учитељицама , упознала се са ученицима и упутила их
у рад библиотеке и литературу за тај узраст
 Рад са ученицима на избору литературе, организовању самосталног рада ван школе,
развијању навика за чување, заштиту и руковање књижевном грађом.
 Упознавање ученика са правилима рада и понашања у читаоници, као и коришћење
читаонице и књижног фонда
 Укључивање ученика у активности којима се побољшава квалитет рада и
поспешује лакше сналажење корисника у библиотеци (давање предлога које књиге
би требало набавити, писање сугестија ученика, помоћ при печатирању и завођењу
књига у фонд, израда обележивача књига у оквиру часова Ликовне културе....)
 У сарадњи са Библиотеком града Београда обезбеђени су едукативни постери на
тему „ Негујмо српски језик“
 Учествовала на Форуму школских библиотекара 11. и 12. септембра 2019. године у
Коларчевој задужбини. Тема: Информциона писменост и пројектна настава:
Креативност и иницијатива
 Са групом ученика шестог разреда учествовала у радионици и квизу „Осам векова
Светосавља“ у оквиру манифестације Пут духовности од 17. до 21. септембра
2019.
 Учешће у свим активностима у оквиру обележавања Дечје недеље oд 07-13.10.2019.
у организацији Пријатеља деце Раковице – прикупљање и предаја радова ученика
на тему “Да право свако- дете ужива лако“, сликање на плочнику, ликовни
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конкурс на тему Дечје недеље, пријем ученика код председника општине
Раковица
 Пружање препорука и помоћи у избору песама ученицима за припремање школског
такмичења рецитатора, рад на органозовању истог
 Организација Општинског такмичења рецитатора у просторијама наше школе
 Учешће у припреми Светосавске академије
 Прикупљање и предаја радова за конкурс „ Божидар Тимотијевић“ у организацији
Књижевног друштва Раковица и присуствовање на свечаној академији приликом
доделе награда
 Прикупљање и предаја радова ученика за ликовни конкурс ,,Мали Пјер“
 Присуствовање састанцима Пријатеља деце Раковице
 Пружање обавештења наставницима и ученицима о условима (пропозицијама) и
терминима одржавања такмичења и конкурса
 Сарадња са Матичном библиотеком ,,Миодраг Булатовић“ , бесплатан упис и
подела чланских карата за ученике који учествују на општинском такмичењу у
организацији Пријатеља деце Раковица
 Упознавање корисника са књижним фондом, оспособаљавање за самостално
коришћење, као и упућивање у друге библиотеке
 Систематско информисање о новим издањима
 Учествовала у организацији школског такмичења рецитатора и била члан жирија
 Библиотечка обрада књига
 Организовање ,,Ђачких песничких сусретања“

 Присуствовала презентацијама дигиталних уџбеника: БИГЗ 23.02.2020; ИК Klett
26.02.2020.
 Поводом Међународног дана матерњег језика 21. фебруара 2020. године покренута
је акција „Читај гласно“ . Циљ ове активности јесте подстицање читања, неговање
матерњег језика, књиге и културе уопште.
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 Реализована је набавка књига према Одлуци Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, које је дало неповратна новчана средства за набавку школске
лектире

 Угостили смо писца Ота Олтвањија. Писац је представио своје књиге, а
разговарали смо и о одрастању и проблемима са којима се сусрећу млади.
 Присуствовала обуци библиотекара за унос података у нову МБС базу у
Библиотеци града Београда 20.02.2020.
 Имајући у виду проглашење и трајање ванредног стања, повезала сам се пре
свега са наставницима преко различитих онлајн платформи и послала им
обавештење о померању рокова за достављање ученичких радова за литерарноликовне конкурсе
 Свим колегама који учествују у образовном процесу проследила сам конкурсе који
су и даље на снази и чији ће резултати бити видљиви након окончања новонастале
ситуације.
 Пронашла сам платформе и портале који су намењени свима који су услед
пандемије коронавируса у својим кућама ( www.digitalnasolidarnost.gov.rs). Идеја
портала је да на једном месту објави све информације о бесплатним платформама
за учење на даљину, као и бесплатним књигама, курсевима, музици, филмовима и
другим едукативним и забавним садржајима за време пандемије COVID-19.

 Током ванредног стања комуницирала са ученицима путем различитих платформи
и друштвених група

 У част поезије 21.3.2020. године позвала ученике да напишу стихове који их
инспиришу и пошаљуих електронски јер је услед пандемије уведено ванредно
стање
 Реализована је набавка књига према Одлуци Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, које је дало неповратна новчана средства за набавку школске
лектире
 Урађена је редовна набавка нових књига, у сарадњи са директором школе
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 Настављена је акција поклањања књига за библиотеку под називом „Читам и
поклањам“ и прикупљен је значајан број нових библиотечких јединица
 Поводом Дана књиге и ауторских права 23.4.2020. покренута је акција „Донеси
књигу на дар –учини праву ствар“, којом је додатно обогаћен библиотечки фонд.
 Посебна пажња усмерена је на побољшање фонда библиотеке у објекту школе у
Кнежевцу, што је резултирало уписом много већег броја ученика него што је био
случај прошлих година.
 У школској 2019/2020. години уписано је нових 200 ученика у обе библиотеке
 Обављена је набавка књига за награђивање ученика
 Осим са директором школе, остварена је добра сарадња са свим корисницима
библиотеке, родитељима, колегама из других библиотека, Центром за културу
Раковица и другима.
 Библиотекарка је током самосталне посете Сајму књига остварила контакт са много
издавача од којих су набављене нове јединице за библиотечки фонд.

У Београду
22.06.2020.

Библиотекарка
Марина Милосављевић

Извештај о раду подмлатка Црвеног крста током школске 2019/2020.године
СЕПТЕМБАР
-АКЦИЈА „ДРУГ ДРУГУ“
У традиционалној акцији, са циљем да се прикупи што више школског прибора
(свеске,ранчеви, бојце, оловке и др.), који је намењен деци из социјално угрожених
породица (акција је трајала од 01. до 25. септембра),наша школа је учествовала са
прикупљеним материјалом да се оформи 10 комплета.
-АКЦИЈА „БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ“
Посебно осмишљена акција за ученике првог разреда.Омладина Црвеног крста Раковице
организовала је за одељења првог разреда посету нашој школи и одржала презентације из
Саобраћајног буквара- „10 лекција које живот значе“ , кроз игру и сарадњу са децом, као и
организован прелазак улице на пешачком прелазу.
ОКТОБАР
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-АКЦИЈА „ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО“
Трка за срећније детињство-наша школа је купила 150 учесничких бројева, трка је
одржана на Атлетској стази Спортског центра Кошутњак и девојчица 3.разреда наше
школе освојила је златну медаљу.
Ова акција одржава се 28 година, почетком октобра.Продајом учесничких бројева
обезбеђују се средства за пружање помоћ деци из социјално угрожених породица или
болесној деци.Деца која учествују у трци, добијају медаље за прва три места у својој
категорији(посебно дечаци и девојчице), а сви учесници трке добијају освежење.
НОВЕМБАР
-МАНИФЕСТАЦИЈА „СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА“
Наша школа је учествовала у овој традиционалној акцији са 30 радова на тему дечјих
права, хуманости и дечјег виђења света. Награђена су три литерарна рада ученика
четвртог разреда. Приредба је одржана у Великој сали ГО Раковица,20. новембра, где су
деци уручене награде, уз пригодан програм и игру.
Остале уобичајене акције нисмо успели да одрадимо, због ковида.
МАРТ
-ПРИПРЕМА ЗА КВИЗ „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ И ДОБРОВОЉНОМ
ДАВАЛАШТВУ КРВИ
Учествују ученици четвртог разреда, са екипом од четири члана и једном резервом.
Умарту ће деца добити материјал са свим питањима у вези са квизом и припремити се уз
помоћ учитеља и наших сарадника у школама, као и Омладинцима Црвеног крста.
Почетком маја одржавају се општинска такмичења, а победничка екипа се за градско
такмичење(крајем маја) даље припрема у Црвеном крсту Раковице, уз помоћ стручних
сарадника и Омладине.
АПРИЛ-МАЈ
-ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“
Реализује се 35 година и популарише идеју добровољног давалаштва крви. Спроводи се на
територији целе Србије и годишње на овом конкурсу учествује преко 20.000 радова.Циљ
је да се развија креативност код деце и младих, као и осећање радости због помагања
другима, другарства и солидарности.
Награђени радови на градском и републичком нивоу, користе се као идејна решења за
календаре, блокове, мајице и у промотивне сврхе.
Школе из Раковице постизале су изузетне резултате на овом конкурсу.
Слађана Ђорђевић
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У току школске 2019/2020. године реализоване су следеће активности планиране
Програмом рада Подмлатка Црвеног крста: „Трка за срећније детињство 2019“ –
традиционална годишња манифестација У суботу, 05. октобар 2019. године на Атлетском
стадиону Републичког завода за спорт на Кошутњаку одржана је традиционална
манифестација „Трка за срећније детињство“. За организацију овог догађаја, као и
предходних година, били су задужени Црвени крст Раковица и Црвени крст Чукарица.
Манифестацију је отворио и малишане поздравио промотер манифестације, прослављени
атлетичар Драгутин Топић. Ово је најмасовнија и најшире прихваћена рекреативнохуманитарна активност националног друштва Црвеног крста, усмерена ка остварењу
трајног циља, а то је непрекидно подмлађивање и омасовљење чланства и волонтера.
Масовним учешћем у трци деца и млади показују своје опредељење ка здравом начину
живота и највишим хуманим вредностима. Циљ ове трке, као и сваке године, јесте
побољшање социјално-материјалног положаја угрожених категорија деце, у складу са
посебним потребама сваке средине, а на основу сагледавања потреба на локалном нивоу
што ради Црвени крст. Поред стандардних категорија, од 1. до 8. разреда основне школе,
чаролију је употпунила и трка родитеља, бака и дека који су заједничким снагама са
најмлађим члановима своје породице протрчали кроз циљ. Дечија недеља, 07-13. октобар
2019. године: Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља „Дечија
недеља 2019“ била је важна прилика да се скрене пажња најшире јавности на проблем
насиља над децом, а сви одговорни актери позову на чврсто и умрежено деловање у циљу
нулте толеранције према насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву. Дечија
недеља се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ова
национална манифестација представља успешан модел сарадње државе, различитих
цивилних и струковних организација са циљем заштите дечјих права. Дечију недељу
препознају све релевантне институције образовања, социјалне и здравствене заштите,
културе, па се њена улога из године у годину унапређује, а избор најактуелнијих тема од
важности за положај детета у нашем друштву доприности томе да се њени резултати
препознају на националном нивоу. Дечију недељу прате многобројне активности, а ове
године је наша школа била домаћин такмичења „Осликавања на плочнику“. На такмичењу
су учествовали наставници и ученици пет раковичких основних школа, подељени у две
старосне категорије: млађи и старији разреди. Радови екипа ученика и млађих и старијих
разреда заузели су у својим категоријама прво место. Обележен Светски дан детета – 20.
новембар Дана 20. новембра 2019. године у великој сали Градске општине Раковица под
организацијом Црвеног крста Раковица свечано је обележен „Светски дан детета“. Са
циљем промоције дечијих права и хумане вредности код деце, расписан је литерарни
конкурс са темама „Моје жеље моја права“ и „Мој свет чаробан и леп“. Од великог број
пристиглих радова, а најбољи радови су награђени од стране трочлане комисије. Међу
награђеним радовима нашла су се 3 рада ученика ОШ „14. ОКТОБАР“, и то: - Охана
Шабановић, III5 (учитељица Исидора Ајаш) - Сара Ђукановић, III4 (учитељица Данка
Деспотовић Андрић) - Нина Минић, III4 (учитељица Данка Деспотовић Андрић). Oбука из
прве помоћи и програма „Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних
непогода и других опасности” Црвени крст Раковица је и током протекле школске године
наставио са традиционалном едукацијом ђака узраста основне и средње школе, те су
током децембра 2019. године успешно реализоване радионице и обука из прве помоћи и
програма „Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других
опасности“. Ученици основних и средњих школа општине Раковица били су у прилици да
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савладају
технике прве
помоћи у
оквиру основне
обуке коју
реализује
Црвени крст.
Велики број
ученика је имао прилику да сазна како да се
понашају када се догоде елементарне непогоде, али и пожар или поплава у кући или
школи и како да се евакуишу из школе уколико дође до опасности. Такође, стекли су
основне вештине у области прве помоћи и потврдили да су спремни да помогну некоме ко
је повређен. Закључак На основу претходно наведеног, закључује се да је сарадња између
ОШ „14. ОКТОБАР“ и Црвеног крста Раковица, као и претходних година била на виском
нивоу. Спроведено је неколико хуманитарних акција и манифестација чији су активни
учесници били ученици и наставници наше школе. Нажалост, услед проглашења
паднемије вируса SARS-CoV-2, односно вируса COVID-19 на глобалном нивоу и
проглашења Ванредног стања на територији Републике Србије од 15. марта 2020. године,
активности које су планиране за друго полугодиште школске 2019/20. године су из
здравствених и безбедносних разлога одложене до даљњег. У периоду Ванредног стања
активности Црвеног Крста биле су усмерене ка пружању помоћи најугроженијим групама
грађана. У Београду, августа, 2020.год. Извештај сачинила сарадник Црвеног крста
Јанковић – Лукић Маријана, дипл.мат
Извештај о раду дечје организације „Пријатељи деце Раковице“ за школску
2019/2020. годину
Садржај рада










Договорен је план рада дечје оранизације;
Обезбеђени су услови за непосредни рад са децом у школи и ван ње, кадрова из редова
просветних радника, родитеља и грађана различитих струка и звања за рад и активности у
слободном времену.
Извршене су припреме за обележавање Дечје недеље на тему "Да право свако – дете ужива лако"
Наши ученици су се у великом броју одазвали и учествовали на ликовном конкурсу на тему
Дечје недеље где смо освојили велика признања.
Три ученика наше школе који су у протеклој школској години остварили највише успеха на
такмичењима која организују „Пријатељи деце“ ишли су на пријем код председника општине;
Реализоване су активности у оквиру Дечје недеље, у школи и на нивоу општине и града (Буквар
дечјих права (Конвенција о правима детета), акција солидарности „Деца – деци“;
Одржано је такмичење осликавање на плочнику на тему Дечје недеље.
Реализовани су ликовни конкурси школски, општински за дечју карикатуру „Мали Пјер“. Радови
наших учениика остварили су запажене резултате.
Реализовани су :
Школско и општинско такмичење „Ђачка песничка сусретања“.
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Школско, општинско и градско такмичење „Најраспеваније одељење“, за ученике III и IV
разреда
Школско и општинско „Соло певача и малих вокалних састава“ као и „Вокалне групе павача“;
Школско и општинско такмичење рецитатора.
Школско такмичење „Позоришне игре деце Раковице“ и „Кратке драмске форме“.



Извршена је анализа учешћа и успеха наших ученина у активностима и манифестацијама у
оквиру ове дечје организације;
 Победницима су додељене дипломе и књиге за постигнут успех;
 Предложен је план рада за наредну школску годину.
ЗАКЉУЧАК:
 И ове године наши ученици су били изузетно успешни на свим такмичењима које организују
„Пријатељи деце Раковице“, где смо били најбројнији.
 Детаљан извештај о свим појединачним успесима ученика наше школе које организују
„Пријатељи деце Раковице“ дат је у Извештајима стручних актива ученика млађих разреда и
предмета музичка, ликовна култура и техничко образовање старијих разреда.

Пријатљи деце Раковица ОШ „14.октобар“
Марина Милосављевић
Јелена Марјановић
Данка Деспотовић
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Извештај о стручном усавршавању запослених у 2019/2020.години

Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ школске 2019/2020. године
одељењског већа ПРВОГ разреда
Учитељи
учесници
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Маријана
Митрашиновић
Весна
Лазаревић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара

Трајање
семинара

Број
бодова

Програм обуке за запослене у образовању /
дигитална учионица / дигитално компентентан
наставник – увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних метеријала

19.5 сати

19.5

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

8 сати

8

Зимски сусрети учитеља

8 сати

8

Стручно усавршавање у оквиру установе
Активност
Горица

Џудо школа "Миљаковац" (презентација и

Трајање
Број
активности бодова
45 мин.
2
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Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић

промоција)

Карате школа "Канон" (презентација и промоција)

45 мин.

2

Презентација школица спорта (презентација и
промоција)

45 мин.

2

"Трка за срећније детињство" – хуманитарна трка

3 сата

3
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Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Маријана
Митрашиновић
Весна
Лазаревић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Ана Павловић
Маријана
Митрашиновић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица

Плесна школа "Зилениум" (презентација и
промоција)

45 мин.

2

ФинПис пројекат

90 минута

10

Основи безбедности деце (2 предавања)

90 мин.

4

Школско такмичење рецитатора

45 мин.

3

Хуманитарна акција "Српска солидарност"

---

2

"Мој пријатељ ватрогасац" – Школско и

---

3
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Станојевић
Маријана
Митрашиновић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Весна
Лазаревић
Драгана
Чоловић
Горица
Станојевић
Ана Павловић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић

Општинско такмичење

Новогодишњи програм

2 сата

3

Продајна изложба

1 сат

10

"Математички квиз" – Општинско и Градско
такмичење

2 сата

5

Соло певачи – Општинско такмичење

2 сата

3

Предба за Дан школе

1 сат

10

Позоришна представа "Ми се не ругамо" – "Мали
принц"

1 сат

2
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Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Маријана
Митрашиновић
Весна
Лазаревић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић

Хуманитарна представа Вршњачког тима

45 мин.

2

"Пажљивко" – такмичење

45 мин.

3

Јавни час за маме - Осми март

45 мин.

10

Анимирани дечји филм "Фантастично путовање у
Оз"

1 сат

2

„Дрво генерације“

45 мин.

5
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Маријана
Митрашиновић
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић
Горица
Станојевић
Драгана
Чоловић
Маријана
Митрашиновић Ревијално такмичење из математике
Ана Павловић
Весна
Лазаревић
Катарина
Грубовић

1 сат

3

Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ школске 2019/2020. године
одељењског већа ДРУГИ разреда

Учитељи
учесници
Иванка
Петровић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара

Трајање
семинара

Број
бодова

Програм обуке за запослене у образовању /
дигитална учионица / дигитално компентентан
наставник – увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних метеријала

19.5 сати

19.5
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Иванка
Петровић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Ивана
Стојановић

Музиком до знања

8 сати

8

8 сати

8

Милена
Марковић
Тања Жегарац
Гајић
Иванка
Петровић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Зимски сусрети учитеља
Марковић
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Иванка
Петровић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Презентација ''Вулкан'' издаваштва
Милена
Марковић
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Иванка
Петровић
Десанка
Презентација'' Завод за уџбенике'' издаваштва
Трнинић
Ивана
Стојановић
Десанка
ОКЦ онлајн семинар '' Како направити дигиталну

3 сата

3 сата

8 сати
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Трнинић

учионицу''
Стручно усавршавање у оквиру установе
Активност

Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Џудо школа "Миљаковац" (презентација и
Марковић
промоција)
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
Карате школа "Канон" (презентација и промоција)
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Презентација школица спорта (презентација и
Марковић
промоција)
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
"Трка за срећније детињство" – хуманитарна трка
Милена
Марковић
Тања Жегарац

Трајање
Број
активности бодова

45 мин.

2

45 мин.

2

45 мин.

2

3 сата

3
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Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
ТањаЖегарац
Гајић
Ивана
Стојановић

Плесна школа "Зилениум" (презентација и
промоција)

Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
ФинПис пројекат
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
Школско такмичење рецитатора
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Хуманитарна акција "Српска солидарност"
Марковић
Тања Жегарац
Гајић
Ивана

45 мин.

2

90 минута

10

45 мин.

3

---

2
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Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
"Мој пријатељ ватрогасац"
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић

---

3

2 сата

3

Продајна изложба

1 сат

10

"Математички квиз" – Општинско и Градско
такмичење

2 сата

5

2 сата

3

Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
Новогодишњи програм
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
ТањаЖегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Весна Басара
Николић

Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Соло певачи – Општинско такмичење
Милена
Марковић
Тања Жегарац
Гајић
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Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Марковић
Приредба за Дан школе
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић
Десанка
Трнинић
Весна Басара
Николић
Милена
Позоришна представа "Ми се не ругамо" – "Мали
Марковић
принц"
Тања Жегарац
Гајић
Ивана
Стојановић

1 сат

10

1 сат

2
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Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ школске 2019/2020.
године
одељењског већа ТРЕЋИ разреда
Стручно усавршавање ван установе
Учитељи
учесници

Назив семинара

ФинПис
Данка Деспотовић
„Учење у амбијенту је најпродутивније на
Андрић
свету!“
Зимски сусрети учитеља
ФинПис
Исидора Ајаш

„Учење у амбијенту је најпродутивније на
свету!“
Зимски сусрети учитеља(Музиком до знања)

Слађана Сјеран

Сандра Бајић

Јасмина Илић

Љиљана
Видаковић

ФинПис
„Музиком до знања“
''Мотивација ученика у наставном процесу''
Обука за реализацију нових програма наставе
орјентисане ка исходима учења
Обука за реализацију нових програма наставе
орјентисане ка исходима учења
ФинПис
Зимски сусрети учитеља
„Дигитални часови: бесплатни алати и
платформе“ (вебинар)
„Шта нас спречава да се понашамо
асеративно?“
„Похвалите и критикујте конструктивно“
Обука за реализацију нових програма наставе
орјентисане ка исходима учења
ФинПис
95. математичка трибина („Архимедес“)
„Учење у амбијенту је најпродутивније на
свету!“
„Ваннаставне актвности-огледало школе“
96. математичка трибина(„Архимедес“)
97. математичка трибина(„Архимедес“)
Обука за реализацију нових програма наставе

Трајање
семинара

Број
бодова

8 сати

8

8 сати

8

8 сати

8

8 сати

8

8 сати

8

8 сати

8

8 сати
8 сати
8 сати

8
8
8

24 сата

24

24 сата

24

8 сати

8

8 сати

8

1 сат

1

1 сат

1

1 сат

1

24 сата

24

8 сати
2 сата

8
/

8 сати

8

8 сати
2 сата
2 сата
24 сата

8
/
/
24
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Јелена Русић

орјентисане ка исходима учења
ФинПис
''Графичко приказивање садржаја- пут ка
структурисаном знању'' ( вођење семинара)
''Часови разумевања и радости''

8 сати

8

8 сати

8

16 сати
8 сати

16
8

''Мотивација ученика у наставном процесу''
Обука за реализацију нових програма наставе
24 сата
орјентисане ка исходима учења
Стручно усавршавање у оквиру установе

Трајање
активности

Број
бодова

Џудо школа "Миљаковац" (презентација и
промоција)

45 мин.

2

Презентација школица спорта (презентација и
промоција)

45 мин.

2

Активност
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Данка Деспотовић
Андрић
Слађана Сјеран

24

Организација одласка и пратња ученика на 50.
по реду "Радост Европе" на Тргу Републике у
Београду
Данка Деспотовић Организација одласка и пратња ученика на
музички концерт "Београд пева" у Дечије
Андрић
културном центру
Данка Деспотовић Учешће ученика одељења на Фестивалу
дечијег стваралаштва са тачком „Пролеће“у
Андрић
СЦ „Шумице“
Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
"Трка за срећније детињство" – хуманитарна
Данка Деспотовић трка
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Слађана Сјеран
Плесна школа "Зилениум" (презентација и
Јелена Русић
промоција)
Данка Деспотовић

3

3

10

3 сата

3

45 мин.

2
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Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Данка Деспотовић
Андрић
Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Данка Деспотовић
Андрић
Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Данка Деспотовић
Андрић
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић

Координатор школе за ДУБ

5

Градско такмичење у пливању

5

Школско такмичење рецитатора

Tакмичење из математике –Школско и
Општинско такмичење

45 мин.

3

4 сата

5

Школско такмичење „Најраспеваније
одељење“

3

Хуманитарна акција "Српска солидарност"

---

2

"Мој пријатељ ватрогасац" – Школско и
Општинско такмичење

---

3

2 сата

3

Новогодишњи програм
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Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Продајна изложба
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
"Математички квиз" – Општинско и Градско
Јелена Русић
такмичење
Данка Деспотовић Соло певачи – Општинско и Градско
Андрић
такмичење
Љиљана
Видаковић
Приредба за Дан школе
Данка Деспотовић
Андрић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Љиљана
Видаковић
Љиљана
Видаковић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић

1 сат

10

2 сата

5

2 сата

3

1 сат

10

Приредба поводом Савиндана

1 сат

10

Позоришна представа "Ми се не ругамо" –
"Мали принц"

1 сат

2

Свечани пријем првака

1 сат

2

1 сат

3

2 сата

15

Полудневни излет – Пећинци

6 сати

3

Дани руског филма, гледање филма „Мали
војник“

2 сата

3

Мој пријатељ ватрогасац, додела градских
награда
Организација свечаног пријема првака у
Кнежевцу и један од аутора приредбе
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Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Љиљана
Видаковић
Љиљана
Видаковић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић

Чивијашки карневал у Шапцу
Едукативне радионице „Рециклажа за
почетнике“
Пријем науспешнијих ђака код председника
Општине Раковица
Ликовни конкурс „Да право свако дете ужива
лако“ Пријатељи деце Раковице

Организација општинског такмичења
Данка Деспотовић осликавања на плочнику на тему Дечије
Андрић
недеље „Да право свако дете ужива лако“
Пријатељи деце Раковице
Данка Деспотовић Литерарни конкурс „Ђачка песничка
Андрић
сусретања“ Пријатељи деце
Данка Деспотовић Организација школског такмичења „Ђачка
Андрић
песничка сусретања“ Пријатељи деце
Данка Деспотовић Учешће у програму општинског такмичења
Андрић
„Ђачка песничка сусретања“ Пријатељи деце
Љиљана
Видаковић
Ликовни конкурс „Мали Пјер“
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Љиљана
Ликовни конкурс „Чудесни свет буба“
Видаковић
Данка Деспотовић
Ликовни конкурс „Железнице очима деце“,
Андрић
Железнички музеј
Исидора Ајаш
Данка Деспотовић Ликовни и литерарни конкурс „И ја знам ко је
Андрић
био Патријарх Павле“
Данка Деспотовић
Андрић
Општинско такмичење у трчању "Брзином до
Јасмина Илић
звезда", Атлетски савез Србије
Исидора Ајаш
Данка Деспотовић Литерарни конкурс, општинско такмичење

12 сати

15

3 сата

3

1 сат

3

3

10

3
10
10

3

3
3
3

3
3
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Андрић
Исидора Ајаш
Данка Деспотовић
Андрић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Данка Деспотовић
Андрић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Слађана Сјеран
Јелена Русић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Данка Деспотовић
Андрић
Исидора Ајаш

„Црвеног крста“ на тему „Моје жеље, моја
права“

Исидора Ајаш

Приредба„Свети Сава“

10

Исидора Ајаш

Приредба: ,,Рецитал поводом 8. марта“
Приредба:,,Дрвеће и заштита животне
средине“

10

Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Исидора Ајаш
Сандра Бајић
Јасмина Илић
Јелена Русић
Слађана Сјеран
Исидора Ајаш
Јасмина Илић
Љиљана
Видаковић
Јасмина Илић

Литерарни конкурс „Настави причу“

3

Новогодишњи караван са представом
"Штрунфовање Деда Мраза" и малим хором
школе и Леонтином
Члан „Пријатеља деце Раковице“ и сарадник
школе

2
2

Хуманитарана представа ученика 5 4

Презентација Гарде

3

20 минута

Ликовна радионица са родитељима на тему
„Традиционалних заната“
Литерарниконкурс „Пишемо писмо Деда
Мразу“ – Пошта Србије

1

10
3

10

Ревијално математичко такмичење ДМС

2 сата

3

Биоскопска представа филма „Фантастично
путовање у Оз“

2 сата

3

Општинско такмичење из биологије

8 сати

8

Општинско рецитаторско такмичење

2 сата

3

Дечији Facebook литерарни конкурс за
најбољу песму на тему „Стихом против
короне“

3
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Ликовни и литерарни конкурс
Јасмина Илић

Деца Србије Кини „Хвала вам за ваше велико

3

срце“
Љиљана
Видаковић
Сандра Бајић
Љиљана
Видаковић
Јелена Русић

Настава у природи - Сокобања

8 дана

10

Ликовни и литерарни конкурс: „Моја
3

породица – моја слобода“

Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ школске 2019/2020. године
одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда
Учитељи
учесници
Љиљана
Поповић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Биљана
Јеленић
Исидора
Урошевић

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара

Трајање
семинара

Број
бодова

„Учење у амбијенту је најпродутивније на свету!“

8 сати

8

„ Учење кроз интеракцију ,искуство ,игру и
откриће „

8 сати

8

„ Концентрацијом и мотивацијом до изузетности „

8 сати

8

8 сати

8

„ Музиком до знања „

Зимски сусрети учитеља
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Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана
Јеленић
Љиљана
Поповић

Обука за реализацију наставе орјентисане ка
24 сата

исходима учења

24

Стручно усавршавање у оквиру установе

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана
Јеленић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин

Активност

Трајање
Број
активности бодова

Презентација „ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“

5X45 мин.

10

45 мин.

2

45 мин.

2

Гарда Војске Србије

Позоришна представа „ Ми
се не ругамо „
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Исидора
Урошевић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана
Јеленић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин

"Трка за срећније детињство" – хуманитарна трка

3 сата

3

Плесна школа "Зилениум" (презентација и
промоција)

45 мин.

2

ФинПис пројекат

90 минута

10

Школско такмичење - математика

2 сата

2
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Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана Тасић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора

Школско такмичење рецитатора

45 мин.

3

Хуманитарна акција "Српска солидарност"

---

2

"Мој пријатељ ватрогасац" – Школско и
Општинско такмичење

---

3

Новогодишњи програм

2 сата

3
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Урошевић
Љиљана
Поповић
Биљана
Јеленић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић
Биљана
Јеленић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Слађана
Ђорђевић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић
Биљана

Продајна изложба

1 сат

10

"Математички квиз" – Општинско и Градско
такмичење

2 сата

5

Соло певачи – Општинско такмичење

2 сата

3

Приредба за Дан школе

1 сат

10
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Јеленић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана
Јеленић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин

Мина Јевтић
Биљана Тасић

Позоришна представа "Ми се не ругамо" – "Мали
принц"

1 сат

2

Свечани пријем првака

1 сат

10

Мој пријатељ ватрогасац, додела градских награда

1 сат

3

Распевана одељенска заједница

6 сати

Дечије игра без граница

2 сата
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Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана
Јеленић

Љиљана
Поповић
Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Љиљана
Поповић

Слађана
Ђорђевић
Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Биљана
Јеленић
Зорица
Кошанин
Исидора
Урошевић
Исидора
Урошевић
Слађана
Ђорђевић

Чивијашки карневал у Шапцу

12 сати

Општинско такмичење – математика

2 сата

Осликавање на плочнику

2 сата

Еколошка акција „ Рециклирајмо заједно „

2 сата

Међународна манифестација „ Деца Европе „
Ликовни конкурс „Мали Пјер“

2 сата
2 сата
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Мина Јевтић
Биљана Тасић
Зорица
Кошанин

Биљана Тасић
Слађана Ђорђевић
Зорица Кошанин

Окружно такмичење из математике

Зорица Кошанин

Градско такмичење „ Најраспеванија одељенска заједница“

Општинско такмичење рецитатора

Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ на крају школске
2019/2020. године
за боравак
Учитељи
учесници

Снежана
Милановић

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
Како
у
конфликтним
ситуацијама
ученицима,колегама и родитељима

са

Трајање
семинара

Број
бодова

8 сати

8

Стручно усавршавање у оквиру установе
Активност

Број
бодова

Снежана
Милановић
Снежана
Милановић
Снежана
Милановић
Снежана
Милановић

Тематски дан, интегративна настава: „Јесен“- декорација
простора

10

Презентација фолклора

2

Презентација џудоа

2

Тематски дан, интегративна настава: „Нова година“декорација простора

10

Снежана

Ликовна радионица са родитељима на тему ,,Нова година“

10
151

Милановић
Снежана
Милановић
Снежана
Милановић
Снежана
Милановић

Продајна изложба дечјих радова поводом Нове године
Посета дечјем одељењу ИОРС-а и учешће на прослави
Савиндана (27.01.)
Тематски дан, интегративна настава: „Пролеће“- декорација
простора

3
10
10

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ – стручно усавршавање

Име и презиме
запосленог

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара

Ивана Квачевић

„Програм обуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања у
систем образовања и
васпитања Републике
србије-основна
школа“, К2 и К3,
Министарство
просвете , науке и
технолошког развоја
Републике Србије
„Интеракцијом до
пројектне наставе у
алгебри“,К2, Стручно
удружење
Математископ

Број бодова

8h

8h

1h
„Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима“, К3 и

Стручно усавршавање у оквиру
установе
Број
Активност
бодова
Прегледач на
завршном испиту

10

Члан школске
комисије на завршном
испиту( два пута)

16

Дежурни наставник
на завршном испиту

8

Општинско и градско
такмичење

5

Герундијум
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Клет (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Логос (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Фреска(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Завод за уџбенике
(презентација
уџбеника за 7. разред)

3
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К4, Група Клет
„Иновативне методе
учења-Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика“, К3, Група
Клет

1h

1h
„Управљање временом
у циљу организације
часа“, К3, Група Клет

Руководилац Већа

2

Учествовање у раду
Стручног актива на
нивоу општине

2

Међународно
такмичење

15

Пројектна настава

2

Математископ
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

1h
„Невербална
комуникација- говор
тела“, К4, Група Клет
30 h
„ Активно
орјентисана настава
математике“, К1,
Образовно креативни
центар
24h
„Обуку за реализацију
наставе оријентисане
ка исходима учења“
аЗОУВЕДУ

Маријана Лукић
Јанковић

Укупно:
„Програм обуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања у
систем образовања и
васпитања Републике
србије-основна
школа“, К2 и К3,
Министарство
просвете , науке и
технолошког развоја
Републике Србије
„Интеракцијом до

74h

8h

73
Прегледач на
завршном испиту

10

Прегледач на пробном
завршном испиту

5

Дежурни наставник
на завршном испиту

8

Општинско и градско
такмичење

10
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пројектне наставе у
алгебри“,К2, Стручно
удружење
Математископ

8h

„Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима“, К3 и
К4, Група Клет

1h

„Иновативне методе
учења-Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика“, К3, Група
Клет

1h

Герундијум
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Клет (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Логос (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Фреска(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

1h

Завод за уџбенике
(презентација
уџбеника за 7. разред)

3

1h

Међународно
такмичење

15

Математископ
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

„Управљање временом
у циљу организације
часа“, К3, Група Клет
„Невербална
комуникација- говор
тела“, К4, Група Клет
„ Активно
орјентисана настава
математике“, К1,
Образовно креативни
центар
„Подршка ученицима
у оквиру програма
професионалне
орјентације и
транзиције у средњу
школу“, Група Клет
Укупно:
Доситеја Лекић

„Програм обуке за
запослене у

30 h

1h

51

61
Прегледач на
завршном испиту

10
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образовању/
дигитална учионица/
дигитално
компетентан
наставник- увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала“, К1 и К2,
Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања
„Интеракцијом до
пројектне наставе у
алгебри“,К2, Стручно
удружење
Математископ
„Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима“, К3 и
К4, Група Клет

19,5 h

8h

1h

1h

„Иновативне методе
учења-Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика“, К3, Група
Клет

1h

„Управљање временом
у циљу организације
часа“, К3, Група Клет

1h

„Невербална
комуникација- говор
тела“, К4, Група Клет

30 h

Дежурни наставник
на завршном испиту

8

Општинско и градско
такмичење

5

Герундијум
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Клет (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Логос (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Фреска(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Завод за уџбенике
(презентација
уџбеника за 7. разред)

3

Међународно
такмичење

15

Такмичење
„Brainfinity“

5

Пројектна настава

2

Математископ
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

„ Активно
орјентисана настава
математике“, К1,
Образовно креативни
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центар

Укупно:
„Програм обуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања у
систем образовања и
васпитања Републике
србије-основна
школа“, К2 и К3,
Министарство
просвете , науке и
технолошког развоја
Републике Србије

Далиборка
Тресовић

61,5

8h

„Интеракцијом до
пројектне наставе у
алгебри“,К2, Стручно
удружење
Математископ

8h

„Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима“, К3 и
К4, Група Клет

1h

„Иновативне методе
учења-Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика“, К3, Група
Клет

1h

1h

„Управљање временом
у циљу организације
часа“, К3, Група Клет
1h
„Невербална
комуникација- говор
тела“, К4, Група Клет

58
Прегледач на
завршном испиту

10

Прегледач на пробном
завршном испиту

5

Дежурни наставник
на завршном испиту

8

Општинско и градско
такмичење

5

Герундијум
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Клет (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Логос (презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Фреска(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Завод за уџбенике
(презентација
уџбеника за 7. разред)

3

Међународно
такмичење

15

Математископ
(презентација
уџбеника за 7. разред)

2

Мултимедијални
садржаји у функцији
образовања

5

30 h
156

„ Активно
орјентисана настава
математике“, К1,
Образовно креативни
центар

Укупно:

Божидар Мирић

„Обука наставника
информатике и
рачунарства за
наставу у 7. и 8.
разреду основног
образовања и
васпитања“ , К1,
Завод за уџбенике

Укупно:

50

16

61
Општинско и градско
такмичење
Герундијум
(презентација
уџбеника за 7. разред)
Завод за уџбенике
(презентација
уџбеника за 7. разред)
Међународно
такмичење
Тим за обраду
података за завршни
испит

5
2

3
15
32

16

57

председник стручног већа
Ивана Ковачевић

157

СТРУЧНО усавршавање ван установе већа ПРИРОДНИХ НАУКА 2019/20.
Стручно усавршавање наставника стручног већа природих наука
Ивана Радевић (физика и хемија)
1. Иновативни експерименти у настави физике 25.01.2020. (8 бодова)ЗУОВ к.б. 790
2. Мултимедијални садржаји у функцији образовања (онлајн) 13. – 20. 04.02020. (2
бода)
Борис Милошевић (физика)
1. Иновативни експерименти у настави физике 25.01.2020. (8 бодова)ЗУОВ к.б. 790
2. Дигитална учионица ЗУОВ 596-6/2014 август 2019.
Тања Станојевић (биологија)
1. Дигитална учионица ЗУОВ 596-6/2014 август 2019.

Милош Кузмановић (Информатика и рачунарство)
1. Настава оријентисана ка исходима учења 24 бода
Светлана Илиев-Ћосић (Техничко и информатичко образовање)
1. Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад са ученицима и њиховим
родитељима, 20.02.2020.
2. Настава оријентисана ка исходима учења 24 бода
Осим приказаног наставници су у складу са временским могућностима похађали
презентације нових уџбеника за седми разред више издавача; свако присуство
презентацији доноси по 2 бода.
У додатку су дати резултати стручног усавршавања наставника Мирославе
Павићевић и Снежане Штиковац.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ВАН УСТАНОВЕ , наставник :
Мирослава Павићевић
2019/2020.
13.12.2019 Београ
.
д
24.12.2019 Београ
.
д
29.01.2020 Београ
.
д
03.02.2020 Београ
д
19.02.2020 Београ
д
20.02.2020 Београ
д
20.02.2020 Београ
.
д
24.02.2020 Београ
д
Март
2020.
Јун 2020.

Београ
дБеле
воде
Београ
д

Презентација
уџбеника
Техника и
технологија за 7.
Презентација
Разред
уџбениког
комплета за
Технику
и
Презентација
технологију
уџбеникa
за за 7.
разред
Технику и
технологију за 7.
Презентација
разред
уџбениког
комплета за
Технику и
Презентација
технологију за 7.
уџбениког
разред за
комплета
Технику
и
Презентација
технологију за 7.
уџбениког
разред
комплета за
Технику иУчимо
Трибина:
технологију
креативно, за 7.
разред
градимо
партнерства:
Презентација
квалитетнији рад
уџбениког
са ученицима и
комплета
њиховим за
Технику
и
Обука:
Подршка
родитељима
технологију за 7.
самовредновању
разред
рада установе у
основном и
Реализација
средњем
наставе
образовању ка
оријентисане
исходима учења
основна школа

ИК
Вулкан
знање
ИК МГ
Дакта

К1

2

Присуство

К1

2

Присуство

Завод за
уџбенике

К1

2

Присуство

ИК БИГЗ

К1

2

Присуство

ИК Klett

К1

2

Присуство

ИК
Фреска

К1

2

Присуство

Klett
друштво
за развој
образовањ
ИК
а Нови
Логос

К2/П3

1

Присуство

К1

2

Присуство

8

Обука

24

Обука
електронски
м путем

ОШ“
Мика
Антић“
ЗУОВ
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2019/2020.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
УСТАНОВИ *наставник:
Мирослава Павићевић

Датум

01.10.2018.

24.02.2020.

01.03.2020.

17. 18. и 19.
06.2020.

Облик
активности

Начин
учествовања
(излагање,
ауторство,
вођење...)
Планирање
активности
Организовање
активности

Организација
одласка ученика
на полудневни
излет Спортски
дан на Авали
Школско
Планирање
такмичење из ТиТ активности
и ТИО
Организовање
активности
Општинско
Ментор и члан
такмичење из ТиТ комисије
и ТИО у ОШ
„Франце
Прешерн“
Раковица
Дежурство на
Реализатор
завршном испиту
у ОШ „ 14.
октобар“,
Раковица

Број бодова

Докази:

3

Извештај

3

Извештај

2

Ранг листа,
потврда

2

Решење
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ВАН УСТАНОВЕ Снежана
Штиковац
2019/2020.
13.12.2019 Београ
.
д
24.12.2019 Београ
.
д
29.01.2020 Београ
.
д
03.02.2020 Београ
д
19.02.2020 Београ
д
20.02.2020 Београ
д
20.02.2020 Београ
.
д
24.02.2020 Београ
д
Јун 2020.

Београ
д

Презентација
уџбеника
Техника и
технологија за 7.
Презентација
Разред
уџбениког
комплета
заТехнику
и
Презентација
технологију за 7.
уџбеникa
разред
заТехнику и
технологију за 7.
Презентација
разред
уџбениког
комплета
заТехнику и
Презентација
технологију за 7.
уџбениког
разред
комплета
заТехнику
и
Презентација
технологију за 7.
уџбениког
разред
комплета
заТехникуУчимо
и
Трибина:
технологију
креативно, за 7.
разред
градимо
партнерства:
Презентација
квалитетнији рад
уџбениког
са ученицима и
комплета
њиховим
заТехнику
и
Реализација
родитељима
технологију за 7.
наставе
разред
оријентисане ка
исходима учења
основна школа

ИК
Вулкан
знање
ИК МГ
Дакта

К1

2

Присуство

К1

2

Присуство

Завод за
уџбенике

К1

2

Присуство

ИК БИГЗ

К1

2

Присуство

ИК Klett

К1

2

Присуство

ИК
Фреска

К1

2

Присуство

Klett
друштво
за развој
образовањ
ИК
а Нови
Логос

К2/П3

1

Присуство

К1

2

Присуство

ЗУОВ

К1,
К2,
К3, К4

24

Обука
електронски
м путем
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
УСТАНОВИ Снежана Штиковац

Датум

2019/2020.
01.10.2018.

20.09.30.10.2019.

24.02.2020.

01.03.2020.

17.03.2020.

17. 18. и 19.
06.2020.

Облик
активности

Начин
учествовања
(излагање,
ауторство,
вођење...)

Број бодова

Докази:

Организација одласка ученикана
Планирање
полудневниизлетСпортскиданнаАвали активности
Организовање
активности
Реализација пројекта ФинПис у
Планирање
старијим разредима
активности
ТЕМА: „ АКЦИЈА – АТРАКЦИЈА“
Организовање
активности
Школско такмичење из ТиТ и ТИО
Планирање
активности
Организовање
активности
Општинско такмичење из ТиТ и ТИО Ментор и члан
у ОШ „Франце Прешерн“ Раковица
комисије

3

Извештај

3

Извештј,
Потврда

3

Извештај

2

Организација учешћа ученика на
такмичењу „Европски квиз новца“ у
организацији Удружења банака
Србије у сарадњи са Европском
банкарском федерацијом и
Министарством просвете, науке и
технолошког развоја Републике
Србије
Дежурство на завршном испиру у ОШ
„ 14. октобар“, Раковица

Ментор
Планирање
активности
Организовање
активности

3

Ранг
листа,
потврда
Извештај

Реализатор

2

Решење
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Стручно веће за област уметности-Извештај о стручном усавршавању ван установе –
школска 2019/2020
Стручно усавршавање уоквиру установе
Име и презиме наставника
Јелена Марјановић

Александра Станковић

Данка Тртовић

Надица Недељковић 30%
норме

активност

Наступи у школи- поводом Дана школе
Светосавска академија,
Наступи ван школе-,Радост
Европе,Новогодишњи концерт ДКБЦ,Концерт
„Појте и утројте и Светосавска академија у
КЛубу књижевника Србије
Такмичења –школско „најраспеванија
одењенска заједница-организација
Општинско учешће,
Такмичење солиста и малих вокалних састава
Општинско,
Аутор ,реализатор и присуство угледног часа
Наступи у школи- поводом Дана школе
Светосавска
академија“,аутор,реализација,учешће
Наступи ван школе-,Радост
Европе,Новогодишњи концерт ДКБЦ,Концерт
„Појте и утројте и Светосавска академија у
КЛубу књижевника Србије
Такмичење солиста и малих вокалних састава
Општинско
Координатор у организацији
Угледни часови-народна песма Ајде Јано
Изложбе поводом Дана школе,Савиндана и
Тематске изложбе
Пејзаж у инпресионизму и
савременојуметности
Историјаархитектурекрозпрактичанрад
Графичкидизајн,вежбе.примена у
савремениммедијима и уметности
Такмичење општинско,
Изложбе поводом Дана школе,Савиндана и
Тематске изложбе-објекат у Кнежевцу
65.изложба ликовних радова деце и омладине
Србије,у центру за Ликовно образовањ
Војводине ,Нови Сад
Општинско такмичење „Осликавање
плочника“-учешће
Такмичења-ликовни конкурси-Мали Пјер,
Ликовно-литерарни конкурс поводмом

Број
бодова
30
30

5

5
10
30

30

5

10
20
5
5
5
5
20
10

5
20
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ
ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Снежана Андрић историја
ВАН УСТАНОВЕ
2019/2020.
13.12.2019 Београ
.
д
24.12.2019 Београ
.
д
29.01.2020 Београ
.
д
03.02.2020 Београ
д
19.02.2020 Београ
д
20.02.2020 Београ
д
20.02.2020 Београ
.
д
24.02.2020 Београ
д
Јун 2020.

Београ
д

Презентација
уџбеника
Техника и
технологија за 7.
Презентација
Разред
уџбениког
комплета
заТехнику
и
Презентација
технологију за 7.
уџбеникa
разред
заТехнику и
технологију за 7.
Презентација
разред
уџбениког
комплета
заТехнику и
Презентација
технологију за 7.
уџбениког
разред
комплета
заТехнику
и
Презентација
технологију за 7.
уџбениког
разред
комплета
заТехникуУчимо
и
Трибина:
технологију
креативно, за 7.
разред
градимо
партнерства:
Презентација
квалитетнији рад
уџбениког
са ученицима и
комплета
њиховим
заТехнику
и
Реализација
родитељима
технологију за 7.
наставе
разред
оријентисане
ка
исходима учења
основна школа

ИК
Вулкан
знање
ИК МГ
Дакта

К1

2

Присуство

К1

2

Присуство

Завод за
уџбенике

К1

2

Присуство

ИК БИГЗ

К1

2

Присуство

ИК Klett

К1

2

Присуство

ИК
Фреска

К1

2

Присуство

Klett
друштво
за развој
образовањ
ИК
а Нови
Логос

К2/П3

1

Присуство

К1

2

Присуство

ЗУОВ

К1,
К2,
К3, К4

24

Обука
електронски
м путем
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Снежана Андрић историја
У УСТАНОВИ

Датум

2019/2020.
01.10.2018.

20.09.30.10.2019.

24.02.2020.

01.03.2020.

17.03.2020.

Облик
активности

Начин
учествовања
(излагање,
ауторство,
вођење...)

Број бодова

Докази:

Планирање
активности
Организовање
активности

3

Извештај

Планирање
активности
Организовање
активности

3

Извештј,
Потврда

Планирање
активности
Организовање
активности
Општинско
Ментор и члан
такмичење из ТиТ комисије
и ТИО у ОШ
„Франце
Прешерн“
Раковица
Организација
Ментор
учешћа ученика
Планирање
на такмичењу
активности
„Европски квиз
Организовање
новца“ у
активности
организацији
Удружења банака
Србије у сарадњи
са Европском

3

Извештај

2

Ранг листа,
потврда

3

Извештај

Организација
одласка
ученикана
полудневни излет
Спортски дан
наАвали
Реализација
пројекта ФинПис
у старијим
разредима
ТЕМА: „
АКЦИЈА –
АТРАКЦИЈА“
Школско
такмичење из ТиТ
и ТИО
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17. 18. и 19.
06.2020.

банкарском
федерацијом и
Министарством
просвете, науке и
технолошког
развоја Републике
Србије
Дежурство на
завршном испиру
у ОШ „ 14.
октобар“,
Раковица

Реализатор

2

Решење

Стручно усавршавање већа страних језика

Име и
презиме
Сњежана
Кораћ
Немачки
језик

Назив стручног
скупа/семинара
Подстицање и развој
мисаоних вештина
ученика кроз наставу
страног језика
Учимо креативно,
градимо партнерства:
Квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
Онлајн семинар:
Резилијентност – Кључ
успеха у тешким
ситуацијама

Организатор
Удружење
наставника
енглеског
језика - Елта
Клет

Кампстер

Акредитован Врста Број
ДА/ НЕ
Компет. сати
ДА
К2
8

ДА

К4

1

НЕ

К3

5
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Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ стручних сарадника школске 2019/2020.
године
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
НАЗИВ УСТАНОВЕ
ОШ“14. октобар“ Београд, Раковица
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Марица Стојковић
РАДНО МЕСТО
Стручни сарадник - психолог
ШК 2019/20 (ПРВО ПОЛУГОЂЕ)
Време

19.11.201
9.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ : ШК 2019/2020.
РЕАЛИЗОВА НИВО
НАЧИН
Број
Н ОБЛИК
(стручниакти УЧЕСТВОВАЊА(излага бодов
АКТИВНОСТ в, веће...)
ње, ауторство, вођење,
а
ИУ
реализација, присуство,
УСТАНОВИ
учествовање у
дискусији...)
ОБУКА ЗА
СЕКЦИЈА
УЧЕШЋЕ И ПОМОЋ У
2
ПЛАНИРАЊ
СТРУЧНИХ РЕАЛИЗАЦИЈИ У
Е И
САРАДНИК УЛОЗИ ДОМАЋИНА
РЕАЛИЗАЦИ А
СКУПА
ЈУ
ПОЈАЧАНОГ
ВАСПИТНОГ
РАДА СА
УЧЕНИЦИМ
А – Школсак
управа
Београд
(Станка
Жица)
2

Документ
у установи
који то
доказује
ИЗВЕШТ
АЈ О
РАДУ ПП
СЛУЖБЕ

Укупно
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ : ШК 2019/2020. Прво полугође
Време Место
НАЗИВ
ОРГАНИЗ Бр.
Начинучеств Бр Докумен
СТРУЧНОГ АТОР
Сертифик овања
ој т који
УСАВРША
ата,
(присуство,
са доказује
ВАЊА
потврде/
излагање,
ти реализац
уверења;
ауторство,
ију
компенте кординисањ
нције,
е, вођење,
приоритет остало)
и
22.11.2 Синапса Обука за
Синапса
03/110
учешће
8
Сертиф
019.
едиције, примену и
едиције,
икат о
Коперни интерпрета Наташа
учешћу
кова 6,
цију ПАИ
Баришићна
Београд инвентара
Цигановић
едукациј
личности
и
15.1.20 ОШ
Презентациј ОШ
Без
присуство
2
Извешт
20.
,,Милоје а
,,Милоје
сертифик
ај о раду
Павлови дидактичко Павловић“,
ата
психолог
ћ“ ,
г
Београд
а
Београд материјала
и нових
програмских
садржаја
укупно
10
Потпис запосленог: Марица Стојковић
Стручни сарадник - психолог
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Извештај о СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ стручних сарадника школске 2019/2020.
године
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
НАЗИВ УСТАНОВЕ
ОШ“14. октобар“ Београд, Раковица
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Душица Немањић
РАДНО МЕСТО
Стручни сарадник - педагог
ШК 2019/20 (ПРВО ПОЛУГОЂЕ)
Време

19.11.201
9.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ : ШК 2019/2020.
РЕАЛИЗОВА НИВО
НАЧИН
Број
Н ОБЛИК
(стручниакти УЧЕСТВОВАЊА(излага бодов
АКТИВНОСТ в, веће...)
ње, ауторство, вођење,
а
ИУ
реализација, присуство,
УСТАНОВИ
учествовање у
дискусији...)
ОБУКА ЗА
СЕКЦИЈА
УЧЕШЋЕ И ПОМОЋ У
2
ПЛАНИРАЊ
СТРУЧНИХ РЕАЛИЗАЦИЈИ У
Е И
САРАДНИК УЛОЗИ ДОМАЋИНА
РЕАЛИЗАЦИ А
СКУПА
ЈУ
ПОЈАЧАНОГ
ВАСПИТНОГ
РАДА СА
УЧЕНИЦИМ
А – Школсак
управа
Београд
(Станка
Жица)
2

Документ
у установи
који то
доказује
ИЗВЕШТ
АЈ О
РАДУ ПП
СЛУЖБЕ

Укупно

169

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ : ШК 2019/2020. Прво полугође
Време Место НАЗИВ
ОРГАНИЗ
Бр.
Начинучеств Бр Докуме
СТРУЧНОГ АТОР
Сертифика овања
ој нт који
УСАВРШАВ
та,
(присуство,
сат доказује
АЊА
потврде/
излагање,
и
реализа
уверења;
ауторство,
цију
компентен кординисање
ције,
, вођење,
приоритет остало)
и
15.1.20 ОШ
Презентациј ОШ
Без
присуство
2
Извешт
20.
,,Милој а
,,Милоје
сертифик
ај о
е
дидактичког Павловић“,
ата
раду
Павлов материјала
Београд
психоло
ић“ ,
и нових
га
Београ програмских
д
садржаја
укупно
2

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
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