Нови Београд, септембар 2019. године
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На основу члана 119 тачка 1. Закона о основама систрема образовања и васпитања, израђен
је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 2018./19.
I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
У току школске 2018/2019.год, шкoлa je у хигијенско техничком смислу задовољила све
услове за успешно одвијање наставних и ваннаставних активности. Школа је изузетно
функционална самим тим што располаже кабинетима, учионицама и просторијама за
припрему наставе, великом и малом фискултурном салом, школском библиотеком,
савременом кухињом са трпезаријом и стоматолошком амбулантом.
Настава се изводи у пространим, светлим, естетски прилагођеним учионицама које су
својим изгледом прилагођене потребама ученика. Распоред клупа у појединим учионицама
и кабинетима делује као додатни мотивациони фактор на ученике и њихово опредељивање
за учење.
У току школске 2018/19. године су извршене следеће санације: замењена је фасадна
столарија на читавој школи, окречена је велика сала, трпезарија, 14 учионица, део ходника,
санитарни чворови. Настављена је санација равног дела крова изнад кабинета музичке и
ликовне културе. Замењено је двадесеторо врата. Набављена су наставна средства у циљу
подизања веће очигледности у настави, као и наставна средства за наставу физичког и
здравственог васпитања. Обогаћен је фонд школске библиотеке. Набављене су и паметне
табле, пројектори, камера и дигитални лед екрана IQ Tauch 70. У сврху промоције и обуке
програмирања, школа је за наставнике разредне наставе и ученике од првог до четвртог
разреда набавила 20 таблета, за ученике од петог до осмог разреда 20 таблета, као и 2
интерактивна стола. Редовно се уклањају графити са спољашњих зидова школе и одржава
школско двориште, зелене површине. Зидови холова и учионица се и даље уређују
урамљеним дечијим радовима, фотографијама и плакатима. Одржавају се интерфони у
одељењима продуженог боравка и видео надзор. Одржава се расвета у дворишту и на
спортским теренима. Школа располаже са 90% наставних општих средстава и опреме.

Стање и проблеми који се односе на кадрове
Настава у школи је заступљена у односу на одредбе Закона. Сви наставнци су имали
одговарајућу стручну спрему. Укупан број наставног особља у шк. 2018/2019 je 69 од тога
наставника у разредној настави 25 и наставника у предметној настави 42 и 2 васпитача.
Од тога, са вишом 10 наставника, 2 васпитача, 51 са високом стручном спремом, 2
наставника са специјализацијом, са магистратуром 3 наставник и са докторатом 1
наставник. Поред тога у школи су радила 3 стручна сарадника са високом стручном
спремом.
У оквиру програма стручне праксе преко Националне службе за запошљавање радно је
био ангажован 1 наставник физичког васпитања.
Ненаставно особље школе су чинили 1 директор са магистартуром, 0,50% помоћик
директора, 1 секретар са специјализацијом, 1 шеф рачуноводства са вишом стручном
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спремом, са средњом стручном спремом 1 административни радник, 1 кувар и 1 домар, 10
спремачица са основним образовањем.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Кратак коментар бројног стања ученика и структура одељења
У шк. 2018/2019.год. формирано je 39 oдељење, oд тoга 19 одељења
млађих разреда и 20 одељења старијих разреда.
Бројно стање ученика по одељењима:
Први разред 110 ученика
Други разред 148 ученика
Трећи разред 125 ученика
Четврти разред 121 ученик
УКУПНО: 504 ученика
Пети разред 151 ученик
Шести разред 130 ученика
Седми разред 142 ученика
Осми разред 150 ученика
УКУПНО: 573 ученика
УКУПНО ЗА ШКОЛУ:1077 ученика
Осврт на функционалност и структуру смена, распоред часова редовне
наставе и остали видови непосредног рада са ученицима као и упис и
испис ученика
Школа је радила у две смене по хоризонталној подели, кoja се показала као веома
функционална од почетка рада школе. Иако нису уједначени по узрасту, ученици
различитих разреда имају најчешће сарадничке односе.
Значајне активности планиране школским календаром су реализоване. Заученике првог
разреда реализована је пројектна настава и обавезни изборни предмети грађанско
васпитање и верска настава.
У оквиру програма за ученике од 2 до 4 разреда, школа је реализовала следеће изборне
предмете: верска настава, грађанско васпитање, чувари природе, руке у тесту, народна
традиција, лепо писање, од играчке до рачунара.
За ученике петог разреда реализовани су следећи изборни предмети: грађанско васпитање и
верска настава. За ученике петог разреда реализоване су следеће обавезне слободне
активности: чувари природе, хор и оркестар, цртање сликање вајање и пројектна настава.
За ученике шестог разреда реализовани су следећи изборни предмети: изабрани спорт,
грађанско васпитање и верска настава. За ученике шестог разреда реализовани су следећи
програми: чувари природе, хор и оркестар, цртање сликање вајање.
За ученике седмог и осмог разреда реализовани су следећи изборни предмети: изабрани
спорт, информатика и рачунарство, хор, домаћинство, грађанско васпитање и верска
настава.
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У шк. 2018/19. наставио је са радом Припремни предшколски програм као вид
предшколског образовања и припреме за школу.
У шк. 2018/2019 год. уписано je 24 ученика, а исписано 29 ученика због пресељења (у
други део града или иностранство).
Од првог до четвртог разреда одржано је укупно 8977 часова редовне наставе, а од петог до
осмог разреда 13788 часова, што је укупно 22765 часова.
Ученици првог разреда учествовали су у реализацији различитих пројеката: „Мами на
дар“, „Еколошка патрола- Дивчибаре“, „У сусрет Васкрсу“ и „Добар слуга - зао господар“ .
У одељењима другог разреда реализоване су различите активности у оквиру дечије
недеље „Моје је право да живим срећно и здраво“ .
Ученици II-2 и II-3 су учествовали на конкурсу фондације СББ „Не прљај немаш изговор“.
Ученици II-2 прошетали су до Имо центра и упознали се са начином слања писмене
пошиљке писма.
У оквиру недеље ЕU Code week (Недеља кодирања), ученици II-4 су кроз специфичне
активности правили бинарне наруквице користећи алгоритамски начин размишљања.
У оквиру пројекта Програмирање у настави, у одељењима II-3 и II-4, II- 5 одржане су
интерактивне радионице програмирања и прављења робота од Lego WeDo 2.0 система уз
подршку Едукативног центра Прокодинг из Београда. Ученици свих одељења другог
разреда су кроз различите ликовне активности обележили Дан жена. На завршној
свечаности доделе 52. Читалачке значке Новог Београда за претходну школску годину,
уручене су им похвалнице. Тренер Универзитетског РК „Студентски град“ одржао је час
физичког васпитања и презентовао ученицима активности школе рукомета. У Малом
позоришту „Душко Радовић“ гледали су позоришну представу „Чаробна књига“.
Учествовали су на математичком такмичењу „ Кенгур без граница“ .
У оквиру Недеље спорта у нашој школи, ученици трећег разреда радили су вежбе
обликовања у великој сали школе са професорима физичког васпитања. Реализовани су
бројни турнири и спортске активности за децу.
Дана18.04.19. године за ученике је организовано Школско атлетско такмичење на стадиону
Партизана. Ученици одељења III-5 су освојили прво место у екипном пласману, ученици
одељења III-3 друго место, а ученици одељења III-1 треће место у екипном пласману. Не
мали број ученика свих одељења трећих разреда освојило је и награде у појединачном
пласману.
Средином новембра ученици трећих разреда су посетили Комбанк арену и гледали
представу Заљубљена вештица.
Ученици одељења III-1 су у сарадњи са психологом Тањом Ристић реализовали 14
радионица које се односе како на препознавање и прихватљиво испољавање емоција, тако и
на примену асертивне комуникације.
Ученици одељења III-4 су узели учешће: у међународном пројекту Магична
интеркултурална мрежа пријатељства, у међународном пројекту Innovate your dreams, на
школској Светосавској академији, у оквиру две хуманитарне акције, у организацији
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Новогодишњег базара, у музичкој радионици
етномузикологом професорком Милом Ђачић.

До, ре, ми реализованој у сарадњи са

Ученици четвртог разреда су у оквиру Недеље спорта, организовали заједничко
вежбање и припреме за кошаркашки турнир „ Од мале лиге до шампиона “. Ученици
од другог до четвртог разреда су 13.12.2018. на градском турниру, на ком је
учествовало укупно 9 школа освојили друго место.
У дворишту наше школе 29.5.2019. организован је Пролећни предузетнички базар на коме
су ученици од првог до четвртог разреда изложили своје радове настале на часовима
слободних активности и секција.
У оквиру пројекта Програмирање у настави, у одељењима од II до IV разреда одржане су
интерактивне радионице програмирања и прављења робота од Lego WeDo 2.0 система уз
подршку Едукативног центра Прокодинг из Београда.
Пети разред - у свим одељењима петог разреда у оквиру математике се реализује пројекат
Мозгалице. Трајање пројекта је током целе школске године.
Пројекат „Фасцикла“- Задатак ученика је да обичну картонску фасциклу претворе у своју
базу знања и да градиво (разломке, скупове, основне геометријске појмове, осну симетрију,
... ) повежу са другим наставним предметима или свакодневним животом. Последње
седмице 11.06.2019. године у библиотеци смо организовали изложбу фасцикли за ученике
четвртог разреда, са циљем да их упознамо са градивом математике које их очекује у петом
разреду.Организовала и водила наставница математике Ивана Карајовић.
Пиротски ћилим - У марту је одржан заједнички час ликовне културе и математике у
одељењу V-3, тема часа били су пиротски ћилими. Кроз причу о пиротском ћилиму и
орнаментима ученике су заједно водиле наставница ликовне културе Вања Ђорђевић и
наставница математике Ивана Карајовић. Пиротски ћилими су важан део наше традиције и
културе, шаре су геометријског карактера, а задатак ученика био је да у паровима направе
своју пиротску шару и саберу број делова по бојама, па су тако повезали орнаменте и
сабирање разломака. Организовала и водила наставница математике Ивана Карајовић.
Дељивост бројева - Организовано је такмичење међу одељењима у познавању основних
појмова из наставне теме Дељивост бројева. Ученици су одговарали на питања из ланца
знања, покушавајући да остваре што дужи низ тачних одговора и да за што краће време
одговоре на сва питања. Најбоље време, као и највише тачних одговора у низу, имало је
одељење V-5. Организовала и водила наставница математике Ивана Карајовић.
Ученик у улози наставника - У току школске године мењали смо улоге - ученици су били
за катедром, а наставница у школској клупи. Ученик Д. П. V-3 причао је свом одељењу о
математици древне Кине. Ученик Р. Р. V-1 приближио је својим другарима Дирихлеов
принцип, уз много занимљивих задатака и примера из свакодневног живота. Лекцију
Заокругљивање бројева у свим одељењима предавали су ученици.
„Чудесни свет математике“ - креиран је школски електронски математички лист ученика
петог разреда „Чудесни свет математике“.
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Математички полигона за ученике 6. разреда - остварена је корелација између предмета
математика и физичко васпитање. Организовала и водила наставница математике Злата
Ступаревић.
Међуодељенско такмичење - Цели бројеви и Троугао. Ученици су одговарали на питања
из ланца знања, покушавајући да остваре што дужи низ тачних одговора и да за што краће
време одговоре на сва питања. Организовала и водила наставница математике Злата
Ступаревић.
Ученици седмог разреда - Визуелни докази у седмом разреду - Повезивање алгебре (
полиноми ) са геометријским приказом - ученици VII-1 су правили разне геометријске
моделе интерпретанције квадрата бинома, квадрата тринома, разлике квадрата, куб бинома,
разлике кубова. Организовала и водила наставница математике Драгана Бадњаревић.
Број π и круг - ученици су правили презентацију на тему Занимљивости о броју π , паное
за композицију броја π и загонетку на енглеском језику посвећену броју π. Организовала и
водила наставница математике Драгана Бадњаревић.
Саобраћајни полигон - у оквиру спортске недеље 22.5.2019. одржан је саобраћајни
полигон у организацији наставника техничког и информатичког образовања, технике и
технологије, Александра Тановића, Мирољуба Красића, Славице Стајић Врачевић и
Слађане Матијашевић.
Презентација Роботика, 29.5.2019. - ученици VII-4 су кроз презентацију одржали
предавање својим вршњацима на тему Роботика. Организовала и водила наставница
техничког и информатичког Слађана Матијашевић.
19.11.2018. наставница хемије Верица Живић је одржала јавни час на тему „Атом“.
Ученици разреда VII-1 и VII-3 наше школе су путем Skype апликације били на on-line вези
са ученицима основне школе "Lina Grundskola Södertäljes" из Стокхолма (Шведска). Током
часа деца су размењивала своја знања o атому и појединим друштвеним темама на
енглеском језику. Поред тога, ученици ОШ "Младост" су извели два хемијска огледа: "Дух
из боце" и "Слонова паста". Овакав вид сарадње се изузетно допао свим учесницима. На
савремен начин су постигнути образовни циљеви а уз то, код ученика су развијане ИКТ и
језичке компетенције.
30.11.2018. наставница хемије Верица Живић је одржала угледни час "Неметали", где су
ученици VIII-3 и VIII-4 су кроз огледе показали лабораторијско добијање и физичка
својства водоника, кисеоника, угљен-диоксида, доказивање хлороводоничне и сумпорне
киселине помоћу индикатора, растворљивост јода у води и неполарним растварачима,
прављење смеше сумпора и гвожђа и раздвајање помоћу магнета, као и одређивање
физичких својстава.
Наставница Јелена Муцић са ученицима осмислила едукативну представу „Вештичја
завера из прикрајка вреба, науком се против ње борити треба!“, која је приказана је у
марту на јавном часу у ОШ „Јован Дучић“ за ученике трећег и четвртог разреда. Представа
има за циљ да промовише хемију и историју, науке с којима ће млађи ученици сусрести у
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вишој настави, и да мотивише ученике за истраживање и лабораторијски рад. Посебну
важност овог пројекта даје врло успешна сарадња ученика седмог разреда наше школе са
ученицима седмог и осмог разреда ОШ „ Јован Дучић“ , која се одвијала у виду писања
заједничког сценарија и извођење представе.
Наставнице Верица Живић и Јелена Муцић су оствариле сарадњу са ученицима седмог
разреда ОШ „Јован Дучић“ и 11. 4. 2019. године је у нашој за ученике трећег и четвртог
разреда одржан јавни час „Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против ње
борити треба!“. Наши ученици су били одлични домаћини.
Представа „Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против ње борити треба!“
је позвана и на фестивал науке у Дечјем културном центру, и ученици наше школе заједно
са ученицима ОШ „Јован Дучић“ 18. 4. 2019. одиграли представу за преко 10 основних
школа град Београда. Представа „Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против ње
борити треба!“ је промивисала нашу школу и на фестивалу науке „Наук није баук“, који је
одржан у Нишу 24. и 25.5.2019. На овој манифестацији су били представници основних и
средњих школа из наше земље и окружења, као и факултети и друге научно-образовне
установе. Наши ученици су имали прилике да се упознају са најновијим научним
достигнућима, виде експерименте и проналаске, али и да обиђу Ниш ида се друже са
домаћинима, вршњацима код којих су и одсели. Представу су извели заједно са вршњацима
из ОШ „Јован Дучић“, који су такође учествовали у осмишљавању представе. Побрали су
велике симпатије на фестивалу науке и добили похвале за свој рад.
Годишњица завршетка Првог светског рата је обележена и са ученицима 8. разреда. На
часовима редовне наставе је обрађивана тематска целина „ Први светски рат у свету и у
Србији“. Поред ППТ, коришћени су и кратки документарни филмови из серијала „ Да се не
заборави“, о мање познатим личностима Првог светског рата у Србији, делови
документарног серијала „Српска историјска читанка“ и делови филма „ Где цвета лимун
жут“.
Ученици су радили истраживачке радове на тему „ Логори Првог светског рата“, „Српска
гробља ван Србије“ и „Споменици Првог светског рата у Србији“.
На часовима који су обрађивали Први светски рат такође су пуштане на пројектору песме
везане за Први светски рат. То су „Тамо далеко“, „Марш на Дрину“, „Креће се лађа
француска“, „Заспанка за војнике“...
Поводом јубиларног Дана школе наставница Љиљана Недељковић је са ученицима
припремала Времеплов који се односи на догађаје који су се одиграли између 1989. годину,
од оснивања школе, до 2019.
Наставници српског језика Марта Анђелић, Милан Тешић и Вања Секуловић осмислила су
Светосавску академију која је реализована 27. јануара 2019. године. Поводом дана Светог
Саве организована је и изложба славских колача.
Ученици осмог разреда су учествовали у припреми и реализацији приредбе поводом
стогодишњице од пробоја Солунског фронта у Првом светском рату. Приредба је одржана
5. 12. 2018. године. Ученик осмог разреда Д. Б. VIII-3 је учествовао у припреми и
реализацији припредбе поводом школске славе Свети Сава. Након приредбе је добио
Светосавску награду за допринос школи.
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На почетку ове школске године, наставница ликовне културе Вања Ђорђевић је креирала
Инстаграм стараницу која је посвећена ликовним радовима деце ОШ „Младост“
https://www.instagram.com/osmladost_art/ и која се редовно поткрепљујемо новим радовима.
На 14. међународном сајму образовања „Путокази“ наша школа је награђена са златом
медаљом за опремљеност и уређење школе и слободне активности.
Обележавање 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа


Током новембра на часовима математике одржано је неколико радионица на тему:
Живот и дело Михаила Петровића – Мике Аласа.
 Ученицима је приказан краткометражни филм научно образовног програма о животу
и раду Мике Аласа. (актив математике)
 Ученици су правили презентације и паное на тему његовог живота, рада,
интересовања, путовања, патената. (актив математике)
 Ученици су правили вечите календаре (један од патената Мике Аласа) ученици су
научили како да помоћу „ Микиног календара“ одреде дан за било који датум из
прошлости или будућности. (6. и 7. разред)
 Ученици су анализирали и рецитовали песму о Мики Аласу чији је аутор Милутин
Миланковић. (5. и 7. разред)
 20.11.2018. огледни час математике који је био посвећен Мики Аласу у VII2
Обележавање 60 година од смрти Милутина Миланковића








Ученицима петог и седмог разреда је на часу математике приказан краткометражни
филм научно образовног програма о животу и раду Милутина Миланковића.
Ученици седмог разреда су на часу математике читали одломак из књиге ,,Кроз
царство наука“, чији је аутор Милутин Миланковић, који се односи на Питагору,
његове ученике и Питагорину теорему.
Заједно са наставницима српског језика и књижевности Душицом Мињовић и
Миланом Тешићем, и ученицима одељења V5 и VI3 Бранимир Здравковић је
учествовао у реализацији пројекта „Живот и дело Милутина Миланковића“, који су
ученици презентовали на јавном часу 12. децембра 2018. године.
Ученици седмог разреда су на часовима математике правили презентације о
Милутину Миланковићу и пано о његовим моделима теорије леденог доба.
У току новембра и децембра ученици осмог разреда припремали су на часовима
техничког и информатичког образовања презентације о Милутину Миланковићу.
Презентовали су их у својим одељењима и у одељењима шестог разред.

Обележавање 100 година од Првог светског рата



Ученици седмог разреда су направили презентације и паное о доприносу Мике
Аласа и Милутина Миланковића Првом светском рату.
Током децембра 2018. године ученици хемијске секције и ученици на редовним
часовима у оквиру тематског дана су узели учешће у Школском пројекту везаном за
обележавање „ 100 година од победе у Првом светском рату“. Ученици су
осмислили едукативну игру „ Да се овакве карте свету више никад не поделе,“ где
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су се путем интернета упознавали са занимљивим, мање познатим чињеницама из
Првог светског рата и преносили их на карте. Ову игру су сви ученици седмог и
осмог разреда имали прилике да одиграју на часу хемије. Такође, направили
изложбу у холу школе, где су током децембра месеца били изложени њихови
радови. Наставнице хемије су одржале предавање о бојним отровима коришћеним
током овог рата.
10.12.2018. настављена је сарадња са ученицима основне школе "Lina Grundskola
Södertäljes" из Стокхолма (Шведска). Наставница хемије Верица Живић је одржала
јавни час на тему „Улога хемије у Првом светскогм рату“. Седмаци наше школе су
својим пријатељима представили разарајуће деловање бојних отрова, али се
говорило и о Србији и њеној улози у Великом рату, поменуте су жртве и страдања
нашег народа.
У току новембра и децембра ученици осмог разреда припремали су на часовима
техничког и информатичког образовања презентације на тему „Оружје у I светском
рату“. Презентовали су их у својим одељењима и у одељењима шестог и четвртог
разред.

Програм сарадње са породицом
Током школске 2018/19.године, реализовани су отворени дани школе кроз организацију
отворених часова редовне наставе, секција, креативних радионица и колективних
отворених врата.
У оквиру недеље ЕU Code week (Недеља кодирања), ученици II-4 су кроз специфичне
активности правили бинарне наруквице користећи алгоритамски начин размишљања у
присуству родитеља.
У одељењу III-3 реализоване су радионице са родитељима и децом на тему Бирам како да
се понашам.
Програм школског спорта и спортске активности
У сарадњи са Министарством омладине и спорта школа је укључена у пројекат „Спорт у
школе“ у оквиру кога ученици I и II разреда имају по један час недељно са наставницима
физичког васпитања. Реализовали смо пројекат „Од мале лиге до шампиона“ који су
покренули ТВ канали „Спорт клуб“ и „Ултра“ са Кошаркашким савезом Србије. Циљ
пројекта је био оспособити ученике да самостално играју кошарку, едуковати наставнике
разредне наставе да поменуте садржаје реализују на редовним часовима и формирање
међушколске лиге за ученике од првог до четвртог разреда. Под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у сарадњи са Аква- Вивом,
ССПФВС је одржао припремне вежбе - моделе за пројекат „Покренимо нашу децу“.
У оквиру овог програма реализована је сарадња са спортским џудо клубом „Партизан“.
Сва одељења другог разреда су присуствовала различитим презентационим часовима
београдских спортских клубова за: одбојку, рукомет, кошарку, атлетику, џудо, фолклор.
У оквиру недеље спорта ученици су се такмичили у рукомету, фудбалу кошарци, одбојци,
стоном тенису и трчању.
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У оквиру Недеље спорта у нашој школи, ученици III разреда радили су вежбе обликовања
у великој сали школе са професорима физичког васпитања. Реализовани су бројни турнири
и спортске активности за децу.
У оквиру Недеље спорта, ученици III, IV ,V ,VI разреда учествовали су на школском
такмичењу из атлетике у дисциплинама – трчање на 40м, 200м и скок удаљ из места на
стадиону Партизан, уз присуство атлетских судија, као и студената ДИФ-а.
Репрезентација ученика других, трећих и четвртих разреда је на такмичењу Од мале лиге до
шампиона освојила сребрно одличје и друго место.
На државном првенству основних школа у голфу, мешовита екипа ученика IV-1 освојила
је 2. место.
На градском турниру СИМ – „ Између две ватре “ 29. 05. 2019. у ОШ „ Иво Андрић “
ученици IV-3 освојили су 2. место и пласман на државни турнир.
Ученици осмог разреда су освојили III место на Општинском такмичењу у малом фудбалу одржано 29. 9.2018. На Општинском тамичењу у ателтици које је одржано 12. 10. 2018. П.
М. VIII-2 је освојио I место у бацању кугле, М. Ц. VIII-1 - I место у трци на 600 метара, а М.
П.VIII-3 I место у трци на 300 метара. На Градском такмичењу у атлетици, одржано 18. 10.
2018, М. П. VIII-3 је освојила III место. На Општинском такмичењу у одбојци за дечака,
одржаном 14.11.2019, ученици су освојили II место, а на Општинском такмичењу у одбојци
за девојчице, одржаном у периоду од 18. 12. до 20. 12. 2018, девојчице су освојиле I место.
Три ученика осмог разреда П. М. VIII-2, А. Њ.VIII-3 и С. Ј.VIII-5 су били део ватерполо
репрезентације школе која је учествовала на Градском такмичењу у ватерполу, одржаном
18. 1. 2019, где су освојили II место.
Остваривање здравствене заштите и социјалне функције школе
Здравствена заштита ученика је спровођена систематским прегледима у сарадњи са
диспанзером Дома здравља у блоку 44, као и спровођењем прегледа и интервенција у
школској зубној амбуланти, што je у многоме допринело побољшавању здравља и хигијени
зуба.
Остваривањем контакта и поверења са децом и њиховим родитељима, већ при упису деце у
нашу школу, пa даљим групним и индивидуалним радом, остварује се превентивна
ментално хигијенска заштита ученика.
Свестрану помоћ пружају нам стручњаци школског диспанзера и Института за ментално
здравље. У циљу обезбеђивања здравствене заштите ученика, школа је и ове године
организовала исхрану у продуженом боравку.
За ученике из социјално угрожених породица школа је обезбедила један бесплатан топли
оброк за те ученике у школској кухињи.
У току школске 2018./19. године остварена је и сарадња са Градским центром за социјални
рад у Београду. На састанцима су се разматрала актуелна стања и функционосање деце у
породици и школи, а у циљу заштите њихових права.
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III УСПЕХ УЧЕНИКА
Oд укупно 1077 ученика, школску годину је са позитивним успехом завршило свих 1077
ученика. Од тога 708 ученика је школску годину завршило са одличним успехом. Са врло
добрим успехом је школску годину завршило 228 ученика. Са добрим успехом је школску
годину завршило 30 ученика, 1 ученик има довољан успех.
Од 148 ученика другог разреда школску годину je завршило са одличним успехом 127
ученика , 21 са врло добрим успехом, просечна оцена је 4,80.
Од 125 ученика трећег разреда, одличним успехом је завршило 114 ученика, 11 ученика са
врло добрим успехом. Просечна оцена је 4,85.
Од 121 ученика четвртог разреда, 109 ученика je завршило са одличним, 12 са врло добрим
успехом , 2 добра ученика. Просечна оцена је 4,55.
Од 151 ученика петог разреда, 108 је одличних , 38 врло добрих , 5 добрих ученика , 2
недовољна ученика, просечна оцена је 4,46 .
Од 130 ученика шестог разреда 90 је одличних, 27 врло добрих, 12 добрих ученика, 1
довољан ученик, просечна оцена је 4,43 .
Од 142 ученика седмог разреда 72 су одлична, 67 врло добарa, 3 добрa ученика, просечна
оцена je 4,36.
Од 150 ученика осмог разреда 88 је одлично, 52 врлодобара, 10 добрих, средња оцена је
4,39 .
Од другог до четвртог разреда средња оцена je 4,73. Од петог до осмог разреда средња
оцена je 4,41. Од другог до осмог разреда, средња оцена је 4,57.
Укупан број оправданих изостанака је 56399 и 386 неоправданих изостанака. Од првог до
четвртог оправданих изостанака је 14313, а од петог до осмог оправданих 42086 изостанка .
Неоправданих изостанака је на нивоу млађих разреда 8, а старијих разреда 378 изостанака.
Укупан број изостанака на нивоу школе је 56785.
На крају школске године изречена је васпитна мера за 7 ученика, од тога за 2 ученика
трећег разреда, 1 ученика петог разреда, 2 ученика шестог разреда, 2 ученика седмог
разреда.
У току школске године вођена су три васпитно-дисциплинска поступака (један је
обустављен) против ученика и један дисциплински поступак против запосленог члана
колектива.
У трећем разреду 4 из владања има 1 ученик и 3 из владања има 1 ученик. У петом разреду
4 из владања има 1 ученик. У шестом разреду 4 из владања имају 2 ученика.У седмом
разреду 4 из владања имају 2 ученика.
Ученици 8. разеда (150) су на крају школске године полагали завршни испит. Остварени
резултати на Општини Нови Београд су следећи:
наша школа је на 9. месту из српског језика са остварени бодовима 9,47;
наша школа је на 4. месту из математике са оствареним резултатом 9,05; наша школа је на
комбинованом тесту освојила 4. место са оствареним резултатом 9,98,бодова. То је
резултирало 5. местом у Општини Нови Београд и збирним учинком од 28,05 бода, чиме
смо као школа и колектив изузетно задовољни.
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IV ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Допунска и додатна настава
Допунском наставом на нивоу школе било је обухваћено 542 ученика и то из предмета
српски језик, италијански језик, француски језик, енглески језик, географија, историја,
математика, биологија,физика, хемија.
Током шк. 2018/2019. реализовано је 1693 часова допунске наставе на нивоу школе, од тога
672 на нивоу разредне наставе и 1021 часа на нивоу предметне наставе. Примењен је
индивидуални и групни облик рада, а инсистирало се на самосталности ученика.
Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Уочене су следеће
потешкоће: нередовна посећеност појединих ученика и већи број ученика са недовољним
оценама .
Додатна настава организована је за 399 ученика на нивоу њихових стварних склоности и
опредељења из предмета српски језик,математика, географија, биологија, физика, хемија,
историја, енглески језик, италијански језик. На нивоу школе одржано је 1179 часова
додатне наставе. Додатни рад је био разноврстан и богат. Инсистирало се на самосталности
и практичном раду ученика уз вођство наставника. Садржајима додатне наставе вршена је
припрема ученика за такмичења и за проширивање знања и интересовања ученика.
Ученици који су похађали додатну наставу у школи, посебно су ангажовани на изради
тематских паноа за кабинете.
Оцена деловања организације рада слободних активности, секција и
изборних предмета и програма
На нивоу разредне наставе реализоване су: музичке, спортске, игролике, уметничке,
драмска, математичка и друге активности.
Одржано је укупно 1186 часова секција, од другог до четвртог разреда 430, а од петог до
осмог разреда 756 часова.
У оквиру деловања слободних активности деловао је хор и инструменталисти старијих
разреда, а ученици су учествовали на тематском и естетском уређивању паноа, одељенским
и школским приредбама поводом обележавања значајних датума.
У старијим разредима рад секција се одвијао у оквиру секција:
литерарна, библиотекарска, саобраћајна, папирно-моделарство, моделарство, млади
инструменталисти, аутомоделарска, рукомет, мали фудбал, стони тенис, хемијска,
историјска, математичка, драмска, новинарска, рецитаторска,секција страних језика, Млади
физичар, биолошка, географска.
Поред редовних часова, хор је имао доста активности у оквиру различитих школских
манифестација као и ван школе.
Поводом 100-годишњице од завршетка Првог светског рата 5. 12. 2018. године одржана je
свечана академија у холу школе у присуству наставника, ученика и бројних гостију. Хор
основне школе је извео песме: „Ово је Србија“, „Ој Србијо мила мати“, „Тамо далеко“,
„Чини ми се душо да је Србија“ као и неколико пратећих мелодија из филма „Заспанка за
војника“.
15. децембра 2018. у великој сали Дечијег културног центра Београд одржана је
међународна манифестација „Распевани џивџани“ на којој учествоје хор ОШ „Младост“ са
осам песама: „Ој ружице румена“, „Три девојке збор збориле“, „Право на љубав“, „Тамо
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далеко“, „Ово је Србија“, „Јust have to believe“, „Чини ми се душо моја“ и химну школе
„Младост“.
23. 1. 2019. хор ОШ „Младост“ учествује на манифестације „Божићно сеоце“ односно
„Распевана јелка“ одржаној испред храма Светог Саве и том приликом изведено је осам
песама.
27. јануара 2019. године је одржана свечана академија поводом Дана Св. Саве, када је хор
извео следеће песме: химну Светом Сави, „Милешевка“, „Ко удара тако позно“, „ Песма о
светом Сави“ и песму „Христе Боже“.
Поводом доделе читалачке значке 8.3.2019.у општини Нови Београд у организацији
Библиотеке града Београда, хор је извео три композоције: химну школе Младост, „Свет
маште“ и „Љубав нас може и спасити“.
15. априла 2019. године у храму св. Василија Острошког, поводом осамстоте годишњице
аутокефалности Српске Православне Цркве одржана је свечана академија на којој је хор
отпевао две песме: „Ко удара тако позно“ и „Милешевка“.
16. маја 2019. године одржана је приредба поводом Дана школе (тридесетогодишњица
постојања), када је хор са солистима извео шест песама:
„Химну школе“, „На теби је да одлучиш“, „Јust have to believe“, „Пробуди се“, „Хајде
Јано“, „Кад те видим на сокаку“.
5. јуна 2019. године одржана је прередба за прдшколски узраст када је хор извео три песме,
Химну школе, „Кад те видим на сокаку“, и „На теби је да одлучиш“.
Чланови секције Херодот 6. разреда су били веома активни. У договору са наставницом
Љиљаном Недељковић су правили презентације везане за места која ће бити посећена на
једнодневном излету. На часовима одељенске заједнице у свим одељењим 6. разреда су
одржане презентације радова чланова секције. То се показало веома корисним на излету.
После повратка са излета су направили веома интересантан пано „Херодот на излету“,
којим су обухватили сва места која су посетили, са великим бројем фотографија које су
сами правили.
Чланови секције Херодот су у оквиру активности „Ја, туристички водич“ посетили
Калемегдан са наставницом Љиљаном Недељковић. Предходно су током године правили
презентације везане за знаменитости Калемегдана. Сами су направили план пута и
споменика које смо посетили. На Калемегдану су посетили и Римски бунар. Посета
Калемегдану је искоришћена и за посету Золошком врту.
Чланови секције су са наставницом Љиљаном Недељковић посетили и Народну банку.
Тамо су уз помоћ стручног водича сазнали много значајних података везаних за историјат
новца. Посебно им је било занимљиво што су добили новчанице са својим ликом, које су
прављене за време посете.
У мају 2019. године 12 ученика је било на општинском такмичењу ликовних секција,
које се реализовало у ОШ „Ратко Митровић“. Похваљене су ученице: А.Н. VII-4 и Т. Д. VII3 за радове „Портрет“, и А. С. за „Пејзаж“.
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Црвени крст
У току школске 2018./19. године сакупњана је чланарина за Црвени крст.
Прикупљени су новогодишњи пакетићи за сиромашну и болесну децу у оквиру акције
„Један пакетић, много љубави“.
Ученици млађих разреда су учествовали у трци „За срећније детињство“ у Парку
пријатељства на Ушћу.
У месецу марту је расписан конкурс за литерарне и ликовне радове на тему,,Крв живот
значи“ на ком је ученица II-3 одељења, Н. С. освојила 3. место за ликовни рад.
У месецу априлу месецу реализована је припрема и учешће ученика 4. разреда у квизу
,,Шта знаш о Црвеном крсту ?“ у ОШ ,,Марко Орешковић“ као обука Прве помоћи за
изабрану шесточлану екипу ученика 7.разреда.
Дана 11.05.19. године екипа школе је учествовала у Општинском такмичењу пружања прве
помоћи и освојила четврто место.
На општинском такмичењу у организацији Црвеног крста у конкуренцији 28 школа,
ученици IV-4 освојили су 2. место.
У току месеца маја организован је и боравак ученика другог, трећег и четвртог разреда из
социјално угрожених породица у објекту Црвеног крста у Митровом пољу.
V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање (одржано 5 састанака) је у сарадњи са члановима
Педагошког колегијума усаглашавао мере подршке за ученике са посебним потребама који
имају специфичне тешкоће у учење. За све те ученике урађени су индивидуални образовни
планови у складу са препорукама и упутствима од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
На нивоу школе је вођен поступак за планирање потребне подршке, а који се односио на
прикупљање важних података о ученицима на основу којих су се правили педагошки
профили и индивидуални образовни планови са прилагођеним програмом за ученике са
различитим сметњама у развоју уз претходно добијање сагласности њихових родитеља.
Спроведене су и мере подршке индивидуализације коју нису пратили писани документи.
Модификације за ученике са сметњама различитог степена односила се на измену садржаја,
исхода, метода, материјала и услова рада. Индивидуални образовни планови су садржавали
све потребне податке и план активности по предметима (областима). Настава је
орагнизована по индивидуализованом плану рада за 9 ученика, а по ИОП-у за 7 ученика.
Школа је подстицала и омогућивала стручна усавршавања наставника у овој области. Везе
стручних тимова у школи успешно су успостављење за постизање правилног праћења и
напредовања деце са сметњама у развоју.
Тим за инклузивно образовање учествовао је у идентификовању ученика за израду ИОП-а
по измењеном програму за више предмета и у одређивању и формирању «малих тимова» за
израду ИОП-а. Тим је учествовао у интерном вредновању примене ИОП-а. Одржан је и
заједнички састанак са члановима Педагошког колегијума.

14

Чланови Интерресорне комисије у саставу педијатар, представник система социјалне
заштите и школски психолог из васпитно о бразовног система су се у дијалогу са
родитељима деце из осетљивих група и самим ученицима, упознали са информацијама од
значаја за стварање слике о ученику. На тај начин су могли да сагледају и социјално
економске породичне услове, здравствени статус и сагледају интелектуално емоционални
развој ученика.
У току школске године у оквиру наше школе покренут је пројекат „ У туђим патикама“,
везано за децу са тешкоћама у развоју. Циљ пројекта је развијање свести ученика о
индивидуалним разликама, разумевање тешкоћа на које наилазе особе са сметњама у
развоју, јачање капацитета ученика за пружање подршке деци укљученој у у инклузивни
систем образовања.
У оквиру истог пројекта ученици осмих разреда су на часовима Грађанског васпитања
гледали документарини филм аутора Галеба Никачевића „Време је да упознате моју сестру“
у коме се говори о процесу инклузије особа са посебним потребама не само у школски
систем већ о инклузији и након завршетка школовања. Ученици шестих разреда су гледали
кратки анимирани филм „Ијан“, заснован на истинитој причи о истоименом дечаку са
целебралном парализом који, упркос свим потешкоћама на које наилази, успева да буде
прихваћен од стране друге деце. Након одгледаних филмова, деца су разговарала о потреби
и предностима инклузије.
Оставрена је сарадња са хуманитарном организацијом „Дечје срце“ која је омогућила да два
наша ученика имају уз себе личног пратиоца.

Ученички парламент
Ученички парламент чини 20 ученика, по два ученика из сваког одељења седмог и
осмог разреда.
У току школске године одржано је пет седница Ученичког парламента.
На првој седници конституисан је парламент, изабран је председник, заменик и
секретар парламента, ученици су детаљно упознати са правилником као и са
прелиминарним планом рада, изабрани су ученици који ће присуствовати седницама
Школског одбора, као и ученици који ће бити чланови Вршњачког тима и Актива за
развојно планирање.
На овом састанку ученици су упознати о начину, садржају, месту, времену и другим
питањима од значаја за обављање друштвено – хуманитарног рада који школа одређује.
Парламентарцима је скренута пажња да се ангажовање ученика у друштвено –
хуманитарном раду узима у обзир код утврђивања закључне оцене из владања.
На седници су ученици изнели предлог да се у оквиру наше школе покрене пројекат
„ У туђим патикама“, везано за децу са тешкоћама у развоју.
На другој седници извршена је анализа и координација активности из пројекта „У
туђим патикама“. Констатовано је да су многе од планираних активности већ реализоване –
промоција књига Јасминке Петровић, промоција филма „Злогоње“, посета фестивала
„Крокодил“ , присуствовање позоришној представи „У туђим патикама“, посета Сајму
књига и дискусија о књигама Ј.Петровић. Парламентарци су имали значајну улогу у
реализацији ових активности. Њихов задатак је био да мобилишу што већи број ученика да
се укључе у пројекат. На састанку је договорено да у току месеца парламентарци ураде
ППТ презентацију о инклузивном образовању. Осим тога, у плану су и следеће активности:
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гледање филмова, „Темпл Грандин“ и „Летећа Ана“, као и дискусија након одгледаних
филмова и израда паноа. Присуствовање позоришној представи „Дар“, читање књига на ову
тему, гостовање књижевнице Јасминке Петровић у школи. Закључено је да ће наведене
активности допринети поштовању разлика, права и потреба других.
На трећој седници са ученицима је постигнут договор око учешћа ученика у
организовању новогодишњих активности – кићење јелке, прављење украса, украшавање
ходника и слично.
На четвртој седници са парламентарцима је постигнут договор око њиховог учешћа и
завршној активности пројекта „У туђим патикама“. Договорено је да чланови парламента
током реализације завршне активности буду у својству публике. Планирано је да учесници
пројекта изнесу утиске о активностима кроз које су прошли, као и ефекте који су
постигнути. Након тога, парламентарци ће развити групну дискусију, како пружити
подршку деци укљученој у инклузивни систем образовања. На овој седници је такође
разговарано и о правилима лепог и пристојног понашања на излету (излетнички бонтон).
На петој седници отворена је дискусија о кандидатима за ученика генерације.
Парламентарци су предложили одређене кандидате, узимајући у обзир успех у раду, број
освојених диплома на такмичењима, али и личност самих ученика.
Осим седница реализована је и једна посета. Чланови Ученичког парламента ОШ
„Младост“ су 24.04.19. године посетили ОШ „Књегиња Милица“ и присуствовали
традиционалној манифестацији „Фестивал пролећа“. У оквиру ове манифестације
организована је приредба и изложба ликовних радова. Талентовани малишани представили
су умећа пред публиком. Ученици су се забавили, дружили и разменили искуства у раду
парламента.
На седницама су решавани и текући проблеми и питања из школског живота –
екскурзија, завршни испит за ученике осмог разреда, дечија права, могућности уређења
школе и школског дворишта, прослава матурске вечери...Сви планирани садржаји су
реализовани.

Здравствено просвећивање
На остваривању задатака здравственог просвећивања ангажовали су се предметни
наставници физичког васпитања, стручни сарадници школе, одељенске старешине,
стоматолог школске амбуланте, стручњаци Дома здравља из блока 44 и Црвени крст Новог
Београда.
Патронажна служба Дома здравља Нови Београд је на позив школе, прегледала ученике од
паразита.
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Програм заштите животне средине
Школа активно учествује у акцији „Чеп за хандикеп“ прикупљањем пластичних чепова. У
току првог полугодишта реализован је пројекат „Еколошки бонтон" за ученике млађих
разреда. Ученици II-2 и II-3 су учествовали на конкурсу фондације СББ „Не прљај немаш
изговор“.
У школском дворишту вршено је одржавање цвећа и брига о птицама. Редовно је одржаван
и школски акваријум.
Школа је редовно у складу са законским прописима вршила предају на рециклажу опасног
и неопасног отпадног материјала. У холу школе су постављени контејнери за одлагање
папира, стакла и пластике.
Превенција малолетничке деликвенције
Програм превенције малолетничке деликванције реализовао се у оквиру садржаја рада
Наставничког већа, разредних и одељенских већа, Савета родитеља на повезовању свих
области рада у школи које обухватају системско праћење појаве деликвенције код ученика.
Кроз рад ОЗ остваривао се програм васпитног рада, а кроз ваннаставне активности као
основни фактор садржајног спровођења васпитног рада.
Праћен је развој сваког детета са ризиком у понашању у сарадњи са одељенским
старешином, стручним сарадницима, родитељима, Центром за социјални рад и МУП-ом
Новог Београда и градским МУП-ом.
У шк. 2018/19.год. школа је и даље укључена у реализацију „Школа без насиља“.
Реализацијом овог пројекта утиче се на спречавање и смањење насиља међу децом и
младима у школи односно превентивно на смањење преступничког понашања. У сарадњи
са МУП – ом реализује се и пројекат „Основе безбедности деце“ за ученике четвртог и
шестог разреда. Припадници МУП –а одржали су предавања и за ученике трећег разреда у
циљу превенције вршњачког насиља.
Тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања деце је током школске године
радио на анализирању инцидентних ситуација са елементима насиља који су се одигравали
у простору школе и васпитног. Одржано је десет састанака. Поред сталних чланова Тима,
састанцима су по потреби присуствовали учитељи и предметни наставници, као и поједини
родитељи ученика о којима је тада била реч, а често су састанци били реализовани заједно
са члановима Тима за појачан васпитни рад ученика. Укупан број састанака Вршњачког
тима одржаних у току школске године је три.
Анализом ситуације на плану испољавања насиља у школској средини на крају школске
године утврђено је да је Тим у великој мери остварио позитивне резултате. Број насилних и
ексцесних ситуација је смањен. Ученици који су били учесници насилних сутација праћени
су од стране психолога, педагога, одељенских старешина и предметних наставника. У току
ове школске године вођено је четири васпитно-дисциплинска поступка против пет ученика.
Од тога је обустављен један. Број ученика којима је на крају школске године утврђена
оцена из владања врло добар (4) је осам, а једном ученику је за крај школске године
утврђена оцена добар (3) из владања. Успешно су обављени задаци адекватног и
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правовременог евидентирања појаве насиља, прикупљања документације и сарадње са
релевантним институцијама (Центар за социјални рад, Дом здравља, ИМЗ). По потреби,
остварена је сарадња са стручним телом и органима управе.
Тим за појачан васпитни рад одржао је пет састнка у току школске године. Посебан
акценат је дат корективном раду односно појачаном васпитном раду са ризико – ученицима
и подељена су задужења члановима Тима и наставницима. Такође наглашена је важност
саветодавног рада са њиховим родитељима у оквиру Саветовалишта за родитеље.Тим је
израдио креативне и превентивне радионице усмерене на упознавање ученика са
међусобним разликама, увиђање значаја конструктивне комуникације и адекватног
реаговања на насиње, залагање за равноправност.
Психолог школе је реализовала радионице у старијим разредима на тему превенције насиља
„Упознавање са међусобним разликама“ „Реституција“, „Да насиље не буде невидљиво“,
„Откривање могућности за уживање у међусобним разликама“, „Како реагујемо на
насиље“, „Реституција у одељењу“, „Залагање за равноправност“, „Шта је насиље?“.
Педагог школе је реализовала радионице на тему „Шта је све насиље?“, „Превенција
насиља путем интернета“, „Наговорили су ме...-утицај вршњака и како му се одупрети“,
„Толеранција на различитост“, „Tрговина људима“.
У циљу превенције, недозвољених облика понашања школа је ангажовала дневно
обезбеђење предузећа „Sion gard“.
У шк. 2018/19 није дошло до повређивања ученика нити запослених школе у оквиру
установе.
Професионална оријентација
Настављена је реализација пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу“ који реализују педагог, психолог школе и одељенске старешине седмог и осмог
разреда.
Педагог и психолог школе са Тимом за професионалну оријентацију и предметним
наставницима у сарадњи са родитељима реализује пројекат „Пет корака до одлуке о школи
и занимању“ за ученике седмог и осмог разреда у пет фаза.
У току школске године педагог је за ученике осмог разреда у сарадњи са одељенским
старешинама реализовала садржаје из пројекта професионалне оријентације. Одржано је 10
одељенских заједница, по две у сваком одељењу 8. разреда. Теме су се односиле на тему
кључних компетенција за занимања, образовне профиле у средњим школама, врлине и
вредности ученика и специфичне захтеве подручја рада.
У току школске године психолог је за ученике 7. разреда одржала радионице из прве фазе
пројекта „Упознајем себе“. Теме радионица су биле: „Представљање програма“, „Шта је
професионална оријентација?“, „У свету интересовања“, „У свету вештина и способности“,
„Самоспознаја – аутопортрет“.
Психолог је на нивоу осмог разреда одржала часове одељенске заједнице са темом
„Прихватање одговорности ученика у одлучивању о свом даљем школовању“. Током
децембра месеца тестирано је 120 ученика осмог разреда тестовима ТПИ и батеријом
тестова КОГ-3.
Школе које су ученици седмих и осмих разреда у пратњи наставника имали могућност да
посете ове школске године су Филолошка гимназија и Девета гимназија „Михаило
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Петровић Алас“. Школе које су своје програме и услове представили у нашој школи
ученицима осмог разреда су Железничко техничка школа, Средња техничка школа
„Михајло Пупин“, Земунска гимназија, Медицинска школа „Свети Василије Острошки“.
Школа која се такође представила у нашој школи, а коју су ученици могли ближе да
упознају у учествовањем у квизу општег знања у њеним просторијама, јесте Средња школа
„Архимед“. Учешћем у квизу, ученици су стекли додатне информације о условима уписа
али и освојили друго место у такмичењу са осталим школама.
Извештај о раду припремног предшколског програма
Припремни предшколски програм је у школској 2018/19. години уписало четрдесеторо
деце, од тог броја је двадесет два дечака и осамнаест девојчица. Од укупног броја деце
двадесет двоје никад није боравило у колективу. Почели смо са радом 03.09.2018. године, а
завршили 14.06.2019. године, поштујући школски календар.
Радили смо по програму ,,А“, по центрима интересовања. Реализовали смо теме у складу са
одабраним планом и програмом. Дружили смо се са старијим другарима учитељица:
Драгане Вучен, Тање Вречко, Жељке Ранисављевић, Бојане Маринковић, Марије Трујкић,
Драгане Чупић, Весне Ракић, Сање Мићановић и учитеља Бранислава Отањца. Такође смо
сарађивали са наставницом музичке културе Љиљаном Кувељић, библиотекарком Татјаном
Марсенић, наставницама биологије Татјаном Павловић и Весном Милорадовић,
наставницима физичког васпитања, као и са стоматологом школе. Присуствовали смо на
њиховим приредбама, часовима, радионицама, актвнстима. Деца су свакодневно вежбала у
фискултурним салама школе.
Организовали смо Јесењи и Новогодишњи маскенбал, Новогодишњу приредбу, посетио нас
је и Деда Мраз. Учествовали смо на приредби поводом Дана школе, а на Завршној
приредби гости су нам били чланови нашег хора са наставницом Љиљаном Кувељић и
чланови фолклорног ансамбла ,,Талија“.
Присуствовали смо на промоцији џудо клуба ,,Партизан“, атлетског клуба ,,Партизан“ и на
Песничком сусрету и промоцији нове збирке песама ,,Чаробни осмех“ песника Радислава
Јовића.
Библиотекарка школе Татјана Марсенић Врбица за предшколце је организовала три
дружења, Радионицу ,,Трнова Ружица“, ,,Квиз“ поводом Дечије недеље и ,,Најбољу беседу
о Светом Сави“, поводом школске славе Свети Сава.
Учествовали смо на ликовном конкурсу ,,Нацртај,обоји и освоји“, који је организовала
фирма ,,Форма идеале“ и ,,Писмо Деда Мразу“ који организује Пошта Србије,као и на Фото
конкурсу ,,БИГЗ“ школства.
Обележили смо Дечију недељу својим активностима, присуствовали смо на часу музичке
културе код петака и наставнице Љиљане Кувељић, на часу ликовне културе код другара
учитељице Сање Мићановић, код другара учитељице : Драгане Чупић на Радионици
,,Продавница“, учитељице Весне Ракић на Радионици ,,Еколошки бонтон“, Драгане Вучен
на ликовној радионици ,,Свако дете има право да живи срећно и здраво“.Другари
учитељице Тање Вречко су организовали Песнички сусрет где су се представили са свијим
песмама на тему ,,Моје је право да живим срећно и здраво“. Били смо гости на приредби
поводом обележавања стогодишњице од завршетка првог светског рата.Организовали смо
ликовну радионицу са првацима учитељице Бојане Маринковић на тему ,,Зимске
триораме“.
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Обележили смо Спортску недељу, Дане Београда, Светски дан животиња, дружењем са
наставницама биологије Татјаном и Весном Милорадовић,за Светски дан чистих руку били
смо гости код другара учитељице Марије Трујкић, Светски дан јабуке,здраве
хране,толеранције,шума, заштите воде,позоришта,планете,животне средине,лептира,као и
Међународни дан детета , шале и дечије књижевности на радионици са другарима Тање
Вречко. Учествовали смо на Пролећном базару. Такође смо били гости на предавању деца –
деци ,,Упознавање Кеније“ и ,,Упознавање Русије“ код другара учитељице Тање Вречко .
Ове године имали смо три дружења ,,Гост родитељ“ .Посетили су нас тате доктор и
поштар,као и мама лектор и професор српског језика. Посетили су нас другари из вртића
,,Шврћа“. Милица Новковић је одржала предавање о поласку у школу ,за родитеље
предшколаца.
Извештај о раду Стручног већа за продужени боравак
У школској 2018/2019. години шест одељења је имало продужени боравак-три одељења
првог и три одељења другог разреда, која су обухватила укупно 180 ученика.У првом
разреду у продуженом боравку радили су учитељи Бојана Маринковић у I-1,Ружа Пурић у
I-2 и Вања Петровић у I-3.У одељењима другог разреда радили су учитељи Драгица
Малетић у II-1,Зорица Јурић у II-2 и Борислав Савић у II-3.
Свих 180 ученика је остварило напредак према својим могућностима. Већина је завршавала
домаће задатке у продуженом боравку, ангажовано учествовала у вежбању, утврђивању и
примени наученог, као и у слободним активностима, уз смену периода одмора, рада и игре.
Учитељи из продуженог боравка су сарађивали међусобно и са васпитачима предшколских
група и предшколцима, као и са библиотекаром школе.
Редовно смо организовали слободне активности забавно-рекреативног и креативног
карактера, пратећи календар важних датума и догађаја за упознавање света око нас и
других људи, са посебним акцентом на развијање сарадње у оквиру групе.
Сарадња са родитељима ученика је остваривана континуирано, кроз честе индивидуалне
разговоре.
Ученици ових шест одељења су са учитељима из продуженог боравка радили на даљој
реализацији пројеката започетих у настави,као што су: Игре на снегу,Чаролија празника,
Ово сам ја, Правила понашања, Волим да живим здраво, Мами на дар, У сусрет Ускрсу,
Приредба за крај школске године и осмишљавали своје.Током школске године смо два пута
посетили позориште и гледали представе ,,Гуливерова путовања“ и ,,Мачак у чизмама“.
Извештај помоћника директора
У току школске 2019/20. радила сам по плану и програму помоћника директора Основне
школе „Младост“, који је саставни део Годишњег плана рада школе.
1. Разматрала сам и решавала организациона питања на почетку школске године;
2. Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе и изради програма стручних већа;
3. Пратила сам реализацију Годишњег плана рада школе, Школског развојног плана и
самовредновања;
4. Организовала сам измене распореда часова редовне наставе за одсутне наставнике;
5. Учествовала сам у изради Годишњег извештаја рада школе;
6. Израдила сам Годишњи план рада помоћника директора;
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7. Пратила сам реализацију наставног плана и програма;
8. Обављала сам педагошко-инструктивни рад са приправницима и припреме за полагање
пред школском комисијом;
9.Контролисала сам педагошку документацију;
10. Пратила сам васпитно-образовни рад, посећивала часове, обављала саветодавни рад са
наставницима, предлагала сам решења у циљу побољшања васпитно-образовног рада,
упућивала их на нове облике рада и на коришћење нове стручне литературе;
11. Сарађивала сам са наставницима и радила на развијању добрих међуљудских односа и
јачању тимског рада колектива;
12. Пружала сам помоћ одељењским старешинама приликом држања часова одељењске
заједнице;
13. Обављала сам појединачне разговоре са ученицима и родитељима;
14. Учествовала сам у организацији свих културних активности у школи;
15. Сарађивала сам са руководством ученичких организација приликом израде њихових
годишњих програма рада (ученички парламент, вршњачки тим, професионална
оријентација);
16.Учествовала сам у раду тимова школе;
17. Помагала сам набавку настабних средстава и набавку уџбеника;
18.Сарађивала сам са представницима предшколских установа, МУП-ом и локалном
самоуправом.
Извештај о раду педагога за школску 2018/19 годину
На основу дефинисаних девет области рада педагога, педагог је свакога месеца
израђивала своје оперативне планове рада и прилагођавала их конкретним задацима.
У подручју рада ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА, ангажовала сам се на
праћењу и вредновању оперативног планирања и непосредног припремања наставника за
рад са ученицима, похађања допунског рада са ученицима који су неуспешни у учењу,
поступака и ефеката оцењивања, примена иновативних активности у образовно- васпитном
раду.
У оквиру праћења и анализирања наставног процеса посетила сам 56 часова редовне и
изборне наставе, као и осталих облика рада са ученицима од првог до осмог разреда. Од
тога 25 часова су посећена у разредној, а 31 час у предметној настави. Три часа редовне
наставе посетила сам као члан комисије за проверу савладаности програма увођења у посао
приправника. У оквиру праћења и вођења педагошке документације редовно сам
прегледала Дневнике образовно - васпитног рада за непарна одељења. За све посећене
часове водила сам педагошку документацију на РМ-10 обрасцима за посматрање и
вредновање школског часа, за вредновање области квалитета НАСТАВА И УЧЕЊА.
Пратила сам рад Ученичког парламента и активно учествовала у раду истог као и
припремних предшколских група.
Посебна пажњу педагог је посветила праћењу адаптације и напредовања ученика првих и
петих разреда. Такође, редовно сам кроз разговоре са наставницима евидентирала ученике код
којих се често дешавају проблеми у понашању.
У подручју РАДА СА ДЕЦОМ ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА реализовала сам
саветодавни рад (индивидуални, у пару и групни). Испитивала сам предзнање деце за
полазак у први разред.
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Присуствовала сам обуци групе ученика седмог и осмог разреда за вршњачка посредовања
и извештавања (oбука чланова Вршњачког тима).
На нивоу васпитног рада са одељенским заједницама ученика одржала сам 78 часова ОЗ од
првог до осмог разреда. Од тога 31 час на нивоу разредне наставе и 47 часова у одељењима
предметне наставе у сарадњи са одељенским старешинама.
Учествовала сам у појачаном васпитном раду са ученицима код којих су забележени већи
или континурини дисциплински прекршаји.
За ученике 8. разреда одржала сам укупно 10 часова професионалне оријентације из
пројекта „Пет корака до одлуке о средњој школи“.
Са свим новоуписаним ученицима, у току школске године, водила сам индивидуалне
разговоре о утисцима прилагођавања на нову школску средину, и по потреби организовала
им вршњачку подршку.
Учествовала сам у организацији и реализацији пробног завршног испита и завршног испита
за ученике 8. разреда.
У подручју РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ВАСПИТАЧИМА организовала сам
методичко-инструктивни рад након посећених часова и одазивала се позивима истих да
посетим отворене часове. Континуирано сам саветодавно радила са наставнициам на
унапређењу њихових компетенција: од метода рада, преко сарадње са ученицима до
стручног усавршавања. Са одељенским старешинама успоставила сам сарадњу за пружање
помоћи у конципирању родитељских састанака, часова одељенског старешине и
заједничком вођењу истих. Пружала сам подршку одељенским старешинама на јачању
позитивне комуникације са појединим родитељима.
У подручју РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА остварена је сарадња на
родитељским састанцима са родитељима будућих првака. Током године организовала сам
саветодавне разговоре са родитељима, индивидуалне, у пару и групне уз сарадњу са
одељенским старешином, директорком и психологом школе. Током ових разговора педагог је
родитељима пружала подршку и радила саветодавно са њима, у случајевима када су њихова
деца имала тешкоће у учењу и понашању. Важан део саветодавних разговора тицао се и рада са
родитељима чија деца врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани
васпитни рад. У случају новоуписаних ученика, кроз разговор са родитељима прикупљала сам
све релевантне податке о ученицима и њиховим породицама.
У подручју РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ
ангажовала сам се као кординатор Стручног тима за самовредновање рада школе, Стручног
актива за развојно планирање и Тима за појачани васпитни рад са ученицима. Редовно сам
водила записнике са одржаних састанака. Учествовала сам и у раду Тима за спречавање
насиља, злостављања и занемаривања деце, Тима за професионалну оријентацију и Тима за
инклузивно образовање. Активно сам учествовала у раду Наставничког већа, Одељенских
већа, Стручних већа за област предмета и Педагошког колегијума.
У подручју ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ
РАДА
активно сам учествовала у програмирању Школског плана рада, Плана
самовредновања рада школе, Годишњег плана рада школе, пружала помоћ у изради
оперативих планова рада наставника, планова рада слободних активности и часова
одељенских старешина, планова појачаног васпитног рада ученика са проблемима у
понашању, Извештаја о раду школе, Извештаја о самовредновању рада школе и Извештаја
о реализацији развојног плана.
У подручју САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ реализован је састанак са
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представницима организације „Дечије срце“ и пратиоцима ученика који имају тешкоће у
развоју како би се анализирала сарадња и предузеле мере за унапређење рада. Остварена је
сарадња и са Градским центром за социјални рад у Београду. На састанцима су се
разматрала актуелна стања и функционосање деце у породици и школи, а у циљу заштите
њихових права.
Учествовала сам у организацији и презентацији Aways едукативног програма компаније
Procter & Gamble који се састоји од предавања о личниј хигијени у пубертету.Сврха овог
програма је информисање девојчица 6. разреда о физичким и емоционалним променама
које ће се десити током пубертета и едукација девојчица у погледу женске хигијене.
Учествовала сам у истраживању Фондације „Тијане Јурић“ под називом „Безбедност и
добробит деце и младих“. Истраживање се спроводило на ученицима од 5 – 8 разреда. Тема
је била испитивање информисаности деце о коришћењу интернета и утицај емотивне
стабилности на насиље међу вршњацима.
Учествовала сам у организацији самовредновања дигиталне зрелости школе коришћењем
„Селфи“ инструмента у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и
васпитања.
У току ове школске године била сам ангажована и као ментор студенту Филозофског
факултета Универзитета у Београду. Циљ стручне праксе студента четврте године
педагогије је био упознавање са структуром и унутрашњом организацијом школе као
институције, садржајем школског рада, структуром васпитно – образовних и других
школских активности, као и оспособљанање студента за сагледавање улоге педагога у
школи.
Са члановима Ученичког парламента постила сам ОШ „Књегиња Милица“ где смо били
гости на већ традиционалној манифестацији „Фестивал пролећа“.
У подручију РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТИМА И
ПРАТИОЦИМА сарађивала сам са пратиоцима деце на координацији активности у
пружању подршке ученицима, са директорком и стручним сарадницима на разматрању и
анализирању постојеће образовно васпитне праксе у школи, уочавању специфичних
проблема и планирању активности у циљу јачања и унапређивања образовно васпитног
рада у школи. Успостављена је сарадња и у оквиру рада стручних тимова и комисија и
редовно смо размењивали информације.У току ове школске године била сам ангажована и
као члан комисије за ибор ученика генерације.
У оквиру подручија рада ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ водила сам евиденцију о сопственом раду на дневном,
месечном и годишњем нивоу, прикупљала податке о деци, односно ученицима и чувала их у
складу са етичким кодексом педагога. Стручно сам се усавршавала праћењем стручне
литературе, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету,
учествовањем у активностима струковног удружења( Педагошко друштво Србије), похађњем
акредитованих семинара „ Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе: како и
зашто“, Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за
самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - Селфи“ и „Обука наставника за
остваривање програма наставе и учења“. Анализирала сам понуђене семинаре и планирала
даље стручно усавршавање.
У току ове школске године присуствовала сам и састанцима секције стручних сарадника у
организацији председнице секције психолога Марине Бунчић.
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Извештај о раду психолога за школску 2018/2019. годину
Сручни сарадник – психолог, у току школске 2018/2019. године, остварила је активности у
оквиру следећих области:
1. Планирање, програмирање, организовање, праћење и вредновање рада школе
Остварена је сарадња и координација са руководиоциома разредних и одељењских
већа и стручних актива.
Успешно су обављени сви организациони послови везани за упис ученика у први
разред, као и распоређивање новоуписаних ученика.
Посебан нагласак стављен је на праћење развоја и напредовање ученика од првог до
осмог разреда.
Спроводио се континуиран корективан рад са ученицима који имају тешкоће у
учењу и понашању.
Програм професионалне оријентације спроведен је у потпуности.
2. Унапређивање васпитно – образовног рада и инструктивни и психолошко –
педагошки рад са наставницима
У циљи унапређивања васпитно – образовног рада остварене су све планиране
посете часова редовне наставе, и то:
- Посете часовима на којима су наставници који предају са мање радног искуства
- Посете часовима на којима предмет предаје одељењски старешина
- Посете часовима у одељењима у којима постоје интерперсоналне тешкоће
Посетама часова обухваћени су ученици млађих и ученици старијих разреда.
Циљеви посета су били праћење адекватне реализације са посебним нагласком на
адаптацију ученика петог и првог разреда. Активна сарадња успостављена је
како у оквиру стручних актива, тако и индивидуалним разменама са
наставницима и професорима разредне наставе, нарочито када су у питању
ученици који имају тешкоће у развоју, напредовању, учењу и понашању.

24

3. Рад са ученицима
Посебан акценат стављен је на мантално – хигијенски рад, корективни и
саветодавни рад са ученицима (од првог до осмог разреда) који имају тешкоће у
развоју, често удружене са породичним дисфункцијама.
У циљу јачања капацитета ученика за разумевање деце са сметњама у развоју,
инклузивног образовања, толеранције и поштовања разлика, од септембра 2018.
године до маја 2019. године са ученицима од трећег до осмог разреда реализоване су
активности из Пројекта „У туђим патикама“. Ученици су појединачне активности
реализовали са својим учитељима и предметним наставницима, а завршна активност
у виду округлог стола и дискусије припремана је и представљена у координацији са
Ученичким парламентом, наставницом француског језика Весном Ивковић,
педагогом и психологом школе.
За групни рад са ученицима коришћени су часови одељењског старешине, као и
замене часова тренутно одсутних наставника. У одељењима старијих разреда
одржане су радионице из Пројекта „Школа без насиља“, по једна у сваком
полугодишту у свим одељењима. Циљ је био разумевање појма насиље,
препознавање истог и адекватно реаговање у насилним ситуацијама. Радионице су
биле превентивног и корективног карактера са следећим темама:
- Пети разред: „Упознавање са међусобним разликама“, „Откривање могућности
за уживањем у међусобним разликама“
- Шести разред: „Шта је насиље“, „Како реагујемо на насиље“
- Седми разред: „Та тешка реч извини“, „Реституција у одељењу“
- Осми разред: „Да насиље не буде невидљиво“, „Залагање за равноправност“
У појединим одељењима нижих разреда спроведена су социометријска
испитивања којима су утврђени међусобни односи ученика и степен позитивне
климе унутар одељења.
У одељењима осталих разреда поред планираних часова одељењског старешине,
радионице су реализоване и по потреби.

4. Област професионалне оријентације
У оквиру рада са ученицима, посебна пажња била је усмерена на професионалано
саветовање.
На нивоу седмог разреда реализоване су радионице из пројекта „Професионална
оријентација на преласку у средњу школу“. Пројектом су била обухваћена сва
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одељења седмог разреда а присуствовање радионицама и часовима било је на
добровољној бази. Укупно је реализовано дванаест радионица на тему:
- „Представљање програма професионалне оријентације“
- „У свету интересовања“
- „У свету вештина и способности“
- „Пут способности“
- „Самоспознаја – аутопортрет“
- „Какав сам у тиму“
- „Мој тип учења“
- „У очима других“
- „Ја за 10 година“
- „Слика савременог света рада“
- „Спровођење интервјуа – експерти у нашој школи“
- „Самопредстављање и евалуација часова професионалне оријентације“
На нивоу осмог разреда реализовано је додатно информисање ученика о
правилном одабиру средње школе и будућег занимања кроз час одељењског
старешина на тему „Прихватање одговорности у одлучивању о даљем
школовању“.
У јануару 2018. године пријављени ученици осмог разреда тестирани су
батеријом тестова КОГ-3 и ТПО тестом. По обради резултата ученици су
долазили на индивидуално саветовање у вези са уписом у будућу средњу школу.
Ученици су имали могућност да на саветовање дођу са родитељима.
5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима
Психолошку помоћ у саветовалишту потражио је велики број родитеља мотивисаних
за сарадњу.
Циљ саветовања био је превентивни ментално – хигијенски рад са родитељима ради
ставарања адекватне климе за дете у оквиру породице. Такође је обављен велики
број саветодавних разговора са родитељима деце која имају тешкоће у учењу и
понашању. Сарадња са педагогом школе, директорком школе, учитељима,
наставницима – нарочито одељењским старешинама успешно је оставрена и у
оквиру решавања ове проблематике. По потреби сарадња је реализована и са
релевантним институцијама као што су МУП и Центар за социјални рад, Дом
здравља, ИМЗ.

26

Извештај о раду библиотеке
Библиотека је почела са радом 1.IX 2018. године. Сигниране су књиге на време и књишки
фонд је повећан на 9 350 (претходно 8 364 књиге).
Ученици користе књиге из библиотеке у великом броју. Лектира, књиге за читалачку
значку, слободна литература за све узрасте и часопис су тражени и читани током целе
школске године.
Библиотечка секција је остварила план рада. Чланови библиотечке секције посетили су
Сајам књига.
Организована је Дечја недеља, Квиз знања, Моје право да живим срећно и здраво.
Организовани су сусрети са песницима и писцима. Сусрет са песником Радиславом
Јовићем.
Обележен је дан библиотекара, 14. децембар, у библиотеци „Владан Десница“. Руски
културни центар организовао је изложбу на тему „Нобеловац Буњин“.
Остварена је сарадња са библиотеком „Вук Караџић“.
Библиотекар школе је са ученицима посетила културне изложбе у школама „Бранко
Радичевић“, „Двадесети октобар“, „Лаза Костић“, „Јован Дучић“, „Радоје Домановић“ и
„Јован Стерија Поповић“.
На фестивалу дечије поезије у организацији ОШ „Јован Стерија Поповић“ ученици наше
школе су освојили треће место у стваралаштву.
Организован је и сусрет Виолете Бабић, лектора издавачке куће „Креативни центар“ са
ученицима учитељиц Сање Мићановић која има Књижевни клуб у оквиру одељења.
Библиотека је опремљена савременом информационом технологијом, паметном таблом,
рачунарима, видео пројектором, платном и телевизором.
Читалачка значка додељена је у општини Нови Београд, 08.03.19. године. Ученике је
поздравио председник Александар Шапић. Свечану манифестацију отворио је хор наше
школе са наставницом музичког васпитања, Љиљаном Кувељић.
Остварена је и сарадња са организацијом Пријатеља деце Новог Београда.
За Дан школе организована је Изложба читалачких дневника.
За нај књигу, ученици од другог до осмог разреда изабрали су Малог принца, Антоана Де
Сент Егзиперија. Међу омиљеним књигама су им Хајди, Лајање на звезде, Ово је
најстрашнији дан у мом животу...
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VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
На нивоу свих стручних група поднети су извештаји са стручних семинара, трибина,
редовних општинских и градских актива који су се организовали током године у циљу
размене позитивних искустава и унапређивања наставе.
Школа је била домаћин за реализацију пет акредитованих семинара.
Стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручних сарадника
реализовао се у складу са чланом 129. Закона о основама система образовања и васпитања и
у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника.
У ТАБЕЛАМА СЕ НАЛАЗЕ ОСТВАРЕНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА (СПОЉАШЊЕГ И У УНУТРАШЊЕГ)
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Бр.
1.

Презиме и име
Мињовић Душица

Бр.
остварених
часова

Стручно усавршавање
(Спољашње и унутар установе)

8
8
24
1

Ка савременој настави српског језика и књижевности
Обука за унапређивање водитељских вештина
Обука за дигиталну учионицу
Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Члан комисије на Општинском такмичењу из српског
језика и језичке културе
Члан комисије на Општинском такмичењу Књижевна
олимпијада
Члан комисије на Окружном такмичењу Књижевна
олимпијада
Члан комисије на Републичком такмичењу Књижевна
олимпијада
Преглед тестова на завршном испиту
„Основе савременог библиотекарства за школске
библиотеке“, бр.2, Компетенција: К 1
Пројектна настава у ИКТ окружењу
„Усавршавање комуникацијске компететности:
комуникација са ученицима, колегама и родитељима“,
бр.139, К 4
Обука за пројекат „Финансијска писменост“ K2, K3
Драмски ефекти у настави К3
Учешће у Скупштини школских библиотекара Србије
Предавање: Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Специјализовани републички семинар-настава српског
језика у основној школи
Акредитовани семинари издавачких кућа.
Предавање: Математика у пројектној настави
Члан комисије на Општинском такмичењу из српског
језика и језичке културе
Члан комисије на Градском такмичењу из српског језика
и језичке културе
Преглед тестова на завршном испиту
Предавање: Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставника
Специјализовани републички семинар-настава српског
језика у основној школи
Стручни скуп – Летња школа
Финансијска писменост, K2, K3
Обука за коришћење електронског портфолија
Комисија за шифровање, дешифровање и унос подарака
на завршном испиту
Предавање: Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса

1
3
3
5
15
10
2.

Марсенић Тајана

8
24
8
8
16
2
1
1

3.

Нововић Мирјана

24
4
1
3
5
10
1
1

4.

Анђелић Марта

24
3
8
1
16
1
1
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5.

Тешић Милан

24
3
8
20
24
1
1

6.

Вања Секуловић

24
8
3
1
1

7.

Ивана Карајовић

8
37
8
8
1
3
10
2
1
1

8.

Катарина Миљковић

8
16
8
1
1
1

10. Драгана Бадњаревић

8
1
12
16
8
24

Специјализовани републички семинар-настава српског
језика у основној школи
„Летња школа психоанализе“
Финансијска писменост, K2, K3
ИКТ подршка наставном кадру
Председник Школске уписнае комисија за завршни
испит
Предавање: Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Специјализовани републички семинар-настава српског
језика у основној школи
Финансијска писменост, K2, K3
Стручни скуп – Летња школа
Предавање: Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Унапређење наставе математике у ОШ – семинар о
животу и делу Михаила Петровића Аласа К1, П3
Школски електронски часопис у служби креативности
ученика, К1, П1
Обука за СЕЛФИ школске координаторе, Завод за
вредновање образовања и васпитања, 8 сати
Финансијска писменост, K2, K3
Математика у пројектној настави
Општинко такмичење из математике - прегледач
Преглед тестова на завршном испиту
Приказ уџбеника за шести разред, стручно усавршавање
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
Унапређивање наставе математике у основној школи –
семинар посвећен Мики Аласу (к. бр. 363) К1
Државни семинар Друштва математичара Србије, бр.242,
Компетенција: К 1;
Интерактивна настава математике, бр.245,
Компетенција: К 1;
Конференција математичког факултета
Предавање: Комуникација из его стања
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Унапређивање наставе математике у основној школи –
семинар посвећен Мики Аласу (к. бр. 363) К1
Девети симпозијум ,,Математика и примене“, у
организацији Математичког факултетеа у Београду
Обука за наставнике информатикеи рачунарства за 6. и
7. разред основне школе по новом наставном програму у
ОШ ,,Књегиња Милица“
Државни сeминар Друштва математичара Србије, бр.242,
Компетенција: К 1
Финансијска писменост, К2, К3
Обука наставникаа за реализацију наставе оријентисане
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1
16
1
2
1
5
1
3
11. Злата Ступаревић

8
8
1
8
1
5
10
1

12. Томанић Ивана

3
2
1
8
3
8
8
8
3
1
1
2
1

13. Ивезић Мирјана

8
3
8
8
3
1

ка исходима учења
Предавање: Математика у пројектној настави
Комисија за шифровање, дешифровање и унос подарака
на завршном испиту
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Презентација дигиталних уџбеника
Предавање: Комуникација из его стања
Организација међународног математичког такмичења
,,Кенгур без границе“
Учешће у попуњавању СЕЛФИ анкете
Општинско такмичење из математике - прегледач
Архимедесов математички практикум, компетенција К1,
П1
Унапређење наставе математике у ОШ – семинар о
животу и делу Михаила Петровића Аласа К1, П3
Конференција математичког факултета
Финансијска писменост, К2, К3
Предавање: Математика у пројектној настави
Градско такмичење из математике - прегледач
Преглед тестова на завршном испиту
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
Општинко такмичење из математике - прегледач
Презентација дигиталних уџбеника
Предавање: Комуникација из его стања
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2;
Capturing curiosity and measuring progress in English
language classroom,
Beyond English бр, 891
Употрба књижевних садржаја у настави енглеског језика
К1,
Вредновање и евалуација постигнућа у настави страних
језика К1,
Project work in ELT,
Матеметика у пројектној настави
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Приказ уџбеника за 6. разред, стручно предавање
Предавање: Комуникација из его стања
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2;
Project work in ELT
Вредновање и евалуација постигнућа у настави страних
језика К1,
Употрба књижевних садржаја у настави енглеског језика
К1
Capturing curiosity and measuring progress in English
language classroom, Beyond English бр, 891
Матеметика у пројектној настави

31

2
1

14. Ђорђевић Дејан

1
2
8
3
8
8
8
24
3
1
1
2

15. Наташа Павловић

8
8
8
8
3
24
1
2
2
2
3
8
1
1

16. Ивковић Весна

8
8
18
3

Угледни час на тему „Атом“ - носилац Верица Живић,
присуство (Члан 7)
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Предавање: Комуникација из его стања
Приказ уџбеника за 6. разред, стручно предавање
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2;
Capturing curiosity and measuring progress in English
language classroom
Beyond English бр, 891
Употрба књижевних садржаја у настави енглеског језика
К1
Вредновање и евалуација постигнућа у настави страних
језика К1
Обука за реализацију наставе орјентисана ка исходима
учења
Project work in ELT
Матеметика пројектној настави у
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Приказ уџбеника за 6. разред, стручно предавање
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2
Beyond English бр, 891
Употрeба књижевних садржаја у настави енглеског
језика К1,
Финансијска писменост,
Project work in ELT,
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
Матеметика у пројектној настави
Приказ уџбеника за 2. и 6. разред, стручно предавање
ИК Клетт
Приказ уџбеника за 2. и 6. разред, стручно предавање
ИК Фреска
Приказ дигиталног уџбеника за 5. разред, ИК Клетт
Прегледач на Општинском такмичењу из енглеског
језика
Дежурство на завршном испиту у ОШ Радоје Домановић
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его стања
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2;
„ Финасијска писменост“
Компетенција: К2, К3,
„Континуирано усавршавање професора француског
језика – зимска школа“, ОШ“ Михајло Петровић Алас“
Компетенција: К2
Приоритет: П3 у трајању од 4.2. 2019 до 6.2.2019.
Стручни скуп – Летња школа
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17. Видојевић Весна
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18. Манојловић Јелена
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19. Анђелковић Јован
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20. Цветковић Драгина

8
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Члан комисије за општинско такмичење
Комисија за шифровање, дешифровање и унос подарака
на завршном испиту
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2;
Финасијска писменост Компетенција: К2, К3,
Обука за реализацију наставе орјентисана ка исходима
учења,
Обука запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе – селфи
Стручни скуп – Летња школа
Члан комисије за општинско такмичење
Члан комисије за градско такмичење
Члан комисије за реубличко такмичење
Брига о себи у професији наставника'обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его стања
Прегледач на Општинском такмичењу из италијанског
језика
„Вредновање и евалуација у настави страних језика“ бр.
746, Компетенција: К 2; 8
Beyond English K2
Обука за реализацију наставе орјентисана ка исходима
учења,
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника'обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Обука запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе – селфи
„Осавременавање знања о геодиверзитету кроз наставу
географије“; бр. 795, Компетенција: К 1; Приоритет: П-3
„Коридори србије“; бр. 792, Компетенција: К 1;
Приоритет: П-3;
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника'обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Осавременавање знања о геодиверзитету кроз наставу
географије“; бр. 795, Компетенција: К 1; Приоритет: П3;
„Коридори србије“; бр. 792, Компетенција: К 1;
Приоритет: П-3;
Обука за запослене у образовању / дигитална учионица /
дигитални компетентан наставник – увођење дигиталних
уџбеника и дигиталних образовних материјала;
Обука за реализацију наставе орјентисане ка исходима
учења
Комисија за шифровање, дешифровање и унос подарака
на завршном испиту

33

1
2
1
21. Козомора Љиљана
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22. Недељковић Љиљана
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23. Ракић Љиљана
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24. Лелас Невенка
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Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Приказ дигитални уџбеника за 5.разред,,Клет,,
,,Комуникација из его стања,,
„Осавременавање знања о геодиверзитету кроз наставу
географије“; бр. 795, Компетенција: К 1; Приоритет: П3;
„Коридори србије“; бр. 792, Компетенција: К 1;
Приоритет: П-3;
Комуникацијом до успешне сарадње у школи,
Компентенција К4,
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника'обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Настава модерне историје Југоисточне Европе,
оспособљавање наставника за мултиперспективни
приступ настави историје
Савремена истографија и примена у настави историје, од
нових тема до нових изазова
Обука за реализацију наставе орјентисане ка исходима
учења
Математика у пројектној настави
Евалуатор уџбеника Логос, Клет, Фреска
Прегледач на завршном испиту и Члан комисије за
приговоре на завршном испиту
Присуство преѕентацији уџбеника историје за
6.разрсд,,Вулкан
Бигз, Логос, Фреска
,,Брига о себи у професији наставника, обезбеђење
подршке и превенције стреса
Комуникација из его стања
Приказ дигитални уџбеника за 5.разред,,Клет,,
Републички зимски семинар - Унапређење наставе
историје у основној школи
Савремена историографија и примена у настави
историје-од нових тема до нових изазова
Присуство преѕентацији уџбеника историје за
6.разрсд,,Вулкан
Бигз, Логос, Фреска
Приказ дигитални уџбеника за 5.разред,,Клет,,
Комуникација из его стања,,
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса 1 сат
„Стручини мобилни тим школе за децу ученике са
сметњама у развоју као модел подршке инклузивном
образовању“, бр.216, Компетенција: 3; Приоритет: 2;
Члан комисије за општинско такмичење
Члан комисије за градско такмичење
Члан комисије за реубличко такмичење
,,Брига о себи у професији Нставника, обезбеђење
подршке и превенције стреса,,
Комуникација из его стања
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26. Муцић Јелена
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„Стручни мобилни тим за децу и ученике са сметњама у
развоју као модел подршке инклузивном образовању“,
Каталошки број 216, К3, П2
Програм обуке наставника за реализацијунаставе
оријентисане ка исходима учења.
Члан комисије за општинско такмичење
Члан комисије за градско такмичење
Члан комисије за реубличко такмичење
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Јавни говор – технике излагачке писмености“, број 622
К4 П1
Финансијска писменост за одговорно живљење К2, К3
Стручни скуп " XXXIII Сабор учителја Србије Унапређење наставне праксе кроз размену
професионалних искустава",
Априлски дани о настави хемије- Конференција на
стручном скупу
Стручни скуп "Нове технологије у образованју", British
Council
Стручни скуп – Летња школа
Kонференција Euroguidance центра Темпус фондације
„Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и
Европи“
Фондација Темпус - Национални Еразмус+
информативни дан
Scientix Conference Towards responsible STEM education
are thankful for the participation
Етвининг годишња конференција "Унапређење наставе
употребом ИКТ"- Фондација Темпус, еТвининг
национални тим за подршку
„Како себи узети меру“ - стручни рад je објављен, као
пример добре праксе, у Приручнику базе активности
КВиС Темпус фондације.
https://euroguidance.rs/resursi/bazaaktivnosti/kako-sebiuzeti-meru/ - коаутор (Члан 19)
Примери добре праксе - Друштво учитеља Београдаучешће са радом „ Ми заједно радимо на памет“
освојиле ДРУГУ НАГРАДУ на конкурсу „Примери
добре учитељске праксе“ - коаутор (Члан 19)
Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном
процесу-."Ми заједно радимо на памет", презентовање
стваралаштва- учешће са радом – коаутор (Члан 19)
"Ми заједно радимо на памет", рад објављен у
Електронском зборнику „Примери добре праксе XXXIII
Сабор учитеља Србије „ - учешће са радом – коаутор
(Члан 19)
„Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против
ње борити треба!“ – учешће са радом – аутор на
30.Стручном усавршавању наставника хемије и 3.
конференцији методике наставе хемије (Члан 19)
“Research in Education and Training: International Aspects
of Education and Training”-(„Мишљење наставника и
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ученика о настави и учењу“) истраживање - Резултати
истраживања су публиковани у стручном часопису
намењеном образовању, „Модерна настава“, Подгорица
(https://nvooazaznanja.files.wordpress.com/2019/05/savreme
na-nastava-1.pdf).– руководилац коауторског
истраживања (Члан 28)
„The opinion of teachers and pupils on teaching and learning
in elementary school Jovan Dučić“, објављен апстракт рада
за научну конференцију Истраживање у едукацији и
обуци: међународни аспекти екукације и обука,
Љубљана, Словенија, Zbornik povzetkov 4. znanstvene
konference (ur. Igor Ž. Žagar, mag. Ana Mlekuž),
Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. conference proceedings
conference proceedings - – руководилац коауторског
истраживања
Представа и радионица "Вештичја завера из прикрајка
вреба"-Међународни манифестацијски фестивал "Наук
није баук 11",Гимназија С. Марковић, Ниш, аутор и
реализатор
Приказ еtwinning пројекта у оквиру програма „Моје
наслеђе“ КЦ „Чукарица“, аутор и реализатор
Радионица „Вуков ријечник“ и приказ нових наставних
средстава у оквиру програма „Моје наслеђе“ КЦ
„Чукарица“, аутор и реализатор
Стручно предавање - приказ уџбеника – Клет
Стручно предавање - приказ уџбеника – Логос
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника - обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Учествовање у комисији за прегледање тестова на
Општинском такмичењу из хемије
Учествовање у комисији за прегледање тестова на
Градском такмичењу из хемије
Прегледач на завршном испиту и Члан комисије за
приговоре на завршном испиту
Фестивал науке „Вештичја завера из прикрајка вреба,
науком се против ње борити треба!“ у ОШ „Младост“,
организација фестивала (Члан 35)
„Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против
ње борити треба!“, Фестивалу науке у ОШ „Јован
Дучић“ - организација фестивала (Члан 35)
„Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против
ње борити треба!“ је позвана и на Фестивал науке у
Дечјем културном центру - организација фестивала
(Члан 35)
Међународни фестивал науке „Наук није баук“, у Нишу
- са представом “Вештичја завера из прикрајка вреба,
науком се против ње борити треба!“ учешће ученика
хемијске секције (Члан 37)
Организовање изложбе „ Да се овакве карте свету никад
не поделе“ – коаутор активности као део Чколског
пројекта „100 година од победе у Првом светском рату“
eTwinning пројекат „Знам ја, знаћеш и ти“- коаутор
Америчко хемијско друштво (АЦС) покренуло је
манифестацију „Фестивал хемије"- научна радионица -
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28. Милорадовић Весна
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учешће ученика хемијске секције (Члан 37)
Четврти еколошки фестивал Атријуму ДКЦ.у - посета
ученика хемијске секције (Члан 37)
Хемијско-прехрамбено технолошка школа у Београдупосета ученика хемијске секције (Члан 37)
Радионица „Вуков ријечник“ и приказ нових наставних
средстава у оквиру програма „Моје наслеђе“ КЦ
„Чукарица“- коаутор и реализатор (Члан 43)
„Јавни говор – технике излагачке писмености“, број 622
за 2018-1021. К4 П1
24.04.2019. Априлски дани о настави хемијеКонференција на стручном скупу
Хемијско-прехрамбено технолошка школа у Београдупосета ученика хемијске секције (Члан 37)
Америчко хемијско друштво (АЦС) покренуло је
манифестацију „Фестивал хемије"- научна радионица учешће ученика хемијске секције (Члан 37)
Четврти еколошки фестивал Атријуму ДКЦ.у - посета
ученика хемијске секције (Члан 37)
Фестивал науке „Вештичја завера из прикрајка вреба,
науком се против ње борити треба!“ у ОШ „Младост“,
организација фестивала (Члан 35)
„Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против
ње борити треба!“, Фестивалу науке у ОШ „Јован
Дучић“ - организација фестивала (Члан 35)
„Вештичја завера из прикрајка вреба, науком се против
ње борити треба!“ је позвана и на Фестивал науке у
Дечјем културном центру - организација фестивала
(Члан 35)
Организовање изложбе „ Да се овакве карте свету никад
не поделе“ – коаутор активности као део Чколског
пројекта „100 година од победе у Првом светском рату“
Угледни час на тему „Атом“, 19.11.2018. ученици 7.
разреда наше школе су путем Skype апликације били на
on-line вези са ученицима основне школе "Lina
Grundskola Södertäljes" из Стокхолма (Шведска). –
носилац активности (члан 5)
Угледни час на тему„Улога хемије у Првом светскогм
рату“ 10.12.2018. ученици 7. разреда наше школе су
путем Skype апликације били на on-line вези са
ученицима основне школе "Lina Grundskola Södertäljes"
из Стокхолма (Шведска). – носилац активности (члан 5)
угледни час "Неметали", где су ученици 8. разреда носилац активности (члан 5)
Комуникација из его стања
Предавање „Брига о себи у професији наставника“
Присуство на семинару: Реализација новог наставног
програма биологије
Обука за нови наставни програм биологије
Прегледач на општинском такмичењу из биологије
Присуство презентацији уџбеника Герундијум и Бигз
Презентација дигиталних уџбеника
Предавање: Комуникација из его стања
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31. Красић Мирољуб
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32. Стајић Врачевић
Славица

8
8
1
2
2
2
1
3
1

33. Тановић Александар
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Прегледач на завршном испиту и Члан комисије за
приговоре на завршном испиту
Предавање: Брига о себи у професији наставникаобезбеђивање подршке и превенције стреса
„Креативни приступеколошким темама у школи “,
бр.634, Компетенција: 2,
„Међупредметни приступ настави у учењу и развој
компетенцијаученика“ , бр.405, Компетенција: 2,
,,Финансијска писменост,,
Обука запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе – селфи
Присуство преѕентацији уџбеника биологије ѕа
6.разрсд,,Вулкан знање,,
,,Брига о себи у професији Наставника, обезбеђење
подршке и превенције стреса,,
,,Комуникација из его стања,,
Прегледач на завршном испиту и Члан комисије за
приговоре на завршном испиту
Члан комисије ѕа преглед тестова на Општинском
такмичењу иѕ биологије,
Приказ дигитални уџбеника за 5.разред,,Клет,,
„Креативна радионица Техничког и информатичког
образовања“, бр.598, Компетенција:2,
,,Брига о себи у професији Наставника, обезбеђење
подршке и превенције стреса,,
,,Комуникација из его стања,,
„Креативна радионица Техничког и информатичког
образовања“, бр.598, Компетенција:2
Финансијска писменост, 1.6.2019.;
“Брига о себи у професији наставника, обезбеђење
подршке и превенција стреса“, одржане у ОШ
„Младост“ 19.02.2019.г
Стручно предавање приказу дигиталног уџбеника
Техника и технологија за 6 и 8 разред основне школе
21.2.2019.;
Презентација уџбеника издавачке куће Вулкан знање,
1.3.2019.;
Представљање нових уџбеника за 6 разред Нови Логос
11.4.2019.;
учешће у поступку самовредновања ,,SELFIE 2018-2019,
SESSION 3“ (попуњавање анкете за наставнике) Селфи
инструмента (17.05.2019)
Рад комисије на општинском такмичењу из техничког и
информатичког образовања, технике и технологије
16.3.2019.;
Комуникација из его стања 16.5.2019.;
„Креативна радионица Техничког и информатичког
образовања“, бр.598, Компетенција:2,
„Мултимедија у функцији интерактивне наставе“ бр.405
“Брига о себи у професији наставника, обезбеђење
подршке и превенција стреса“, одржане у ОШ
„Младост“ 19.02.2019.г
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3
3
2
2
1
8
34. Петровић Горан

8
8
1
1

35. Филиповић Ивана

8
8
8
3
3
5
3
5
3
5
7
1
1

36. Пантић Миладија

8
8
3
5
1
1

37. Кувељић Љиљана

8

Учествовање у раду комисије на општинском такмичењу
из Технике и технологије
Судија на полигону на општинском такмичењу „Шта
знаш о саобраћају “
Презентација нових уџбеничких комплета и дигиталних
уџбеника за 5. и 6.разред издавачке куће Клет
Вебинар: Презентација уџбеника информатике за 6
разрд, Нови Логос 22.5.2019.
Комуникација из его стања
Дежурство на завршном испиту
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Унапређење наставе физичког и вредновање ученика
мотивисаних похвалом и наградом; бр. 808,
Компетенција: К 3;
,,Брига о себи у професији Наставника, обезбеђење
подршке и превенције стреса,,
,,Комуникација из его стања,,
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто и како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Унапређење наставе физичког и вредновање ученика
мотивисаних похвалом и наградом; бр. 808,
Компетенција: К 3;
Обука запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе – селфи
Стручни скуп – Летња школа
Члан општинске комисије –фудбал - дечаци
Члан општиннске комисије -рукомет - дечаци
Члан општинске комисије –одбојка – девојчице 6 разред
Члан општинске комисије –одбојка – девојчице 8 разред
Члан општинске комисије -атлетика
Члан градке комисије - атлетика
Члан окружне комисије - атлетика
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника'обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Унапређење наставе физичког и вредновање ученика
мотивисаних похвалом и наградом; бр. 808,
Компетенција: К 3;
Члан општинске комисије –стони тенис
Члан градке комисије - стони тенис
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника'обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Музичке игре као део одрастања и учења, К1,
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8
1
1
8
5
10
10
38. Челебић Младен

8
8
1
1

39. Ђорђевић Вања
8
1
1
40. Деспотовић Злако

8
1
1

41. Станковић Сандра
8
8
8
8
1
1
42. Ташић Марина

8
8
8
8
1

„Народна игра–примена народне игре у образовно
васпитним установама“, Компетенција К2, Приоритет 1
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника
Дежурство на завршном испиту
Организатор и реализатор Републичког такмичења у
традиционалном певању,
Члан тима за израду програма за 5, 6, 7 и 8. разред при
ЗУОВ-у,
Члан тима за прегледања и давање стручне оцене
уџбеника Музичке културе при ЗУОВ-у,
„Значај такмичења за музички развој“ , бр. 157
Компетенција К3, Приоритет 125000 динара по
полазнику.
Народна игра–примена народне игре у образовно
васпитним установама“, Компетенција К2, Приоритет 1,
25000 динара по полазнику.
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника
Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне
културе – дидактичко-методички аспекти, бр. 762, К2
Обука за наставу Грађанског васпитања; бр. 967,
Компетенција: К 1; Приоритет 1,
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника
Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност, бр. 722,
К1
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Комуникација у ћорсокаку као потенцијални
безбедоносни ризик'-како избећи и разрешити конфликт
на конструктиван начин,Компентенција К4,Приоритетна
област П4
Учење кроз интеракцију,искуство,игру и
откриће,Компентенција К2,Приоритетна област3,
Финансијска писменост
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3
Учење кроз интеракцију,искуство,игру и
откриће,Компентенција К2,Приоритетна област3
Комуникација у ћорсокаку као потенцијални
безбедоносни ризик'-како избећи и разрешити конфликт
на конструктиван начин,Компентенција К4,Приоритетна
област П4
Финансијска писменост
Комуникација из его стања
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1
43. Дувњак Наташа

8
8
16
16
8
2
1
1

44. Малетић Драгица

8
2
1
1

45. Ракић Весна

8
8
2
13
2
1

46. Вучен Драгана

8
8
1
8
1
1
2

47. Жељка
Ранисављевић

8
8
3

Брига о себи у професији наставника
„Пројектна настава у савременом технолошком
окружењу“; К2,
Зимски сурети учитеља - „Како у конфликтним
ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима“; К4,
„Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник
– увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала „ – Обука за полазнике
„Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник
– увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала „– Обука за водитеље
Дежурство на матурском завршном испиту
Презентације уџбеника издвачке куће:
Логос, Клет, Креативн центар, Бигз, Вулкан знање
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Комуникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Презентација и обука учитеља за рад кроз интерактивне
радионице програмирања и прављења робота-Lego We
Do 2
„Комуникација из его – стања“ - аутор и реализатор
предавања.
Презентација дигиталних уџбеника Клет, Логос
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Програмирање је лако, научити га може свако“ бр. 565;
8 бодова
Интеграцијом наставних садржаја до функционалне
писмености
Презентација и обука учитеља за рад кроз интерактивне
радионице програмирања и прављења робота-Lego We
Do 2
Математика у пројектној настави
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
„Пројектна настава у савременом технолошком
окружењу“ – бр.383;,
Финасијска писменост“
Компетенција: К2, К3,
Стручни скуп – Летња школа
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1
2
1
48. Милојевић Драгана

8
8
1
1
1
2

49. Маринковић Марија

8
8
24
2
3
1
1

50. Отањац Бранислав

8
24
1
1

51. Савић Борислав

8
1
1

Мићановић Сања
52.

8
8
8
8
2
1

Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стре
„Сазнај, запамтии оживи- будућност задиви – народна
традиција у пракси“ – бр. 277;
Финансијска писменост Компетенција: К2, К3,
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Математика у пројектној настави
Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3
Математика у пројектној настави (Каталошки број 345,
К1, П3)
Обука наставника за оствариавње програма Наставе и
учења
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Дежурство на општинском такмичењу из математике
Комуникација из его - стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
2000 дигиталних учионица
Комуникација из его - стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет
Комуникација из его - стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Архимедесов математички практикум. Нестандардни
математички задаци, К1, 6313/4,
Архимедесов математички практикум. Нестандардни
математички задаци, К1, 6313/4
Презентација дигиталних уџбеника Клет, Логос, Бигз и
Едука
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его – стања

1
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53. Дешић Гордана

8
8
1
1

54. Бугарски Весна

8
8
24
8
8
8
1
2
1
3

55. Петровић Вања

8
8
8
24
8
2
1
1
1
8
7
3

56. Вречко Тања

8
8
8
8
1

Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Финасијска писменост“
Компетенција: К2, К3,
Обука наставника ѕа остваровање програма наставе и
учења
„Од лутке до знања“ – бр. 517; Компетенција: К 2,
Приоритетна област: 3;
Архимедесов математички практикум. Нестандардни
математички задаци, К1, 6313/4,
Математика у пројектној настави (Каталошки број 345,
К1, П3)
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Комуникација из его - стања
Дежурство на општинском такмичењу из математике
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
„Пројектна настава у савременом технолошком
окружењу“ – бр.383
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
2000 дигиталних учионица
Финансијска писменост
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Математика у пројектној настави
Его-стање и комуникација
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенције стреса
Дежурни наставник на завршном испиту за осмаке
Учествовање у организацији окружног такмичења из
математике
Дежурство на такмичењу „Мислиша“
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
„Програмирање је лако, научити га може свако“ бр. 565;
Асертивност – на радионици се научи, у учионици се
примени, К3, приоритет 4;
Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању,К2, приоритет 3;
„У сусрет квалитетном и иновативном образовању“
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8
1
2
32
13
10
13
2
1
1
1
57. Јурић Зорица

8
1
1

58. Радивојевић Адела

8
8
1
1
1
2

59. Чупић Драгана

8
8
8
8
3
1
2

Физичко и здравствено васпитање усмерено на
исходе:зашто и како, К1, приоритет3;
Конференција „У сусрет квалитетном и иновативном
образовању“(број решења 356),
Стручни скуп " XXXIII Сабор учителја Србије Унапређење наставне праксе кроз размену
професионалних искустава",
Унапређивање компетенција запослених за рад са
приправником, К4;
XXXIII Сабор учитеља Србије – представљање рада
„Времеплом“(Члан 19)
„Времеплом“, рад објављен у Електронском зборнику
„Примери добре праксе XXXIII Сабор учитеља Србије „
- учешће са радом – коаутор (Члан 19)
32. Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне
праксе кроз размену искустава (излагање рада) (Члан 19)
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Презентација и обука учитеља за рад кроз интерактивне
радионице програмирања и прављења робота-Lego We
Do 2
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
„Програмирање је лако, научити га може свако“ бр. 565;
Математика у пројектној настави
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Физичко и здравствено васпитање усмерено на
исходе:зашто и како, К1, приоритет3;
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
Финансијска писменост
Дежурство на Општинском такмичењу из математике
Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет, Логос, Бигз и
Едука
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса

1
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60. Симеуновић Марија

8
8
8
1
1
1
1
2

61. Трујкић Марија

8
24
8
8
8
3
1
1
1
1
2

62. Опалић Јелена

8
8
24
3
2
1
1

63. Пурић Ружица

8
1
1

64. Маринковић Бојана

8

„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3
„Од лутке до знања“ – бр. 517;
Финансијска писменост
Презентација и обука учитеља за рад кроз интерактивне
радионице програмирања и прављења робота-Lego We
Do 2
Математика у пројектној настави
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Обука наставника ѕа остваровање програма наставе и
учења
„ Финасијска писменост“
Компетенција: К2, К3,
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
Асертивност – на радионици се научи, у учионици се
примени, К3, приоритет 4;
Стручни скуп – Летња школа
Презентација и обука учитеља за рад кроз интерактивне
радионице програмирања и прављења робота-Lego We
Do 2
Математика у пројектној настави
Комуникација из его - стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
„Сазнај, запамтии оживи- будућност задиви – народна
традиција у пракси“ – бр. 277;
Математика у пројектној настави (Каталошки број 345,
К1, П3)
Обука наставника за оствариавње програма Наставе и
учења
Дежурство на општинском такмичењу из математике
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Комуникација из его - стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Диференцирани приступ настави математике у основној
школи – бр.266; К2, приоритет 1
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенције стреса
Комуникација из его – стања
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
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2
1
1
65. Бурсаћ Зорица

8
8
8
8
24
8
2
3
1
1

66. Томовић Јасна

8
8
1
1
2
1

67. Божовић Сања

8
8
8
1
1

68. Гордана Дешић

8
8
8
24
1
1

Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Его-стање и комуникација
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
„Од лутке до знања“ – бр. 517; Компетенција: К 2,
Приоритетна област: 3;
Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе:
Зашто и како?, К1, 187/1006 – 2018,
Архимедесов математички практикум. Нестандардни
математички задаци, К1, 6313/4,
Обука наставника за оствариавње програма Наставе и
учења
Математика у пројектној настави (Каталошки број 345,
К1, П3)
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Дежурство на општинском такмичењу из математике
Его-стање и комуникација
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3; 8 бодова
Финансијска писменост
Математика у пројектној настави
Комуникација из его - стања
Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3
Асертивност – на радионици се научи, у учионици се
примени, К3, приоритет 4;
2000 дигиталних учионица
Финансијска писменост
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенције стреса
Его-стање и комуникација
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Архимедесов математички практикум. Нестандардни
математички задаци, К1, 6313/4
Математика у пројектној настави (Каталошки број 345,
К1, П3)
Обука наставника за оствариавње програма Наставе и
учења
Его-стање и комуникација
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
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2
1
2
69. Скокић Мирјана
8
2
8
1
1
1
1
70. Милена Новаковић

8
8
8
8
2
1
1
8

71. Србљан Ана

24
8
8
16
2
2
1
1

72. Матијашевић

6

Презентација дигиталних уџбеника Клет и Логос
Удружење за унапређивање васпитањеа и образовања
„Креативни центар“
Презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан – знање“
„Народна традиција – живот некад, присутан сад“, К1
„Награда и казна – педагошки избор или нужност“, К3
„Програм обуке наставника за укључивање
финансијског описмењавања у систем образовања и
васпитања Ребуплике Србије“, К2, К3,
„Дигитални уџбеник“, стручно предавање
Дежурство на завршном пријемном испиту у ОШ. „
Кнегиња Милица“
Учешће у попуњавању СЕЛФИ анкете
Предавање на тему „Математика у пројектној настави“
Его-стање и комуникација
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Графичко приказивање садржаја – пут ка
структурисаном знању “; бр. 1043, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
„Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће“
бр.595, К2, приоритетна област 3,
„Програм обуке наставника за укључивање
финансијског описмењавања у систем образовања и
васпитања Ребуплике Србије“, К2, К3
Обука за наставу Грађанског васпитања; бр. 967,
Компетенција: К 1; Приоритет 1,
„Дигитални уџбеник“, стручно предавање
Предавање на тему „Брига о себи у професији
наставника – обезбеђивање подршке и превенција
стреса“
Предавање на тему „Математика у пројектној настави“
Дежурство на завршном пријемном испиту у ОШ
„Драган Лукић“
Обука наставника ѕа остваровање програма наставе и
учења
Обука запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе – селфи
Настава физичког васпитања усмерена на исходе – како
и зашто
„ Истрживачки рад ученика – подстицај дивергентног и
критичког мишљења у настави“ , Завод за унапређивање
образовања и васпитања, Тролист 13.10 2018. И
12.1.2019. Компетенција К2,, Приоритет области П3
Угледни час на тему „Атом“ – носилац активности
Верица Живић, присуство (Члан 7)
Угледни час "Неметали", где су ученици 8. разреда носилац активности Верица Живић
Комникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Учествовање у раду комисије на општинском такмичењу
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Слађана
16
8
8
8
1
1
73. Здравковић
Бранимир

3
8
12
8
2
16
20
1
1
1
2
4

74. Васић Јована

8
3
24

10

10

из техничког и информатичког образовања, технике и
технологије
„ Подстицање мотивације и иницијативе ученика у
настави кроз ученичке пројекте, бр. 540 ( 2018- 2021)
„ Финасијска писменост“
Компетенција: К2, К3,
“Web дизајн – HTML, CSS, Java Script”; бр. 192; П-3, К2; 8 бодова
Дежурање на завршном испиту, српски језик,
комбиновани задаци и математика
Комникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
„Савремене тенденције у настави физичког васпитања у сусрет новој школској години“,
Примена ИОП-а у настави физичког васпитања, 8 бодова
Настава програмирања у шестом и седмон разреду, 12
бодова
Online обука „Планирање, остваривање и вредновање
наставе и учења у основним школама ”,
Угледни час на тему „Атом“ - носилац Верица Живић,
присуство (Члан 7)
Комисија за шифровање, дешифровање и унос подарака
на завршном испиту
ИКТ подршка наставном кадру
Комникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Учешће у попуњавању СЕЛФИ анкете
Дежурство на Општинском такмичењу из Информатике
и рачунарства
Члан комисије на Општинском такмичењу из
Информатике и рачунарства
Обука запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе – селфи
Летња школа психоанализе
Обука наставника за остваровање програма наставе и
учења
“Research in Education and Training: International Aspects
of Education and Training”-(„Мишљење наставника и
ученика о настави и учењу“) истраживање - Резултати
истраживања су публиковани у стручном часопису
намењеном образовању, „Модерна настава“, Подгорица
(https://nvooazaznanja.files.wordpress.com/2019/05/savreme
na-nastava-1.pdf).– руководилац коауторског
истраживања (Члан 28)
„The opinion of teachers and pupils on teaching and learning
in elementary school Jovan Dučić“, објављен апстракт рада
за научну конференцију Истраживање у едукацији и
обуци: међународни аспекти екукације и обука,
Љубљана, Словенија, Zbornik povzetkov 4. znanstvene
konference (ur. Igor Ž. Žagar, mag. Ana Mlekuž),
Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. conference proceedings
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2
1
16
75. Јоцић Весна

2
3
8
8
3
1
1
1
1
24
2

conference proceedings - – руководилац коауторског
истраживања
Угледни час "Неметали", где су ученици 8. разреда носилац активности Верица Живић, присуство (Члан 7)
Комникација из его стања
Комисија за шифровање, дешифровање и унос подарака
на завршном испиту
Учешће на Великом ЦМН саветовању „Почетак школске
20019/ 2020“
Десети међународни симпозијум за директоре основних
и среднјих школа
Финансијска писменост, K2, K3
„Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења: зашто како“ бр. 1043-1002, Компетенција: К 1;
Приоритетна област: 3;
Стручни скуп – Летња школа
Присуство предавању др. Ранка Рајовића натему „ Однос
наставника и учења из угла нових приоритета у
бразовању“
Обука за коришћење електронског портфолија
Комникација из его стања
Брига о себи у професији наставника – обезбеђивање
подршке и превенција стреса
Школска уписна комисија
Угледни час на тему „Атом“ - носилац Верица Живић,
присуство (Члан 7)

Усавршавање путем индивидуалног усавршавања у великој мери се реализује путем
стручне литературе и часописа из домена наставе и школства.

Резултати са такмичења ученика
 Општинско такмичење
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
I МЕСТО
1. С. Ј. 5/3 (наставник Душица Мињовић, пласман на Окружно такмичење)
2. Х. Б. 5/2 (наставник Вања Секуловић, пласман на Окружно такмичење)
3. В. Ђ. 5/5 (наставник Душица Мињовић, пласман на Окружно такмичење)
4. А. К. 5/5 (наставник Душица Мињовић, пласман на Окружно такмичење)
5. П. Д. 6/4 (наставник Мирјана Нововић, пласман на Окружно такмичење)
6. Г. О. 6/4 (наставник Мирјана Нововић, пласман на Окружно такмичење)
7. Л. Ј. 6/3 (наставник Мирјана Нововић, пласман на Окружно такмичење)
8. С. С. 6/3 (наставник Мирјана Нововић, пласман на Окружно такмичење)
9. Љ. Л. 7/3 (наставник Вања Секуловић, пласман на Окружно такмичење)
II МЕСТО
1. Ј. Л. 6/1 (наставник Мирјана Нововић, пласман на Окружно такмичење)
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2. А. П. 7/2 (наставник Вања Секуловић, пласман на Окружно такмичење)
3. С. Р. 7/4 (наставник Марта Анђелић, пласман на Окружно такмичење)
4. М. Р. 8/4 (наставник Милан Тешић, пласман на Окружно такмичење)
5.З. С. 8/2 (наставник Милан Тешић , пласман на Окружно такмичење)
III МЕСТО
1. Н. Т. 5/1 (наставник Марта Анђелић, пласман на окружно такмичење)
2. А. Љ. 6/3 (наставник Мирјана Нововић, пласман на Окружно такмичење)
3. П. Миладиновић 7/4 (наставник Марта Анђелић, пласман на Окружно такмичење)
4. Нађа М. 7/4 (наставник Марта Анђелић, пласман на Окружно такмичење)
5. Д. В. 8/2 (наставник Милан тешић, пласман на Окружно такмичење)
6. М. И. 6/3 (наставник Мирјана Нововић)
7. М. Л. 6/5 (наставник Мирјана Нововић)
8. Е. Н. 7/2 (наставник Вања Секуловић)
9. Ј. Н.7/2 (наставник Вања Секуловић)
10. А. Д. 8/2 (наставник Милан Тешић)
11. Д. Ђ. 8/1 (наставник Милан Тешић)
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
III МЕСТО
1. М. С. 7/3 (наставник Вања Секуловић, плалсман на Окружно такмичење)
2. Д. Д. 7/3 (наставник Вања Секуловић, пласман на Окружно такмичење)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I МЕСТО
1. Д. И. 8/5 (наставник Дејан Ђорђевић, пласман на Окружно такмичење)
II МЕСТО
1. М. П. 8/4 (наставник Дејан Ђорђевић, пласман на Окружно такмичење)
2. А. В. 8/5 (наставник Дејан Ђорђевић, пласман на Окружно такмичење)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
I МЕСТО
1. Д. И. 8/5 (наставник Весна Видојевић, пласман на Окружно такмичење)
 Окружно такмичење
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
I МЕСТО
А. К. 5/5 (наставник Душица Мињовић)
III МЕСТО
1. С. С. 6/3 (наставник Мирјана Нововић)
2. Љ. Л. 7/3 (наставник Вања Секуловић)
3. З. С. 8/2 (наставник Милан Тешић)
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
III МЕСТО
1. М. С. 7/3 (наставник Вања Секуловић)
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2. Д. Д. 7/3 (наставник Вања Секуловић)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I МЕСТО
1. Д. И. 8/5 (наставник Дејан Ђорђевић, пласман на Републичко такмичење)
II МЕСТО
2. М. П. 8/4 (наставник Дејан Ђорђевић)
III МЕСТО
1. А. В. 8/5 (наставник Дејан Ђорђевић)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II МЕСТО
1. Д. И. 8/5 (наставник Весна Видојевић, пласман на Републичко такмичење)
 Републичко такмичење
I МЕСТО
1. Д. И. 8/5 (наставник Весна Видојевић)

ИНФОРМАТИКА:


Општинско такмичење 16.март.2019. ОШ „Јован Дучић“:
1. С. Ч. 6/2 I место
2. А. Ј. 6/2 I место
3. А. Б. 8/2 I место
4. П. Д. 6/4 II место



Oкружно такмичење 31.март.2019. Рачунарска гимназија:
1. С. Ч. 6/2 I место
2. А. Б. 8/2 III место
3. П. Д. 6/4 III место



Републичко такмичење 19.мај.2019. Рачунарска гимназија
1. С. Ч. 6/2 III место
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ



Општинско такмичење 16.март.2019. ОШ „Иван Гундулић“:
V рaзред - папирно моделарство
1. Ћ. С. -III место, наставник Цвејић Борисав
2. Л. Н. - III место, наставник Красић Мирољуб
3. П. А. - III место, наставник Красић Мирољуб
VI разред – паприно моделарство
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1. С. М. – II место - пласман на градско, наставник Тановић Александар
2. С. С. – II место, наставник Тановић Александар
3. И. М. - III место, наставник Стајић Врачевић Славица
VII разред - ауто моделарство
1. П. А. - III место, наставник Красић Мирољуб
2. Т. Д. - III место, наставник Красић Мирољуб
3. Љ. И. - III место, наставник Цвејић Борислав
VIII разред – основи електротехнике и електронике
1. Д. Д. - III место, наставник Стајић Врачевић Славица
2. Л. Ј. - III место, наставник Стајић Врачевић Славица


Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 7.4.2019. ОШ „Бранко
Радичевић“
Екипно освојено II место – наставник Александар Tановић
1. Л. Ј.
2. П.М.
3. М. О.
4. П. Дуња
5. Тимотић Т.
6. М. М.
7. Ж.Б.
ФИЗИКА



Општинско такмичење 23.2.2019. ОШ „Лаза Костић“:
VI разред
1.П. А. 6/2 - II награда, наставник Невенка Лелас
2.Ч. С. 6/2- III награда, наставник Невенка Лелас
3.О. Г.6/4- III награда, наставник Невенка Лелас
4.Б. Ј. 6/4- III награда, наставник Невенка Лелас
5.Љ. А. 6/3 - III награда, наставник Невенка Лелас
VII разред
1.М. Н.7/3 - II награда, наставник Невенка Лелас
2.Р.С. 7/4 - II награда, наставник Невенка Лелас
3.М. И. 7/4 - II награда, наставник Невенка Лелас
VIII разред
1.С. Ј. II награда, наставник Слађан Игњатовић
2.Л. Ј. - II награда, наставник Слађан Игњатовић
3.Ј. К. - II награда, наставник Слађан Игњатовић
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Градско такмичење одржано 16.3.2019. ОШ „ Никола Тесла“
VI разред
1.Ч.С. 6/2- II награда, наставник Невенка Лелас
2.О. Г. 6/4- II награда, наставник Невенка Лелас
3.Б. Ј. 6/4- II награда, наставник Невенка Лелас
4.Љ. А. 6/3 - III награда, наставник Невенка Лелас
VII разред
1.М. Н. 7/3 - I награда, наставник Невенка Лелас
2.Р. С. 7/4 - III награда, наставник Невенка Лелас
VIII разред
1.С. Ј.8/5 - I награда, наставник Слађан Игњатовић
2.Л.Ј.8/4 – III награда, наставник Слађан Игњатовић
3.Ј. К.8/3 - похвала, наставник Слађан Игњатовић



Републичко такмичење 6.4.2019. ОШ „ Вук Караџић“:
1.М. Н. 7/3 - III награда, наставник Невенка Лелас
2.Ч. С.6/2- III награда, наставник Невенка Лелас
3.С. Ј. 8/5- III награда, наставник Слађан Игњатовић
БИЛОГИЈА



Општинско такмичење одржано 9.3.2019.
VII разред
1. Л. С. 7/1, наставник Татјана Павловић
2. А. П.7/2, наставник Татјана Павловић
3. И. К. 7/3 – пласирала се на Градско такмичење (14.04.2019.), наставник Татјана
Павловић
1. А. Ж.7/4, наставник Татјана Павловић
2. Ђ. Ј. 7/4, наставник Татјана Павловић
ГЕОГРАФИЈА



Општинско такмичење:
VII разред
1.Ј. Ђ.7/4 - I место, пласман на градско
2.Т. Ф. 7/1 - III место
3.С. Л. 7/1 - III место
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VIII разред
1.Р. В. 8/5 - II место, пласман на градско
2.Ј. Ј. 8/5 - II место, пласман на градско
3.П. У. 8/3 - III место
ИСТОРИЈА
Такмичења су се одржала по нивоим и то: школско 28.02.19., општинско 9.03.19., градско
14.04.19.године.


Општинско такмичење
1.П. Д. 6/4 II место
2.И. Ј. 6/4 III место
3.Ј.Л. 6/3 II место
4.А. П. 6/3 III место
5.Л.Н. 8/4 I место
6. Ј. Ј. 8/5 II место



Градско такмичење
1.П. Д. 6/4III место.



МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење 2.3.2019. ОШ „Борислав Пекић“
V рaзред
1.Р. Р.5/1 - III награда, наставник Ивана Карајовић
2.И. А.- III награда, наставник Ивана Карајовић
VI разред
1.Ч. С.6/2 - I награда, наставник Злата Ступаревић
VII разред
1.М. Н. - пласман на градско, наставник Драгана Бадњаревић
2.К. М.- пласман на градско, наставник Драгана Бадњаревић
3.М. И. - пласман на градско, наставник Драгана Бадњаревић
VIII разред
1.Ј. К.8/3 - III награда, наставник Катарина Миљковић
2.В. Л.8/2 - III награда, наставник Катарина Миљковић



Градско такмичење 23.3.2019. ОШ „Бранко Радичевић“
V рaзред
1.Р. Р.5/1 - III награда, наставник Ивана Карајовић
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VI разред
1.Ч. С.6/2 - III награда, наставник Злата Ступаревић
VII разред
1.М. Н.73–II награда, наставник Драгана Бадњаревић
VIII разред
1.Ј. К.83 - III награда, наставник Катарина Миљковић


Републичко такмичење 10.5. и 12.5.2019. у ОШ „Живко Љујић“
VI разред
1.Ч. С.6/2- похвала, наставник Злата Ступаревић
VII разред
1.М. Н.7/3 –похвала, наставник Драгана Бадњаревић



Међународно математичко такмичење ,,Кенгур без граница“ је одржано 21.3.2019.
V рaзред
1. М. П. – похвала, наставник Ивана Карајовић
2. Р. Р. – похвала, наставник Ивана Карајовић
С. К. – похвала, наставник Ивана Карајовић
VI разред
1. Ј. Б. – похвала, наставник Злата Ступаревић
2. А. П. – похвала, наставник Злата Ступаревић
3. С.Ч. – похвала, наставник Злата Ступаревић
4. Давид Вујић – похвала, наставник Злата Ступаревић
VII разред
1. Н. М. – похвала, Драгана Бадњаревић
2. И. М. – похвала, Драгана Бадњаревић
IV разред

На општинском такмичењу из математике постигнут је следећи резултат :
1. место - Ч. Т. 4/2
2. место - Р. С. 4/1, О. О. Н. 4/ 3, З.М. 4/3
3. место - Р. М. 4/ 4, С. Л. 4/5
Ови ученици су се пласирали на градско такмичење, и на истом је
Ч. Т. 4/2 освојила 2. Место и Р.М. 4/ 4 освојио 2. место
11. и 12. маја 2019. године је у Основној школи „Младост“ одржано је четврто републичко
такмичење у традиционалном певању, у организацији УМБПС-а. Такмичило се девет
ученика:
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1. А. Т. 5/1 - прво мест (99 бодова)
2. К. Т. 5/3 - друго место (81 бод)
3. Н. З.5/5 - друго место (89 бодова)
4. А. Ж. 6/1- прво место ( 92 бодa)
5. Е.П.6/2 - друго место ( 90 бодова)
6. Ј. Л.6/3 - треће место ( 72 бода)
7.Е.Н. 7/2 - прво место ( 96 бодова)
8. Ј.Н:7/2 - прво место (98 бодова)
9. Т.Ђ. 8/3 -прво место ( 91бод)
За ликовни конкурс „Ускршње ликовне чаролије“ освојене су три награде. За ускршњи
цртеж М. Р. 7/4 3. место, а за осликана дрвена јаја М. С. 2.место и Ј. Б.6/4 3. место.
На општинском такмичењу ликовних секција, које се реализовало у ОШ „Ратко
Митровић“, похваљене су ученице:
А. Н. 7/4 и Т. Д. 7/3 за радове „Портрет“ и А. С. за „Пејзаж“.

Реализација плана екскурзија
Екскурзије су реализоване на нивоу разреда, садржајно и временски веома успешно.
Први разред – Београд – Космај – Јајинци
Други разред - манастир Копорин - црква Покајница -Моравски конаци
Трећи разред - Београд - Пећинци - Сремски Карловци
Четврти разред Београд – Костолац - Виминацијум

Пети разред – Београд -Тршић - Троноша
Шести разред- Београд - Бранковина - Ваљево
Седми разред - Сремски Карловци - манастир Хопово и Крушедол - Фрушкa горaПeтроварадинскa тврђавa – Суботица
Осми разред - Београд - Бајина Башта - Вишеград - Београд
Реализација плана наставе у природи
Први разред - Дивчибаре, хотел „Хеба“
Други разред - Златибор ,коначиште „Сунце“
Трећи разред – Врњачка Бања, хотел „Бреза“
Четврти разред - Сокобања, хотел ,, Моравица“
Закључак Наставничког већа је да су на реализованој настави у природи и екскурзијама
постигнути основни циљеви: посећени су предели, објекти и културно историјски
споменици од значаја за проширивање и утврђивање ученичког знања, за упознавање
културно историјског наслеђа и формирање става према њему и прородним лепотама.
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VII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
У првом полугодишту шк. 2018/19 ученици другог и четвртог разреда посетили су Музеј
науке и технике и цркву Ружице на Калемегдану . Уз искусног водича, деца су чула и
сазнала о нашој историјско-културној баштини кроз векове, како кроз музејске поставке,
тако и обиласком најстарије цркве у нашој престоници .
Ученици првог разреда су у првом полугодишту посетили ДКЦ и гледали представу „
Гуливерова путовања“, а током другог полугодишта позориште „Душко Радовић“ и
гледали представу „ Мачак у чизмама“.
Ученици одељења 5/1 и 5/2 су са наставницима српског језика Мартом Анђелић и Вањом
Секуловић, учествовала је у пројекту ,,У туђим патикама“ везаном за инклузију. Посетили
су Сајам књига на коме су учествовали у радионици ,,О дугмету и срећи“ такође везаној за
инклузију.
Са одељенским старешинама ученици 5. разреда су 8.новембра 2018.године у оквиру
једнодневног излета обишли Педагошки музеј, библиотеку града, Саборну цркву и
Калемегдан.
12. децембра 2018. године су у установи културе ,,Пароброд,“ гледали представу ,,Дар,“ о
аутистичном дечаку где су кроз садржаје представе и учешћем у трибини након представе,
упознати са способностима особа са аутизмом и начинима комуникације са истим.
11.децембра 2018.наставница биологије Весна Милорадовић и наставница
математике Злата Ступаревић су,
са пет ученика
шестог
разреда,
посетиле изложбу у Природњачком музеју на Калемегдану о отровним
животињама.Том
приликом су обишли и споменик и кућу Михаила Петровића Аласа у улици Косанчићев
венац.
Ученици 6. разреда заједно са својим разредним старешинама посетили су 30. новемебра
2018. године музеј „Науке и технике“, где су имали прилике да виде сталну поставку и
науче нешто више о самим експонатима.
У циљу промовисања хемије међу младима на глобалном нивоу, Америчко хемијско
друштво (АЦС) покренуло је манифестацију „Фестивал хемије" где професори, наставници
и студенти хемије и сродних наука, помоћу практичних експеримената демонстрирају и
наглашавају важност хемије у свакодневном животу. 24.11.2018. ученици хемијске секције
су посетили ову манифестацију и стекли нова експериментална искуства.
Чланови хемијске секције су са наставницом хемије Јеленом Муцић 30.11.2018. посетили
Четврти еколошки фестивал Атријуму ДКЦ. Ђаци и професори Хемијско -прехрамбено
технолошке школе инсталирали су лабораторију „У складу са природом, пронађи своју
формулу“, у којој су са својим другарима из основних школа изводити експерименте из:
физике, хемије, микробиологије, фармације и прехрамбене технологије. Одслушали су и
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научно популарно предавање на тему „ Графен – материјал будућности“ и одгледали краћу
представу у извођењу ученика ХПТШ о рециклажи.
Наставници Стајић Славица и Тановић Александар су 29. новембра са 45 ученика шестог и
осмог разреда посетили „XII фестивал науке" на Београдском сајму.
Ученици 8. разреда су са наставницом Љиљаном Недељковић посетили две изложбе у
Историјском музеју Србије и то :


„Смрт Карађорђа Петровића“, поводом 200 година од убиства вожда Карађорђа.
Ученици су имали прилику да виде бројне оригиналне предмете, међу којима је
његов печатни прстен, долама, као и делове вождовог наоружања, што је на њих
оставило посебан утисак.
 „Крај Великог рата 1917-1918“.Ученике је кроз ову изузетну изложбу провела
кустоскиња музеја. Посебно интересантно је што су ученици у музеју могли да виде
„прави“ ров из рата, кроз који су пролазили, Арчибалда Рајса, Аписа и многе
личности оживљене уз помоћ модерних технологија.
Посета Историјском музеју је искоришћена за обилазак Осматрачнице са Кајмакчалана, која
се налази у Пионирском парку и Споменик цару Николају II.
Ученици осмог разреда одељења VIII-1, VIII-2 и VIII-3 посетили биоскоп Фонтану где су
гледали филм “Робин Худ”.
У оквиру Верске наставе ученици су вођени у Цркву Св.Георгија на Бежанији на Литургију
поводом Дана Светог Саве. У Марковој цркви ученици су присуствовали Литургији и
призиву Светог Духа за Нову школску годину. Ученици VI-1, VI-3 и VII-5 су посетили и
Николајевску цркву у Земуну.
Са наставницама верске наставе ученици су посетили Ташмајдански парк, Народини музеј,
Саборну цркву и Калемегдан.
У оквиру верске наставе остварена је сарадња са часописом „Светосавско звонце“.
У току другог полугодишта школске 2018/19. године одржана је приредба у парохијском
дому цркве Светог Василија, поводом 800 година самосталности СПЦ. Професорка музичке
културе Љиљана Кувељић је спремила две музчитке тачке, «Милешевка» и « Ко удара тако
позно». Ученици VI/3 спремили су скеч „ Четири свеће.“
14. јуна ученици 5. разреда су посетили Кошутњак где су имали организоване спортске
активности са рекреаторима и упознали се са развојем коњичког спорта на Београдском
хиподрому.
У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализовани су
испити за добијање лиценце наставника енглеског језика, разредне наставе, математике.
Библиотека школе сарађује са библиотеком «Вук Караџић».
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VIII СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
Наставничко веће
На нивоу Наставничког већа у шк. 2018/19.године одржано је 13 седницa и реализовани су
следећи садржаји:
- Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2017/18 години
- Разматрање Извештаја о раду директора школе у школској 2017/18 години
- Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2018/19
- Разматрање плана стручног усавршавања
- Разматрање извештаја развојног планирања
- Анализе успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
- Упознавање са реализацијом часова редовне, допунске, додатне наставе, изборних
предмета и слободних активности у првом класификационом периоду 2018/19 године
- Реализација пројектне наставе
- Реализација међупредметних компетенција
- Договор у вези са прославом Дана Светог Саве
- Информације у вези са избором уџбеника за 2. и 6. разред који ће се користити од шк.
2019/20
- Ажурирање електронског дневника и педагошке документације
- Анализе успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
- Реализацијом часова редовне, допунске, додатне наставе, изборних предмета, слободних
активности и секција на крају првог полугодишта
- Припреме за израду Извештаја о раду школе у првом полугодишту шк.
2018/19
- Упознавање са Извештајем о раду школе у првом полугодишту школске 2018/19.
- Упознавање са Извештајем о раду директора школе у првом полугодишту школске
2018/19.
-Договор у вези са надокнадом часова редовне наставе због продуженог зимског распуста
-Предавање „Брига о себи у наставничкој професији:обезбеђивање подршке и превенција
стреса“
-Упознавање са Извештајем о релизацији наставе у природи ученика 3. разреда
-Предлог изборних предмета за 8. разред и изборних програма за 5., 6., и
7. разред у шк.2019/20
-Анализе успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
- Упознавање са Извештајем о релизацији наставе у природи ученика 1. и 2. Разреда и
екскурзије 8. Разреда у шк.2018/19.
- Договор у вези са прославом Дана школе
- Упознавање са Извештајем о релизацији екскурзије ученика 5. разреда у шк.2018/19.
-Избор ученика генерације, спортисте и спортисткиње генерације
- Договор у вези са реализацијом завршног испита
- Анализе успеха и владања ученика на крају шк. 2018/19 године
- Реализацијом часова редовне, допунске, додатне наставе, изборних предмета, слободних
активности и секција на крају шк. 2018/19 године
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- Верификација завршног испита за ученике 8. разреда
-Припреме за израду Извештаја о раду школе у шк. 2018/19.
- Анализа стручног усавршавања запослених у шк.2018/19.
-Разматрање предлога поделе часова
-Избор одељењских старешина, руководилаца већа, формирање тимова
- Припреме за израду Годишњег плана рада школе у шк. 2019/20.
- Израда Школског програма за 2., 6. и 7. разред у шк. 2019/20.
-Информације у вези са коришћењем годишњег одмора за 2019. годину
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање је током школске 2018/19.године одржао је четири
састанка, пратио остваривање планираних циљева, исхода и активности из Школског
развојног плана; сарађивао је са Тимом за самовредновање по унапред договореним
правилима сарадње и координације у активностима чувања и заштите располагања
подацима, начину прикупљања и обрађивања података.
Стручни актив за планирање школског програма
Стручни актив за планирање школског програма је током школске 2018/19. године пратио
примену нових Школских програма за период 2018-2022, разматрао стручна питања
образовно васпитног рада које се односе на стандарде; предлагао мере за унапређивање
рада школе; анализирао наставне програме, предлагао стручно усавршавање запослених.
Педагошки колегијум
На нивоу Педагошког колегијума је током шк. 2018/19. године одржано два састанк где се
радило на доношењу одлуке о примени индивидуалних образовних планова у оквиру
инклузивног образовања и размењиване су информације о стручном усавршавању
наставника и стручних сарадника у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и
васпитања и на динамици одржавања састанака стручних већа за области предмета.
Извршен договор о организацији колективних дана врата и отворених дана школе. Радио је
на упознавању са резултатима вредновања примене ИОП-а.

Тим за самовредновање
Тим за самовредновање рада школе одржао је четири састанка и бавио се избором кључних
области , као и избором стандарда квалитета рада установе за шк. 2018/19.год. Извршен је
избор инструмената и узорка за спровођење процеса вредновања. Чланови Тима су
сарађивали са Активом за развојно планирање.
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
У току шк. 2018/19. године одржавани су састанци Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништва. Тим је радио на стратегији за развој услуга
предузетништва и маркетинга, као и на побољшању изгледа сајта „Нови Београд за
почетнике“. Текстови на овом сајту преведени су на енглески језик, а планиран је превод и
на италијански и француски језик. Осим тога, тим је радио и на развоју међупредметних
компетенција организовањем интегративне наставе, повезивањем садржаја различитих
области, повезивањем наставних садржаја са примерима из свакодневног живота, као и кроз
пројекте.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
У току шк. 2018/19. године одржавани су састанци Тима за обезбеђивање калитета и развој
установе. На састанцима су разматране могућности унапређења рада школе – примена
ИКТ, иновације у учењу, угледни часови, пројектна настава.Тим је пратио и:
остваривање школског програма кроз различите наставне, ваннаставне, културне и
спортске активности
резултате рада наставника – посета часова, учешће на различитим манифестацијама
резултате рада ученика – непосредном посетом часова, прегледом педагошке
документације и кроз разговоре са ученицима и родитељима.
Тим за професионални развој
У току шк. 2018/19. године одржавани су састанци Тима за професионални развој. Чланови
тима разматрали су план стручног усавршавања у установи и ван установе и редовно
обавештавали наставнике о актуелним семинарима. Осим тога, школа је била домаћин три
акредитована семинара „Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе
учења:зашто и како“ , „Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању“ и
„Финансијска писменост“.
Чланови тима су организовали и систематско упућивање наставника приправника у посао и
пратили њихов рад. Остварена је и сарадња са Друштвом учитеља. Закључено је да
професионални развој наставника обезбеђује:
-континуирано стицање, проширивање и продубљивање знања, развијање вештина и
способности које су релевантне за успешност наставних и ваннаставних активности
- квалитетнију и успешнију сарадњу са колегама, родитељима и локалном заједницом
- припрему за прихватање системских промена и њихову успешну примену.
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Школски одбор
На нивоу рада Школског одбора у шк. 2018/19.години одржано је 10 седница, реализовани
су следећи садржаји:
- разматрање записника од 20.08.18.
- разматрање Извештаја о раду директора школе у 2017/18
- разматрање Извештаја о раду школе у 2017/18
- доношење Годишњег плана рада школе за 2018/19
- доношење плана стручног усавршавања за 2018/19
- разматрање Финансијског плана
- доношење одлуке у вези са давањем на коришћење школског простора у периоду
новембар 2018 – август 2019
- доношење одлуке у вези са одобравањем средстава за ванредно чишћење школског
простора
- разматрање молби за коришћење школског простора
- усвајање записника од 13.09.18.
- доношење одлуке у вези са коришћењем мобилне телефоније
- усвајање записника од 17.10.18.
- доношење Финансијског плана за 2019.
- доношење Плана набавки за 2019.
- доношење одлуке у вези са давањем на коришћење школског простора за 2018/19
- разматрање Извештаја о спровођењу Плана мера за ублажавање неравномерне
заступљености полова у 2018.
- доношење одлуке о одобравању средстава за Дан Светог Саве
- разматрање записника од 15.01.19.године
- разматрање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту
- разматрање са Извештаја о раду школе у првом полугодишту шк. 2018/19
- разматрање Извештаја о финансијском пословању у 2018. години
- разматрање Извештаја о попису у 2018. години
- разматрање записника од 15.01.19.године
-разматрање Извештаја о реализацији наставе у природи ученика трећег разреда
шк.2018/19.
-доношење Статута школе
- разматрање молбе за коришћење школског простора
- избор директора школе
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Савет родитеља
На нивоу рада Савета родитеља у шк. 2018/2019. године одржанo је 4 седницe, а
реализовани су следећи садржаји:
- конституисање Савета родитеља
- упознавање са Извештајем о реализацији наставе у природи ученика првог, другог и
трећег разреда и екскурзија у шк. 2017/18
- упознавање са Извештајем о раду школе у шк. 2017/18
- давање сагласности за Годишњи план рада школе за 2018/19 у делу екскурзије и настава у
пшрироди
- доношење одлуке у вези са осигурањем ученика у шк.2018/19
- доношење одлука у вези ангажовања обезбеђења у шк.2018/19
- разматрање и доношење одлуке у вези са осигурањем ученика
- избор представника Савета родитеља у Стручни актив за развојно планирање и Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе
- упознавање са Извештајем о раду директора школе у првом полугодишту
- упознавање са Извештајем о раду школе у првом полугодишту шк. 2018/19
- разматрање Извештаја о реализацији наставе у природи ученика трећег разреда
- избор уџбеника за 2019/20. годину
-разматрање листе изборних предмета за 8. разред и изборних програма за 5., 6., и 7. разред
у шк.2019/20
- разматрање записника од 04.04.19. године
-информације у вези са прославом матурске вечери
- информације у вези са завршним испитом
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
1. Осмишљавање различитих облика и метода рада у току наставног
процеса.
2. Прилагођавање наставног процеса индивидуалним
карактеристикама ученика.
3. Потенцирање ученичког извештавања у наставном процесу.
4. Посвећивати посебну пажњу школским задацима у смислу
квалитета, корекција и анализа.
5. Задавати домаће задатке водећи рачуна о ученичкој оптерећености
и редовно их прегледати и кориговати.
6. На нивоу предметне и разредне наставе реализовати отворене
часове за родитеље и наставнике.
7. На нивоу предметне и разредне наставе међусобно посећивати
часове.
8. Повећати хоризонталну и вертикалну повезаност између
различитих наставних предмета.
9. Организовати за ученике четвртог разреда часове предметне
наставе ради упознавања са предметним наставницима са по два
часа у току године.
10. Подстицати примену кооперативних метода учења на наставним и
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ваннаставним активностима.
11. Континуирано организовати угледне часове на нивоу Стручних
већа.
12. Наставити са уједначавањем критеријума оцењивања на нивоу
свих разреда.
13. Водити рачуна о ученичкој оптерећености када су писмена
проверавања у питању, поштујући распоред писмених и
контролних задатака.
14. Уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика,
развијање хуманијих односа у школи.
15. Активности слободног времена у продуженом боравку и даље
обогаћивати разноврсним садржајима.
16. Обогаћивати васпитни рад на нивоу ЧОС правилним избором тема.
17. Увођењем елктронског дневника унапредићемо сумативно
оцењивања ученика.
18. Унапредити поступке вредновања ученика прилагођавањем захтева
могућностима ученика и укључивањем у самовредновање и
вредновање других.
19. Анализирати стандарде и програме на нивоу стручних актива.
20. Редовним прегледом непосредних припрема за рад и свезака за
формативно оцењивање, директор и стручни сарадници школе ће
пратити њихову редовност, садржајност и коректност.
21. Спроводити анализу завршног испита.
22. Уводити задатке из претходних PIS-a тестирања како би се
ученици оспособили за примену знања у различитим животним
ситуацијама.
23. Придржавати се одредби Правилника о оцењивању.
24. Редовно и систематски пратити и анализирати успех и дисциплину
ученика.
25. Обогаћивати васпитни рад на нивоу одељењских заједница и
анализе рада на нивоу Одељењских већа.
26. Спроводити захтеве инклузивног образовања и израде
индивидуалних образовних планова и педагошких профила за
ученике.
27. Посебну пажњу поклонити стручном усавршавању наставника.
28. Појачати дежурство наставника у смислу појачане одговорности за
безбедност ученика и примене Кућног реда школе од стране
ученика и родитеља.
29. Огранизовати квизове знања такмичарског типа на нивоу одељења.
30. Потенцирати позитивна такмичења ученика у различитим
областима.
31. Обогатити и проширити сарадњу са родитељима и локалном
самоуправом и широм друштвеном средином.
32. Одржавати отворене часове за родитеље и наставнике
33. Подстицати рад Вршњачког тима за спречавање насиља
34. Придржавати се спровођења Протокола поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

64

35. Подстицати бригу о заштити природне средине.
36. Подстицати рад Ученичког парламента.
37. Унапређивати професионалну оријентацију ученика активностима
из петофазног пројекта-ГИЗ.
38. Подстицати дечије стваралаштво, рад секција и њихово пласирање
у оквиру дечијих радова и учешћа на приредбама.
39. Обогаћивати фонд школске библиотеке новом стручном
литературом и књигама за ученике.
40. Подстицати набавку нових и редовно коришћење постојећих
наставних средства у циљу подстицања веће очигледности у
настави.
41. Направити покретну бину за реализацију школских приредби.
42. Учешће у изради нових пројеката и реализација постојећих.
43. Спроводити акције функционалног и естетског уређења школског
простора.
44. Опремање учионица и кабинета савременим информационим
уређајима.

Директорка школе
Јоцић Весна
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