
 



  



 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА 

ОШ “СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА“ 

ЗА  ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

         На  основу  члана 126. става 3. тачке 17. Закона о  основама  система образовања и 

васпитања  («Службени  гласник РС» број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), члана 65. став 3. 

тачка 17. Статута Школе  и Годишњег  плана  рада  

Основне школе 

„Светислав  Голубовић  Митраљета“   који  је  усвојен на  седници  Школског  одбора,11.9

.2020.године,  директор  школе  подноси  Извештај о  раду  у   школској  2020/21. години. 

У  Извештају  се  наводе послови  у  домену надлежности  директора школе и активности 

у протеклој школској години. 

 

       Директор је учествовао у планирању и организацији остваривања програма 

образовања и васпитања и свих активности у установи као и у остваривању развојног 

плана установе у финансијском плану и коришћењу средстава, сарађивао са 

Министарством просвете, органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима. 

 

     Активно је узео учешће у самовредновању и спољашњем вредновању, вршио надзор и 

педагошко – инструктивни увид и праћење образовно – васпитног рада, планирао и пратио 

стручно усавршавање наставног кадра, отклањао мере наложене од инспекцијских 

надзора. 

 

     Директор је редовно давао обавештења запосленим, ученицима, родитељима о свим 

питањима од интереса за рад установе у току године, сарађивао са родитељима, узео 

учешће у раду стручних органа. 

 

    Учествовао у изради  Годишњег  плана  рада  школе за школску 2020/21 годину. 

 

    Активно  је учествовао у  изради планова  и програма  рада Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Одељењског  већа, Стручних  већа  из  области   предмет 

/Стручних  већа  за  развојно   планирање,  Стручних   већ 

за   развојни    школски   програм.   Директор  је активно учествовао и у 

планирању   активности    везаних за реализацију    програма  „Школа  без  насиља“  и 

активности   везаних   за   ученичке  организације. 

 

      Свакодневно је праћен и контролисан васпитно - образовни процес. Посебно је 

учествовао у разматрању и примени новог  наставног програма који се примењује у 



настави првог, другог, петог и шестог разреда посебно у настави физичког и здравственог 

васпитања, информатици и рачунарству и наставном предмету техника и технологија. 

     

     Директор  је руководио свим седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума 

које су одржане у  школској 2020/21. години, присуствовао свим седницама Стручних 

већа, синдиката, ученичких организација у школи и својом дискусијом и предлозима 

тежио да унапреди рад  и квалитет  рада везано за ученике и школу. Редовно је разматран 

успех, владање, понашање ученика, решавани проблеми настали у кругу одељења. 

     

        Редовно је утврђиван дневни ред за родитељске састанке, а некима је и присуствовао. 

Сарадња са родитељима је била континуирана. Изношени су предлози, ставови и одлуке 

са Школског одбора, Савета родитеља, Ђачког парламента и других седница и састанака, 

како би се сви запослени упознали са одређеном проблематиком, предлогом за решавање 

проблема или постизања бољих резултата. 

        

      Остварена је сарадња са инспекцијским надзором, просветном  инспекцијом, 

противпожарном, санитарном, комуналном и другим инспекцијама задуженим за увид у 

рад васпитно - образовних институција. Сви пропусти на које је указано су разматрани на 

стручним седницама и благовремено отклоњени. Ове године инспекције које су посетиле 

школу и доставиле записник нису имале ниједну примедбу. 

        

      Директор је учествовао у спровођењу тендерских поступака, јавног оглашавања и 

транспарентности у раду школе. Директор  је  био ангажован 

у   остварењу   квалитетета  и унапређењу рада школе, вршио  је   редовно   контролу 

педагошке  документације и     прикупљања  података за  вредновање  рада, 

присуствовао   часовима    наставника  и вршио детаљну анализу, вршио  педагошко - 

инструктивни  увид  и  надзор  над образовно –васпитним радом  и  предузимао  мере 

за  унапређивање и усавршавање рада наставника,  стручних  сарадника, 

административног  особља  и  других  запослених. 

      

      Редовно обавештавао све запослене о свим  питањима од интереса за школу и 

запослене. 

      

      Остваривао  добру  сарадњу  са  синдикалним  организацијама, Центром  за    таленте, 

локалном   заједницом, Градским   секретаријатом, Министарством просвете, Школском 

управом, Домом  здравља, полицијом, културним  установама – позориштима, 

биоскопима, музејима  и  другим   институцијама  који   су  од значаја  за  васпитно-

образовни рад  и  безбедност  ученика.  

 

      Директор је присуствовао свим састанцима везаним за надоградњу са Председником 

Градске општине Земун, Дејаном Матићем, Градским секретаром за образовање и дечју 

заштиту, Славком Гаком, начелником Школске управе Београда, Душаном Кићовићем, 

подсекретаром секретаријата за образовање и дечју заштиту, Игором Раичевићем, са 

инвеститорима, директорима земунских школа и другима  који имају везе са надоградњом. 

 



       Директор је веома активно учествовао у набавци наставних средстава, 

опремању  школе и побољшању  услова рада на иницијативу наставног кадра и на личну 

иницијативу. Комплетно су сервисирани компјутери у информатичким кабинетима  за 

извођење наставе информатике и рачунарства.  Набављена  су  наставна средства на захтев 

предметних наставника, књиге за библиотеку и низ других наставних средстава која 

доприносе бољем квалитету и лакшем савлађивању наставног градива, купљен је алат и 

прибор неопходан за помоћно особље, редовно набављана средства за хигијену, редовно 

издвајана средства за сервисирање и оправку електричних уређаја, сервисирана је 

комплетна столарија у школи. 

       Издвојена су средства за  новогодишње пакетиће за децу радника школе, организован 

новогодишњи коктел, семинари у школи, плаћени семинари  наставницима и учитељима 

преко зимског распуста и у току године. Организоване су посете позоришту, музејима, 

биоскопима и другим културним институцијама. Организовани полудневни излети, 

екскурзије, игранке за ученике од 5. до 8. разреда, јавни час за ученике од 1. до 4. разреда, 

предавања за родитеље, родитељски састанци и низ других активности. Предавање за 

ученике 1, 4. и 6. разреда на тему Безбедност деце, предавање су држали представници 

полиције према утврђеном распореду. Црвени крст Земуна одржао је 12 предавања за 

ученике 5. разреда. 

  

      У школи је формиран тим за eTwinning (платформа која омогућава сарадњу преко 

виртуелних пројеката ученика и наставника широм Европе.Овакви пројекти су веома 

захтевни, али су се показали изузетно добро. Наша школа је једна од ретких која је 

успешно реализовала размену ученика.У школи постоји велика заинтересованост 

наставника и ученика да се настави са оваквим пројектима, да се укључи већи број 

наставника и ученика. Овакве посете су веома корисне и незаборавне. 

 

    Школска година је била веома успешна, план и програм је у потпуности реализован. 

АКТИВНОСТИ  У ОШ „СВЕТИСЛАВ  ГОЛУБОВИЋ  МИТРАЉЕТА “ 

У БАТАЈНИЦИ,  ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
  

    

         Школска   година  почела  је  1. септембра 2020. године  у  уторак по посебном 

распореду због заштите од КОВИД-19. Ученици од 1  до  4.разреда иду у школу стално 

пре подне тако да су подељена одљења у две групе.За прву групу настава почиње у 

8.часова и завршава се у 10.25 а за другу групу настава почиње у 10.45 и завршава се у 

12.30 часова. Часови трају 30.минута.Родитељи могу да изаберу да ли ће дете ићи у школу 

или ће пратити онлајн наставу –од куће. У млађој смени се за онлајн наставу 

определилило 6 ученика а у стариој 11 ученика. Ученици од 5-8. разреда иду у школу 

стално после подне од 14.часова. Ученици у одељењу су подељени у две групе А и Б, 

свака група један дан иде у школу а други остаје код куће да прати наставу преко ТВ-а, 

нпр. група А има наставу понедељак, среда и петак а група Б уторак и четвртак а следећу 

недељу се мењају. Наставници су обавезни да сваког дана шаљу ученицима који нису тога 

дана били у школи градиво које су радили са ученицима који су били у школи.Ученици и 

наставници су обавезни да се придржавају мера заштите од КОВИДА-19 према упутству 

које су добиле школе од министарства просвете. 

 



     За  почетак  школске  године извршене су  детаљне  припреме  извршена је 

дезинфекција школског простора и намештаја, набављена средства, маске, визири, дезо 

баријере и топломери. Направљени су распореди додатног дежурства. Урађен је 

оперативни план заштите од короне, као и  израда распореда и планова за наставни 

процес. Урађен је план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно 

усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 

2020/21. годину. За време распуста контактиране су особе у Градском секретaријату, 

градској управи и општином у вези са надоградњом школе, због короне није се почело са 

надоградњом и поред свих обећања да надоградња треба да почне 01.7.2020.године.  

 

         Наставни  кадар  је одржао седнице  Стручних  већа  и Разредних  већа, на којима је 

темељно планиран  рад  васпитно-образовног  процеса као и седнице Педагошког 

колегијума и  Наставничког већа на којима су усвојени  предлози. Посебно је рађено на 

изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине 

нивое као и мере заштите од короне. Посебно је скренута пажња да планови морају по 

предметима бити усаглашени као и да морају да прате емитовања ТВ програма преко кога 

се емитује наставни садржаји.  

       

        Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у. Остварена сарадња са 

Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ 

„Радивоје Поповић“ и ОШ „Вељко Рамадановић“ из Земуна.  

      

      Урађени су годишњи и месечни планови рада, акциони план, план за самовредновање, 

распоред  часова, четрдесет часовна структура  радног времена, задужења наставника, 

дежурства,   полазак у школу према календару Министарства просвете 

смене  и  други  послови  везани за  наставни  процес. 

     

       Пријем  првака организован је 28.8.2020. године, у две групе од 17.00 и 18.30 часова 

пријам је организован испред школе у дворишту. После поделе и прозивке ученика 

учитељице су увеле ученике у школу где су се упознале са новом генерациом ученика 

поделиле уџбенике поклоне које су ученици добили од Општине и које је школа 

припремила. Директор и стручни сарадници су остали са родитељима у дворишту  и 

давали су упутства везано за полазак у школу и начину реализације настав. У школској 

2020/21  години  уписан  је укупно 121 ученик  у први  разред и распоређени су у  5. 

одељења. 

 

1. Драгана Ђурић                   1/1   24  ученика 

2. Божица Ву.Самарџија       1/2   24  ученика 

3. Милена Живковић             1/3   24  ученика 

4. Татјана Бабић                     1/4   25  ученика 

5.Јелена Шарац                      1/5   24  ученика 

                                         .................................... 

                                                 121  ученик 

 

        У школску 2020/21. две колегинице су преминуле учитељица Весна Пантовић а на 

њено место је дошла учитељица Зорана Плавшић и проф.биологије Весна Васић 



Ђорђијевски на њено место је дошла проф.Јована Ивановић остали  наставни кадар је исти 

као у прошлој години, на место благајника уместо Миланке Мирковић почела је да ради 

Александра Бура. Примљено је шест наставника на неодређено време: 

Петровић Марко-техничка и технологија, Гајић Милош-физичко васпитање, Милетић 

Аница-енглески, Драгић Марина-француски, Благојевић Бојан-информатика и Алимпић 

Снежана- хемија.Ови професори су више година радили на одређено а по обављеном 

конкурсу засновали су радни однос на неодређено. 

 

  -30.08.2020. Састанак Актива директора у ОШ»Соња Маринковић».Тема - 

припремљеност  школа за почетак школске 2020/21. године. 

 

-02. и 3.09.2020. Одржани родитељски састанци за ученике од 1. до 4.разреда. 

 

-04.09.2020. Одржани родитељски састанци за ученике од 5. до 8.разреда. 

 

-09.09.2020. Актив директора земунских школа одржан у ОШ»Соња Маринковић» 

Тема састанка је - Актуелне тешкоће у реализацији наставе и продуженог боравка на 

почетку школске 2020/21. године 

 

-10.9.2020. Школу посетио Републички инспектор Будимир Марјановић –Провера 

припремљености школе за заштиту од Ковида-19. Акт о спречавању и ширењу Ковид-19. 

формирање тима и избор особе задужене за примену мера . 

 

-11.09.2020. Седница Савета родитеља. - Конституисање Савета родитеља 

 

-14.09.2020.  Седница Наставничког већа. 

 

-14.9.2020.  Савет родитеља 

Директор је детаљно упознао Савет родитеља са припремљености за почетак школске 

године. Савет родитеља је упознат са годишњим извештајем за школску 2018/19.годину и 

планом за 2020/21.годину. Донео је одлуку за осигурање ученика АМС- 300 динара, ђачки 

динар 300 динара , надокнада наставницима за реализацију наставе у природи 4.500 

динара са порезом, екскурзије 550 динара, полудневни излети 200 динара и одлазак у 

позориште са ученицима 100 динара. 

- Конституисање Савета родитеља. За председника Савета родитеља изабрана је Горана 

Кожух. Чланови савета родитеља су детаљно упознати са организациом наставе, 

распоредом , применом заштитние од КОВИДА -19 и почетком школске 2020/21.године. 

 

-15.09.2020.  Седница Школског одбора.Седници присуствовало шест чланова 

представници ученичког парламента Директор, Педагог и секретар школе. 

- Разматрање и усвајање- Извештај о раду директора, остваривању годишњег плана рада за 

школску 2020/21. годину. Извештај о самовредновању, Акционог  плана, Извештај тима за 

заштиту деце од насиља, Извештаја о стручном усавршавању  и листе технолошких 

вишкова. 

-Школски одбор је упознат са почетком школске 2020/21.године и мерама заштите од 

Ковида-19. 



- Разматрање и усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада и извештаја 

Директора школе за школску 2019/20.годину. 

  - Разматрање и доношење плана  рада за школску 2020/21. Плана стручног усавршавања 

Акционог плана... 

- Разматрање и доношење  одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, 

ђачког динара. 

- Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије  за ученике     

8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда. 

- Разно: Упознавање школског одбора са потребама набавке наставних средстава. 

- Издавање школског простора. 

 

-17.09.2020. У школску управу и градски секретаријат-просветну инспекцију предати 

извештаји за 2019/20.годину, извештај Директора и Годишњи план за 2020/21. годину. 

 

-21.09.2020. Обележена црквена слава у храму-Рођење Пресвете Богородице. Светој 

Литургији присуствовао Директор Стево Јањанин и Вероучитељ Петар Петровић. 

 

-31.09.2020. Сви извештаји су послати у Министарство и Градски Секретаријат везано за 

реализацију наставе за септембар. 

 

-08.10.2020.  Актив директора Земуна у ОШ “Соња Маринковић“. Реализација наставе за 

време КОВИД-19,извештај са семинара одржаног на Дивчибарама, разматрање покретања 

часописа на нивоу Земуна за основне школе и текућа питања. 

 

-10.10.2020. Састанак Директора и Председника Општине Гаврила Ковачевића. Састанак 

је одржан у вези надоградње школе. На састанку је договорено да надоградња школе 

почне у 1.феброара 2021.године. Поднет је захтев за обнову грађевинске дозволе који би 

требао да буде до 1.новембра. После добијање дозволе почело би се са припремом и 

пресељењем намештаја.Ученици од првог до четвртог разреда ће ићи у ОШ“Бранко 

Радичевић“ а ученици од петог до осмог разреда ће ићи у ОШ“Илија Бирчанин“ Земун 

Поље и за њих ће бити организован превоз аутобусима. 

 

-12.10.2020. За ученика 5/2 Нину Љубојевић од стране лекара потврђено да има Ковид 19. 

 

-16.10.2020. У школи одржани  – Дани европског језика - учествовали сви ученици од 

првог до осмог разреда. Манифестација је одржана у склопу Размус пројекта.Ученици по  

одељењима уређивали паное и правили презентације. Веома су добро одрадили 

представљање одређених земаља и дисциплиновано се понашали примењујући мере 

заштите. 

 

-23.10.2020. За ученик 8/3.Огњена Здравковића потврђено од стране лекара да је 

позитиван на Ковид 19. 

 

-26.10.2020. Потписан уговор за грејање у Градском секретаријату. 

 

-11.11.2020. -  16.11.2020. Ученици имали јесењи распуст.  



 

-16.11.2020. Због Ковид 19 у изолацији су Марија Гавриловић, Мирјана Новаковић, Јелена 

Дунђеровић а Наташа Каназир оне су позитивна на корону и на боловању су. 

Тренутно у школи имају три ученика корону.У изолацији због позитивних родитеља на 

корону је тренутно 26.ученика. Изолација особа који су имали контакте траје 14 дана. 

Наставници који су у изолацији ће прећи на онлајн наставу са ученицима. 

 

-17.11.2020. Састанак Актива директора Земуна и Сурчина у ОШ“Гаврило Принцип“. 

Састанак је држао градски секретар Драган Филиповић. 

-Тема -Пружанје стручне подршке школама у отежаним условима рада. 

-Стручно упутство о формиранју одељења и начину финансирања у школској 2020/21. 

години. 

- Разно 

 

-20.11.2020. Звали смо топлане због хитне интервенције цурења цеви код библиотеке. 

 

-20.11.2020.  Градско комунално заменило три контејнера,однели старе и поставили нове. 

 

-17.12.2020. Одржано Одељенско веће за ученике од 1  -  8. разреда . 

 

-18.12.2020. Завршило се прво полугодиште и почео зимски распуст. 

 

-21.12.2020. Одржано оделјенско веће за ученике од 5  -  8.разреда. 

 

-22.12.2020. Одржана седница Наставничког већа – онлајн. 

Руководиоци стручних већа поднели детаљан извештај за разреде. 

 

-23.12.2020.  Одржани родителјски састанци и подела ђачких кнјижица 

За време зимског распустастално стално је онлајн остваривана комуникација са 

запосленим и достављане информације од стране Министарства просвете и надлежних из 

школе. 

 

-18.01.2021. Почело друго полугодиште. Настава се реализује према посебном распореду 

усвојеном на почетку године. Према допису из Министарства просвете урађени су 

оперативни планови и план за ученике који нису оцењени. 

 

-26.01.2021. Поводом школске славе – Свети Сава сви ученици млађих разреда су 

почашћени са слаткишима и прочитано обавештење да је 27.01.2021. ненаставни дан . 

 

-26.01.2021. Одржана је Седница Школског Одбора. 

 

-27.01.2021. Обележена је школска слава Свети Сава. Сечење колача је организовано у 

12.00 часова. Славски колач су пресекли свештеник Ален Вукашин, кум школске славе 

Биљана Поповић. Кум испред ученика Павле Чарапић 8/2 и домаћин славе директор Стево 

Јањанин. Ученици су рецитовали о Светом Сави. Свечаности су присуствовали запослени 

у колективу. После приредбе организован је славски ручак. 



 

-08.02.2021. Одржан састанак директора Земуна у ОШ “Соња Маринковић“. Састанку 

присуствовао градски секретатар Драган Филиповић. Разговарано о такмичењу, набавци 

нових уџбеника, полагањ  пријамног испита за ученике осмог разреда. 

-10.02.2021.  Одржана седница Савета родитеља. Састанку присуствовало од 38 /21 

родитељ. Седница је одржана у холу школе због епимедилошке ситуације -Ковид-19. 

-Поднет је извештај о успеху, владању и изостанцима ученика на крају првог полугодишта 

2020/21.године. 

-Упознавање Савета родитеља са Оперативним плановима и организације наставе за друго 

полугодиште, 

-Разматрање Извештаја о радау директора школе за прво полугодиште и Извештаја о 

остваривању годишњег плана рада. 

-Разматрање и доношење одлуке о набавци уџбеника преко школе за школску 

2020/21.годину. 

Донета је једногласно одлука да се уџбеници набављају преко школе као и школске 

2019/20.године преко дистрибутера Вал књижаре у ратама за родитеље . 

-Реализација пројеката у нашој школи. 

-Разно. 

 

-15.02 и 16.02.2021. Ученици немају наставу због Државног празника Сретења. 

 

-17.02.2021. Настава за ученике је почела према устаљеном распореду. 

 

-22.02.2021. Одржан састанак у сали Градске управе Града Београда, Трг Николе Пашића 

бр. 6. Састанак је одржан поводом иницијативе Града Београда да се ученицима од 1. до 4. 

разреда основне школе обезбеде бесплатни таблети и дигитални уџбеници. Састанку је 

поред свих београдских директора присуствовао Бранко Ружић подпредседник и 

министар просвете, науке и технолошког развоја и Горан Весић, заменик градоначелника 

Града Београда. 

 

-05.03.2021. Састанак са Председником  општине Гаврилом Ковачевићем и директором 

ОШ“Бранко Радичевић“ Љиљаном Мијић. Састанак је одржан везано за надоградњу 

школе и уписа ученика у први разред. 

-Договорено је да надоградња почне по завршетку школске године у јуну, да ученици од  

1-4. разреда иду у две смене у ОШ“Бранко Радичевић“ а ученици од 5 – 8.разреда у Земун 

Поље у ОШ“Илија Бирчанин“. 

 

-08.03.2021. Одржан је састанак у Министарству просвете. Састанку су присуствовали 

Помоћник министра за основно образовање Милан Пашић, Начелник школске управе 

Драган Филиповић и директои основних школа Батајнице, Љиљана Мијић, Саша Брмбота 

и Стево Јањанин. Разговор је заказан због договора око уписа ученика у први разред. 

Договорено је да се поштује територијална припадност по школама да се молбе разматрају 

крајем априла и да се једна школа “Бранко Радичевић“ не може проширивати у односу на 

друге две школе.Договорено је да се оформи комисија из све три школе која ће решавати 

приспеле молбе. 

 



-15.03.2021. Ученици од 5 -8.разреда су због Ковид-19 прешли на онлајн наставу а 

ученици од 1 – 4. су наставили да иду редовно у школу. Велики проблем је око 

организације настве у млађој смени  због болести од Ковида .  Одсутна је Татјана Јефтић, 

Весна Вуковић, Зорана Плавшић, Божица Самарџија, Ана Греблјановић и Биљана 

Поповић.  

-19.03.2021. Школу посетила просветна инспекторка Биљана Ерцег која је извршила 

ванредни преглед везано за набавку уџбеника преко школе. Директор је доставио тражену 

документацију и дао изјаву у којој је објаснио процедуру  и начин избора учбеника за 

школску 2021/22.школску годину. 

 

-19.3.2021. У ОШ“Гаврило Принцип“одржан састанак директора из Земуна, Новог 

Београда, Сурчина са начелником школске управе Драганом Филиповићем везано за 

полагање пробног и завршног испита за ученике осмих разреда. На састанку дата су сва 

упутсва везана и за актуелну ситуацију Ковид-19 за ФУК-финансиску унутрашњу 

контролу и ЈИСК. 

Министарство је доставило одлуку да ученици могу одговарати и у школи у мањим 

групама у договору са наставником па је због тога од 01.04.2021.године дошло до промене 

смене. Настава онлајн за ученике од 5. до 8. разреда почиње пре подне од 8.00 часова. 

Ученици у договору са предметним наставником могу одговарати после подне од 14.00  до 

17.00 часова. 

 

-05.04.2021. Одржана седница Одељенског већа за ученике од 1.  до 4. разреда треће 

тромесечје. 

 

-07.04.2021. Одржана седница Одељенског већа за ученике од 5.  до  8. разреда. 

 

-08.04.2021. Одржано Наставничко веће 

-Анализа вођења е Дневника, записници, оцене, активности, пријам родитеља...                                                    

-Анализа оцена владања ученика на крају трећег тромесечја школске 2020/21,године           

( реализација наставног плана, број оцена, изостанци, ковид болесни...) , 

Извештај подносе руководиоци стручних већа.                                                                                                          

-Примена епидемиолошких мера у школи.                                                                                                                     

–Сарадња са родитељима                                                                                                                                                      

-Разно, пробни завршни испит 

Пробни завршни испит се одржава 9. и 10.априла 2021.године. 

 

-09.04.2021. Одржан пробни завршни испит из математике од 13.00 часова, дежурали 

учитељи. 

 

-10.04.2021. Одржан пробни завршни испит из српског језика у 9.00  часова а 

комбиновани тест у 11.30часова, дежурали предметни наставници. 

 

-19.04.2021. Ученици од 5. до 8. разреда прешли са  онлајн наставе на похађање наставе у 

школи. Настава се реализује по распореду од септембра, часови по 30 минута. 

 



-19.04.2021. Одрзан састанак директора и стручних сарадника из батајничке три школе, у 

ОШ“Бошко Палковљевић Пинки „. Састанак је био због уписа ученика у први разред. 

Договорено је да се ученици са територија ОШ“Бошко Палковљевић Пинки“и 

ОШ“Светислав Голубовић Митраљета „ не уписују на основу поднетих молби у 

ОШ“Бранко Радичевић“ . 

 

 

-27.04.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

 –испраћај учитељице Драгане Томашевић у пензију.Колегиница је свечано испраћена у 

пензију уз дружење и коктел који је организовала за све у колективу. 

 

-18.04.2021. На место учитељице која је отишла у пензију Драгане Томашевић дошла је 

Ана Гребљановић. 

 

-29.04.2021. Почео пролећни распуст. Због првомајских и ускршњих празника распуст ће 

трајати до 10.маја, када ученици долазе у школу и то у прву смену долази група              –

А-13.00 и 14.05. часова. 

-Одржан семинар на Сребрном језеру-„Образовно васпитна,правна и финансијска улога 

директора у руковођењу установом“.Семинар је организовало Друштво Директора школа 

Србије. На семинару је учествовало око 130 директора. Учествовао је Дејан Недић, 

Председник СкупштинеДДШС, дрЗ латко Грушановић, Директор завода за унапређење 

образовања и васпитања(ЗУОБ), Драган Филиповић,Руководилац Школске управе града 

Београда, Саша Стојановић, Помоћник секретара за делатности образовања, 

ВеснаНедељковић, Помоћник за инспекцијске послове, Милош Марковић, Просветни 

инспектор, др Марко Шпилер, Директор центра за менаџмент набавки, др Бранислав 

Рађеновић, Директор Завода завредновање квалитета образовања и васпитања, Игор 

Раичевић , градски подсекретар. 

 

-15.05.2021. Директор присуствовао семинару у ОШ“Лазар Саватић“ – „Заједно учимо 

боље-заједно можемо више“. 

Тема:Презентација подршке деци миграната и деци деци из депривираних средина у 

образовању. Промовисање иновација и предузетништва у словеначким основним 

школама.Презентација предузетништва ученичке задруге, радионице. Семинару су 

присуствовали директори Земуна,  Новог Београда, Кикинде и Новог Сада. 

Семинар је отворио Директор ОШ“Лазар Саватић“ -Горан Петровић, поздравну реч је дао 

Помоћник Министра за основно образовање- Милан Пашић  

 

-17.05.2021. Састанак у општини са Председником Општине Гаврилом Ковачевићем у 

вези надоградње школе. Све дозволе смо добили и надоградња почиње од 1.јула 

2021.године. 

 

-19.05.2021. Састанак са председником општине, Директором школе из Земун Поља и 

Директором из школе ОШ„Бранко Радичевић“. Договорено о смештају ученика и 

извођењу наставе од 1.септембра. Ученици од 1 -4. разреда иду у ОШ“Бранко Радичевић“ 

а ученици од 5 – 8.разреда иду у ОШ“Илија Бирчанин“ у Земун Поље. За њих ће бити 



организован превоз са девет аутобуса. Настава би се реализовала од 13.30 –до 18.45 

часова. 

Договорено је да се одржи састанак Савета родитеља и изложи договорено и будући 

пројекат школе. 

 

-25.05.2021. Одржан састанак у Општини поводом реконструкције и доградње школе . 

Састанку присуствовао Председник општине Земуна Гаврило Ковачевић, градски 

секретар Славко Гак, представник за инвестиције Владета Митровић. Договорени су 

почеци радова. Припремни радови би требали да почну 07.06.2021.године  а званично 

радови по завршетку школске године од 01.јула 2021.године. Да се нађе магацин за 

смештај намештаја, опреме и наставних средстава за 14 месеци док се радови на школи не 

заврше. Потврђен договор око извођења наставе у ОШ“Бранко Радичевић“ и  ОШ“Илија 

Бирчанин“ у Земун Пољу. Договорен састанак у школи  Митраљета за 31.05.2021.године    

са Председником општине Гаврилом Ковачевићем, инвеститором Владетом Митровићем 

и представником фирме извођачем радова. 

 

-27.05.2021. Одржана седница Наставничког већа у 12.30 часова. 

 

-27.05.2021. Одржана седница Савета родитеља у 18.00 часова .Седници је присуствовао 

Председник општине Гаврило Ковачевић.  На седници је разговарано  о реализацији плана 

и програма у 2020/21.години. Реконструкцији и доградњи школе.  Набавци електронских  

уџбеника које град бесплатно нуди.  Одржавању пријамног испита за ученике осмих 

разреда и матурске вечери. 

После детаљног излагања везаног за надоградњу школе чланови савета родитеља су 

једногласно подржали предлоге везано за похађање наставе у ОШ“Бранко Радичевић“ од 

1. до 4. разреда и у  ОШ“Илија Бирчанин „  у Земун Пољу за ученике од 5. до 8.разреда. 

Сагласни су да извођење радова може почети од 1.јула 2021.године када се заврши 

школска година , пријамни испит и поделе књижице. 

Родитељи су сагласни да се ученици сликају на крају школске године и да се организује 

матурско вече за ученике осмих разреда. 

 

-28.05.2021. Одржана је седница школског одбора у 18.00 часова. 

Школски одбор је у потпуности био сагласан са ставовима и подршком Савета родитеља 

везано за реновирање и надоградњу школе. 

 

-31.05.2021. Школу је обишла делегација везано за реконструкцију и доградњу: 

Председник општине Гаврило Ковачевић, инвеститор Владета Митровић, дип.грађ.инж. 

Терица Стефановић начелник,  представници фирме -САМЕХ – фирма која ће изводити 

радове,  Ивана Деспотовић и Ђорђе Самарџија. Детаљно су се разматрали планови за 

почетак радова од 1.јула. До тада треба потпуно школа да буде чиста, пресељен намештај, 

опрема, наставна средства... Разговарано је и  о могућности подношења захтева да се 

изврши и реконструкција фискултурне сале и проширење. Упознати да су послати дописи 

за средства Градском секретаријату за изнајмљивање магацинског простора и пресељење 

ствари, дописи везани за организацију наставе Школској управи, Општини Земун.  

 



-08.6.2021. Завршена школска година за ученике 8-их разреда.Ученици крај школске 

године обележили уз трубаче. 

 

-09.06.2021. Одржана седница Одељенских већа за ученике осмих разреда.Утврђен успех, 

владање, награде, предложен ученик генерације. 

 

-09.06.2021. Послата документација у Градски секретаријат за изнајмљивање магацина и 

превоз намештаја због реновирања и доградње школе. 

 

-10.06.2021. Одржана седница Наставничког већа поводом завршетка ученика осмог 

разреда. Потврђене одлуке и предлози са одељенског већа, распоред припремне наставе  

 

 

-12.06. и 19.06.2021.  Из школе пресељавана опрема ,намештај и наставна средства због 

реновирања и надоградње школе. 

 

-21.06.2021. Одржана седница Одељенских већа од првог до четвртог разреда. 

 

-22.06 .2021. Одржана седница Одељенских већа од петог до седмог разреда. 

 

-22.06.2021. Одржано Наставничко веће –завршетак наставе за ученике за школску 

2020/21.годину.  

 

-23.,24. и 25. 06.2021. УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА ПОЛАГАЛИ ЗАВРШНИ  ИСПИТ. 

Сви наставници имали задужење везано за полагање завршног испита. Сви ученици њих 

116 изашло је на завршни испит. 

 

-02.07.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

 

-02.07.2021. Ученици осмих разреда прославили матуру у ресторану  на Ади. Матури је 

присуствовало 110 ученика и било је веома свечано. 

 

-05.07.2021. Одржана седница Школског одбора. 

Издата решења за годишње одморе. 

Наредна седница Наставничког већа заказана за 23.08.2021.понедељак 

Све активности везане за упис ученика се спроводе према календару уписа. 

 

-10.07.2021. На основу званичног обавештења сви ученици су уписани у првом кругу у 

средње школе.  

 

-14.07.2021. Састанак актива директора Земун у Саобраћајној школи у Земуну. 

-Технолошки вишкови и слобадна радна места. 

-Активности око завршног испита и упис у средњу школу. 

-Разно. 

 



-15.07.2021. Извршена примопредаја школе и дати кључеву извођачима радова. Извођач 

даље преузима све обавезе везано за ОШ“Светислав Голубовић Митраљету“. 

 

-23.8.2021. Седница Наставничког већа: 

-Упознавање са догађајима за време летњег распуста игодишњих одмора 

-Упознавање са распоредом од 1-4 и 5-8разреда 

-Упознавање са 40-часовном, дежурством, бројним стањем 

-Договор око почетка школске 2021/22године и обавезама до почетка наставе 

-Разно 

 

-24. и 25.08.2021. Одржане Седнице Стручних већа –Договор око плана и програма , 

активности  и задужења. 

-26.08.2021. Седница Педагошког колегијума. 

 

-27.08.2021. Седница Наставничког већа у  ОШ“Илија Бирчанин“ у Земун Пољу. 

 

-31.08.2021. Пријем првака организован је у  ОШ“Бранко Радичевић“ због реновирања 

ОШ“Светислав Голубовић Митраљета“. Пријам је организован у 18.00 часова. Све 

присутне на пријему је поздравио  Директор школе Стево Јањанин. 

Ученици петих разреда су припремили приредбу са којом су поздравили ђаке прваке. 

Учитељице су увеле ученике у учионице где су се упознале са својим ђацима,поделили 

поклоне што је локална заједница припремила за ђаке прваке (торбе, свеске, бојице , 

оловке....) и поклоне од школе (прибор , слаткише,....). По завршетку учитељице су 

одржале кратак састанак са родитељима. 

И поред низ изазова ова школска 2020/21. година је завршена веома успешно. 

    

Извештај о раду помоћника директора 

 
Задужења помоћника  

• Учествује у планирању, програмирању, организовању, усклађивању и праћењу 

процеса образовно-васпитног рада 

• Разматра и решава организациона питања у координацији са директором на основу 

делегираних дужности 

• Остварује инструктивно-педагошки увид у квалитет васпитно-образовног рада 

• У сарадњи са директором координира рад тимова, стручних актива и других 

стручних органа установе 

• Као главни координатор организује полагање завршног испита, као и све остале 

активности везане за упис у средњу школу 

• Организује и прати набавку бесплатних уџбеника 

• Стручно се усавршава 



Током школске 2020/21 године, активно сам учестовала у свим сегментима рада 

школе, такође сам редовно сарађивала са наставницима и учитељима, ученицима и 

родитељима, као и релевантним установама. Своју педагошку документацију сам 

уредно водила. Мој рад је био конципиран по следећим областима: 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА-

Учествовала сам у изради, реализацији и евалуацији Годишњег плана рада школе, 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, годишњих и 

месечних планова наставника и учитеља, координирала сам тимом за 

предузетништво. 

 

2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА СА НАСТАВНИЦИМА- 

Сарађивала сам са наставницима у скоро свим сегментима њиховог педагошког 

рада. Припремала сам чланке, текстове за сајт школе, посећивала сам редовне и 

огледне часове и учествовала у њиховој евалуацији заједно са педагошко- 

психолошком службом школе. Пратила сам све  иновације у образовно-васпитном 

раду са ученицима.  

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА-  Самостално, у сарадњи са другим наставницима и 

стручним сарадницима учествовала сам у реализацији образовно васпитног плана. 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА- Током школске године трудили смо се да 

родитеље што више укључимо у живот и рад школе. Организовани су и часови у 

функцији професионалне оријентације, на којима су родитељи презентовали деци 

своја занимања.  

 

5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ. АНАЛИТИЧКО -ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАД- У сарадњи са педагогом, на крају сваког класификационог периода праћен је 

успех ученика, такође су анализирани резултати пробног завршног испита и 

завршног испита, а добијени подаци су обрађивани и презентовани на адекватан 

начин. Координирала сам организацијом пробног и завршног испита. Вршено је и 

анкетирање родитеља и ученика за наше потребе али и по налогу Министарства 

просвете. Извршен је и низ социометријских истраживања. 

6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА- Активно сам учествовала у раду Стручних већа. 



7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Током ове године сарађивала сам са представницима ОШ „Бранко Радичевић“ и 

ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ из Батајнице, као и другим основним школама 

са територије Општине Земун и Града Београда, прешколском установом „Др Сима 

Милошевић“ тј. вртићем „Чворак“ у Батајници, сектором Друштвених делатности 

Општине Земун, Друштвом, општинском и градском уписном комисијом, Домом 

здравља „Батајница“, Градским Секретаријатом за образовање, Школском управом 

Београд, МПНТР, Дечијим културним центром Београда.  

У току школске године учествовала сам у следећим облицима стручног 

усавршавања: 

 

Назив Датум 

Кабинетска изложба географских открића новембар 

Организација пројекта „Бесплатни уџбеници“ март – 

октобар 

Организација дистрибуције уџбеника март – 

октобар 

Организација  пробног завршног испита мај 

Организација завршног испита  март - јун 

 

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- документација је уредно вођена. 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД– У протеклој школској години користила сам све изворе и 

информације који су ми били доступни, тако да сам успела да реализујем све 

постављене циљеве. Приликом рада на даљину дала сам свој допринос у самој 

организацији рада школе. 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

Кабинетска изложба , Марија Гавриловић, Олгица Стојановић 

Математичко такмичење „Мислиша 2018“ 

Пробни завршни испит, април 2020. 

Наркоманија, предавање за ученике 8. Раз., у сарадњи са вероучитељем Петром 



Петровићем 

Секте, предавање за ученике 8. Раз., у сарадњи са вероучитељем Петром Петровићем 

ИК „Нови Логос“, Презентација уџбеника за 8. Разред 

ИП „Едука“, Презентација уџбеника за 8. Разред 

Школски часопис „45 минута“,прикупљање информација 

Дан школе  - учестовање 

Пробни завршни испит, април  2020. 

Сарадња са представницима Месне зајаеднице и Општине Земун,мај 

Завршни испит, јун 2020. 

Прикупљање информација које се постављају на сајт школе, у току школске године 

Уређење паноа у школским ходницима, сарадња са наставницима, у току школске 

године 

 

Због вандредног стања, као последица пандемије вируса COVID 19, многе од планираних 

активности нису реализоване. 

Извештај о раду стручног сарадника – педагога 
 

Током ове школске године активно сам радила на остваривању васпитно-образовних 

циљева кроз неколико подручја рада: планирање и програмирање образовно-васпитног 

рада односно васпитно - образовног,праћење и вредновање образовно- васпитног рада,  

рад са наставницима, рад са ученицима, рад са родитељима односно старатељима, рад са 

директором, стручним сарадницима, рад у стручним органима и тимовима, сарадња са 

надлежним установа организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, 

вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Своје активности организовала сам на основу годишњег програма рада педагога 

израђујући и месечне планове свога рада. У сарадњи са психологом  школе и 

наставницима учествовала сам у изради свих планова редовне наставе, додатне, допунске 



и часова одељењске заједнице. Редовно сам писала и Оперативни план рада основне 

школе за организацију и реализацију образовно- васпитног рада по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса Covid-19.  

Кроз посете часовима праћена је и реализација плана и програма васпитно-образовног 

рада . Учествовала сам  у њиховој евалуацији која је укључивала и усмену размену  кроз  

дијалог  са наставницима . 

Пратила сам цео образовно-васпитни процес у школи и учествовала у изради појединих 

делова Годишњег плана рада школе, Школског програма од првог до осмог разреда, 

Извештаја о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину  изради 

Развојног плана школе, процесу самовредновања а активно сам учествовала у раду 

Ученичког парламента, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања као и реализације професионалне оријентације ученика.  

Заједно са помоћником директора и  психологом школе континуирано су прегледани 

дневници рада, свим ученицима који си имали недовољне оцене а позивани су и њихови 

родитељи на саветодавни разговор. 

Заједно са психологом спроведено је и тестирање деце за упис у први разред школске   

2021/2022. годину и формирана су одељења 1. разреда. Распоредиле смо и све прваке у 

посебном програму е управе ,  електронском дневнику. Заједно смо урадиле и 

распоређивање свих новопридошлих ученика а пратиле смо и процес њихове адаптације 

на нову школску средину. 

 Успех ученика као и владање праћено је на крају сваког класификационог периода, 

вршена је и анализа након чега су предлагане и мере за побољшање.   

Ове школске године учествовала сам и у раду у оквиру програма ЈИСП. Свим ученицима 

наше школе додељен је ЈОБ.  

Ове школске године учествовала сам у реализацији предавања „Шта треба да знаш о  

пубертету“, 18.3.2021. за ученице шестог разреда.  Предавање је одржано онлине, због 

нововнастале ситуације. 



Ове школске године психолог школе Јелена Станић, наставница математике Александра 

Даниловић и ја смо учествовале у пројекту Селфи. Селфи је развила Европска комисија у 

сарадњи са групом стручњака из области образовања и практичара из европских земаља. 

Детаљни приказ резултата налази се у прилогу овог извештаја. 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

Континуирано сам сарађивала са учитељима, наставницима и одељењским старешинама 

на унапређивању квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада уз проучавање 

програма и праћење стручне литературе. Заједно смо анализирали наставу која је у 

нововнасталим условима реализована онлине. Сарадњом при планирању часа и њиховом 

присуствовању радили смо на подизању квалитета наставног процеса.  

У сарадњи са директором , помоћником директора и  психологом школе пратила сам и 

начин вођења педагошке документације, учествовала у осмишљавању и изради плана 

стручног усавршавања, подстицали смо тимски рад и радили на кординацији свих 

стручних већа, тимова и комисија.  

У сарадњи са наставницима и психологом организоване су  многе активности везане и за 

професионалну оријентацију ученика, учествовала сам и у изради плана рада одељењског 

старешине. Сарађивала сам и са наставницима и одељењским старешинама у праћењу 

напредовања и понашања ученика и пружала саветодавну помоћ кад год је била потребна. 

У сарадњи са одељењским старешинама обављали смо саветодавне разговоре са 

родитељима ученика.  

Заједно са психологом континуирано смо радиле на упознавању и одељењских старешина 

и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових ученика.Пружала сам помоћ 

приправницима у процесу увођења у посао, а углавном сам и члан комисије у школи која 

процењује степен савладаности програма.  

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током школске године  велику пажњу посветила сам праћењу ученика како би стекла 

увид у њихове развојне проблеме, проблеме у учењу и понашању у школској средини. 



Водило се рачуна о наследним диспозицијама ученика, упознавањем са породицом и 

средином у којој дете одраста, као и свим другим факторима који могу ометати правилан 

психички и интелектуални развој, како би се отклонили или евентуално ублажили. Све 

ово се остваривало кроз индивидуални разговор и саветодавни рад.  

Ове школске године са ученицима који нису у школи комуницирала сам преко посебног 

мејла и гоогле уционице која је отворена само у те сврхе.  Свим ученицима наше школе, 

који имају потребу за додатном подршком или имају Решење Интерресорне комисије 

општине Земун,  омогућен  је  индивидуални рад кроз посебно припремљене наставне 

садржаје и задатке, прилагођене индивидуалним потребама, на начин на који смо то 

чинили и до сада, дакле израдом Индивидуалних Образовних Планова, који су 

прилагођени актуелној епидемиолошкој ситуацији и динамици активности у самој школи. 

У овим случајевима изузетно користила  се предложена  платформа Гугл учионица али и 

контакт са родитељима ученика лично или телефонским путем и путем вајбера. 

Рад са ученицима остварен је и кроз Ученички парламент који сам заједно водила са 

наставницом Снежаном Алимпић и председником Ученичког парламента ученицом. 

Ученички парламент састанке је имао током првог полугодишта.  Представили смо свој 

рад и члановима Савета родитеља током првог полугодишта. Бавили смо се темом како 

побољшати положај ученика у школи, онлине настава, причали смо и о квалитету 

уџбеника који се користе у настави. 

На многим часовима замене кроз радионичарски рад обрађивала сам   интересантне теме у 

складу са узрастом ученика. Са ученицима петог разреда разговарано је на тему 

прилагођавања на предметну наставу, урађено је и мини- истраживање – како ми је у 

петом разреду – резултати су обрађени и у виду презентације дати одељењским 

старешинама да их представе родитељима на родитељским састанцима. За исте те ученике 

спровела сам радионицу   о преласку из четвртог у пети разред (шта нам је то тешко ?), и 

упознала сам их са  методама и техникама успешног учења. 

 

У првом разреду урађена је радионица „ Када сам у невољи помажу ми,...“ и на тај начин 

родитељима указано ко су те особе на које се њихова деца ослањају у новим ситуацијама.  

 



За ученике осмог разреда, а поводом професионалне оријентације и саветовања   ученици 

су информисани  о различитим занимањима и средњим школaма, онлине -  путем 

различитих текстова који су постављени на посебну вајбер групу ученика и родитеља .  

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима остваривана је свакодновно  индивидуално, а  заједно са 

председником Савета родитеља учествујем и припремању свих седница као и у њиховој 

реализацији. Водим и документацију о раду Савета родитеља. Чланове Савета родитеља 

сам редовно упознавала са свим важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити 

деце. 

Израдила сам и упитник за родитеље ради снимања задовољства родитеља организације 

онлине наставе. Учествовала сам и у спровођењу и анализи резултата овог истраживања 

које смо спрвели преко гоогле упитника. Анализа је послата директору школе. На седници 

Наставничког већа преко зоом апликације резултати су приказани свим наставницима и 

учитељима.  

Ради боље информисаности родитеља редовно је припреман пано испред канцеларија 

педагога и психолога, на коме су излагане неопходне и важне чињенице које би могле да 

поспеше однос родитељ-дете, родитељ-школа, које би могле да упознају родитеље са свим 

потешкоћама са којима ће се њихово дете сусрести на путу свог развоја, као и са начинима 

на које би им могли помоћи. Индивидуални саветодавни рад са родитељима је био 

константно присутан. Психолог и ја смо током ванредног стања отвориле и нову мејл 

адресу за подршку ученицима и родитељима. Редовно смо одговарале и пружале помоћ, 

како ученицима тако и родитељима. 

Приликом уписа ученика у први разред прикупљала сам информације релевантне за 

функционисање детета у нашој школи.  

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

Са директором школе, помоћником директора  и психологом сам свакодневно сарађивала. 

Заједно смо се бавили  истраживањем постојеће васпитно- образовне  праксе, сарађивали у 

оквиру стручних тимова и комисија и редовно вршили  размену информација, заједнички 

планирали активности, израду стратешких докумената установе, анализу и извештаје о 



раду школе ,проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи,.. Сарађивали смо и са стручњацима из ОШ „Радивој Поповић 

„и колегама из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно „.  

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовала сам у раду Наставничког већа ( редовно подносила извештаје , анализе, 

резултате истраживања), раду Савета родитеља, Стручних већа, Одељењских већа. Била 

сам и члан комисије за спровођење завршног испита у школи и радила на уношењу и 

обради свих података везаних за завршни испит. Учествовала сам у раду Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за школско 

развојно планирање, разним комисијама на нивоу установе 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,И 

УДРУЖЕЊИМА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Присуствовала сам и састанцима и активно учествовала у раду Актива педагога и 

психолога општине Земун.Током школске године педагог је остварила сарадњу са 

стручним сарадницима и васпитачима из вртића „Чворак“, „Петар Пан“ , „Фантазија „  

других основних и средњих школа, Центром за социјални рад, , Домом здравља Батајница, 

МУП- ом у Земуну, Саветовалиштем за децу и омладину Земун, Заводом за унапређење 

образовања и васпитања, и школом „Сава Јовановић Сирогојно“, „Радивој Поповић“, 

Центром за таленте у Земуна. Сарадња је остварена са Центром за таленте Земун ради 

додатног ангажовања надарених ученика. Радила сам на индетификовању ученика за 

додатни рад у центру као и на подизању њихове мотивацији да се укључе у рад Центра за 

таленте.  

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Редовно сам водила евиденцију о сопственом раду , допуњавала сам старе и водила нове 

личне картоне ученика , учествовала  сам и у изради, чувању протокола за праћење часова.  

Похађала сам и онлине семинар „ТАЈНА ФИНСКОГ УСПЕХА“. 

Похађала сам многе вебинаре онлине.  

 



Педагошко-психолошка служба ће наставити своју сарадњу са наставницима, 

родитељима, здравственим установама и локалном заједницом као и стручно 

усавршавање, како би своја знања што успешније примењивала у пракси. 

 

Извештај о раду психолога 

 
Током школске 2020/21. године, активно сам учествовала у свим сегментима рада школе. 

Редовно и уредно сам водила своју педагошку документацију, сарађивала са наставницима 

и учитељима, ученицима и родитељима, као и релевантним установама. Руководила сам 

Тимом ѕа самовредновање рада школе као и Тимом за инклузивно образовање, тј. 

равноправно укључивање у рад школе деце са сметњама у развоју. Рад је био конципиран 

по следећим областима: 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА-Учествовала 

сам у изради, реализацији и евалуацији Годишњег плана рада школе, Плана рада Тима за 

самовредновање школе, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања,Тима за инклузивно образовање,  годишњих и месечних планова 

наставника и учитеља као и плана за спровођење инклузивног образовања.  

2.УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНИ 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА- Сарађивала сам са 

наставницима у скоро свим сегментима њиховог педагошког рада. Припремала сам 

чланке, текстове за сајт школе, корективне вежбе за рад са ученицима  а које би биле од 

користи наставницима, посећивала сам редовне, огледне, онлине часове и учествовала у 

њиховој евалуацији заједно са педагогом школе. Пратила сам све  иновације у образовно-

васпитном раду са децом и  примењивала  их у сарадњи са наставницима и педагогом,  

или самостално. Активно сам учествовала на свим облицима стручног усавршавања-

ЕДМОДО виртуелна уционица, Примена ИКТ-а у настави, Пројектна настава у првом 

разреду,Састанци Актива струцних сарадника, састанак стручних сарадника Београда са 



министром просвете,предавање МУП-а о малолетничкој деликвенцији,предавање Дрога је 

нула, живот је један МУП, предавање о репродуктивном здрављу Дома здравља Земун. 

 

3.РАД СА УЧЕНИЦИМА-Са ученицима је у потпуности реализован саветодавни  и 

корективни рад, у складу са актуелним потребама. Реализован је комплетан процес 

Професионалне оријентације. У терапијском раду са ученицима коришћене су технике 

Когнитивно-бихејвиоралне терапије.  

Током ванредног сатања сарадња са запосленима је реализована преко 

интернеда,друштвене мреже вајбер и видео конференцијама. Отворена је и гугл учионица 

Психологија са Јеленом која је била на располагању ученицима, родитељима и 

наставницима. 

Појединим ученицима и родитељима  је пружана и психолошка подршка преко телефона 

или путем мејла који је у те сврхе посебно и креиран. 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА-Током школске године трудили смо се да родитеље што 

више укључимо у живот и рад школе. Обављан је и константан саветодавни рад са 

родитељима ученика . Родитељи су анимирани да се што више и на различите начине 

укључе у рад школе. Сарадња са великим бројем родитеља реализована је и за време 

наставе која се одвијала онлине. 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД-У 

сарадњи са педагогом, на крају сваког класификационог периода праћен је успех ученика , 

а добијени подаци су обрађивани и презентовани на адекватан начин. Вршено је и 

анкетирање родитеља и ученика за наше потребе али и по налогу Министарства просвете. 

Извршен је и низ социометријских истраживања. 

Реализовано је и истраживање СЕЛФИ , чија сврха је била да се утврди колико су ученици 

и наставници технички опремљени и компетентни за употребу савремених технологија.  

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА-Активно сам учествовала у раду Стручних већа., 

Актива стручних сарадника општине Земун , координирала сам рад Тима за 

самовредновање рада школе и Тима за пружање додатне подршке ученику.Изузетну 



сарадњу сам остварила са координатором Интерресорне комисије и општине Земун, 

Татјаном Милићевић и са чланом стручног мобилног тима школе “Сава Јовановић 

Сирогојно”, дефектологом Миром Лемић. 

 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- у току ванредног стања због пандемије корона вирусом, 

похађала сам онлине семинар. 

Присуствовала сам састанцима основних школа организацији општине Земун, састанцима 

Актива стручних сарадника. Сарађивала сам са суседним основним школама, школом за 

особе оштећеног слуха” Др Радивој Pоповић”, основном школом “Сава Јовановић 

Сирогојно”као и са представницима истуреног одељења те школе у школи” Бранко 

Радичевић” у Батајници, Саветовалиштем за децу и омладину, Центром за ментално 

здравље, Институтом за говорну патологију и поремећаје понашања, ЦИПС-ом, Инцест-

траума центром, Домом здравља у Батајници... 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-документација је уредно вођена, дневници рада, досијеи 

ученика. 

ПРИПРЕМА ЗА РАД-током припреме користила сам све изворе података и информација 

који су ми били доступни и на тај начин успевала да реализујем све постављене циљеве и 

задаткe. 

 

Извештај о раду библиотекара школе 

 

Школске библиотеке наставиле су свој нови начин рада и у 2020/21. години. Повезаност 

школских библиотекара је постала већа, показала се јединственост у заједничким 

пројектима и едукацији. У септембру 2020. школски библиотекари су започели са новим 

Управним одбором у Друштву школских библиотекара Србије, расписан је конкурс за 

награду „Мина Караџић“, направљен је план рада за текућу школску годину, обележен је 

Европски дан језика 2020. Сада, уласком у нову школску годину, могу рећи да је упркос 

ситуацији, рад школских библиотекара подигнут на виши ниво и рада и транспарентности. 

Већ стандардни конкурси Друштва школских библиотекара Србије „Лето без бриге, 

проведи крај књиге“ и „Читајмо гласно“ сваке године броје све већи број учесника. Ове 

године конкурс „Читајмо гласно“ који се одржава поводом Националног дана књиге, 28. 

фебруара, у нашој школи урађен је на један потпуно нов начин. ОШ „Светислав 

Голубовић Митраљета“ је учесник у eTwinning пројекту T.A.L.E.S (Teaching about life and 



emotional skills), реч је о ERASMUS+ пројекту који се бави националним бајкама земаља 

учесница. Ту су Литванија, Бугарска, Турска, Грчка, Румунија и наша земља. Један од 

сегмената у раду пројекта била је и обрада бајке „Чардак ни на небу ни на земљи“, али ми 

смо је обрадили на сасвим нов начин. Преко школске библиотеке, пројекту су се 

прикључили ученици млађе смене у великом броју, скоро сто ученика. Бајку смо читали 

наглас, и на српском и на енглеском преко гугл учионице Школска библиотека и тако 

обележили Национални дан књиге, цртали смо, правили чардак и змаја у холу школе, 

направили електронску и штампану књигу са најлепшим радовима ученика, са свим 

учесницима пројекта. Електронска књига може да се види на facebookстраници TALES-

Teaching About Life and Emotional Skills. У току рада на пројекту направили смо још једну 

мању електронску књигу: 

https://read.bookcreator.com/7NC4xkxnMpel138tOJMvtc6etDL2/9YSa0JysRou5iOIZ6pzqcg 

Истраживачки тим ФПН прошле године је реализовао онлајн радионице у оквиру пројекта 

„Медијска и информацијска писменост у Југоисточној Европи у функцији развоја 

критичког мишљења. Радионица је имала циљне групе, а то су оне које се баве 

едукацијом, други модул пројекта био је намењен наставницима и библиотекарима. 

Медијска и информацијска писменост је кључна компетенција у овим временима, јер само 

тако можемо да изградимо критичко мишљење. Радионице су подржане од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а вебинар је 

регистрован у Заводу за унапређењеваспитања и образовања као регионални стручни 

скуп, под бројем 528. Крајем године донета је одлука о додели награде „Мина Караџић“ 

најбољим библиотекарима, за 2020. годину награду су добиле библиотекарке Бранка 

Алимпијевић из Београда и Ана Дуковић из Ужица. Награда се сваке године додељује за 

допринос и развој школског библиотекарства. Крај децембра 2020. био је посебан, док је 

старија смена била онлајн, млађа смена је вредно радила, читала и цртала, овај пут то је 

била књига Пипи Дуга Чарапа, Астрид Линдгрен. На позив Јасминке Петровић, 

књижевнице за децу, и Амбасаде Шведске, урадили смо радионицу поводом обележавања 

75. година од првог објављивања овог романа који је утицао на многу децу широм света. 

Генерације су одрастале уз ову књигу, овај пут мој задатак као школског библиотекара 

био је да новим генерацијама „отворим“ овај свет и укажем на чудесну девојчицу Пипи 

Дугу Чарапу. У радионицу се укључило 116 ученика, толико смо имали радова. Изабрала 

сам да урадимо радионицу на тему „Колач за Пипи“, била сам задивљена одзивом ђака. 

Сви ученици од другог до четвртог разреда су радили, на крају моја замисао је била да 

направим електронски кувар од свих радова на којима су били рецептиза прославу.Као 

награду за уложен труд у раду са децом, наша школа је добила изложбу о Пипи која је 

била изложена у IKEI током новембра. Електронски кувари налазе се на 

странициwww.storyjumper.com где се могу погледати, има три кувара:  

https://www.storyjumper.com/book/read/92641846/MITRALJETIN-KUVAR-ZA-PIPI# 

https://www.storyjumper.com/book/read/92943256/MITRALJETIN-KUVAR-ZA-PIPI-2 

https://www.storyjumper.com/book/read/93375466/MITRALJETIN-KUVAR-ZA-PIPI-3 

https://read.bookcreator.com/7NC4xkxnMpel138tOJMvtc6etDL2/9YSa0JysRou5iOIZ6pzqcg
http://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/book/read/92641846/MITRALJETIN-KUVAR-ZA-PIPI
https://www.storyjumper.com/book/read/92943256/MITRALJETIN-KUVAR-ZA-PIPI-2
https://www.storyjumper.com/book/read/93375466/MITRALJETIN-KUVAR-ZA-PIPI-3


Наши електронски кувари нашли су се на званичној страници Амбасаде Шведске, на 

њиховој инстаграм страници, а добили смо и писмену похвалу за уложен труд у 

обележавању овог јубилеја који је важан за Шведску. Пипи Дуга Чарапа је постала, на 

неки начин, њихов културни амбасадор. Коришћење електронских књига није у функцији 

навикавања на читање електронских књига, него у употреби ИКТ алата и развоја 

креативности и могућности које они пружају. Повратком ђака старије смене у школу 

направили смо изложбу античких маски „Лице за креативце“. Основа су биле беле маске 

од картона, ученици су сами осмишљавали изглед маски. Изложба је остварена у 

реализацији наставнице историје Љиљане Комазец и школске библиотекарке Ингрид 

Граорац. У фебруару 2021. изашао је нови број часописа „Школски библиотекар“, број 10. 

Један од чланака потписала сам као аутор - „Из дневника једне школске библиотекарке 

током пандемије вируса корона“. Часопис је у електронском облику и налази се на сајту 

Друштва школских библиотекара Србије. На линку испод може да се отвори чланак: 

https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10

/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0

%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%

BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%

D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%

B5.pdf 

Поред рада у Друштву школских библиотекара Србије, прављењу изложби и раду у 

eTwinning пројектима, морала сам да пратим сталне токове у образовању. Наша едукација 

је битна јер део тога преносимо и на ученике. Захтеви за едукацијом су константни, ове 

године у фебруару завршила сам семинар „Школски електронски часопис у служби 

креативности ученика“ у сарадњи са ОКЦ – Образовно креативним центром. Семинар је 

регистрован под бројем 273 у каталогу, у трајању од пет недеља и носи 37 бодова. 

Сертификат је добијен у марту 2021.  

Март је био радан и пун акције, направљена је изложба „Чардак ни на небу ни на земљи“, 

учествовали смо на литерарно-ликовном конкурсу Дечјег одељења Библиотеке града 

Београда „Чика Јова Змај“, под називом Библиотека – Жељотека. За уложен труд и велики 

број радова на конкурсу, преко 50 радова, добили смо Захвалницу Библиотеке града 

Београда. Свечана додела била је одржана 2. априла 2021. у просторијама Дечје 

библиотеке „Змај“, на Међународни дан дечје књиге.На крају године од свих радова 

ученика направљена је изложба у холу школе која је стајала до селидбе школе. Ученици 

су тако имали прилику да виде своје радове који су учествовали на конкурсу. 

Активност библиотекара проширила се и светом, тако је током априла 2021, тачније од 14-

16. априла одржана Прва међународна онлајн конференција о дигиталној трансформацији 

у култури и образовању- 1st International Online Conference on Digital Transformation in 

Culture and Education. Конференција је одржана у организацији Секције за дигиталну 

трансформацију библиотека БДС преко Zoomплатформе са стримовањем на You Tube 

каналу. Укупно је било 726 пријава из 43 државе света. Конференцију је отворила 

https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br_10/4%20%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%94%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A6%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5.pdf


Кристин Мекензи, председница IFLA-International Federation of Library Associations-

Међународна федерација библиотечких удружења и институција.За нашу школу је битно 

да је у тренутку представљања наше земље и рада школских библиотекара у Србији, као 

пример добре праксе школског библиотекара наведена изложба о Пипи Дугој Чарапи у 

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“. Приказана је употреба дигиталних алата у 

образовању, а од Канаде до Аустралије, библиотекари су имали прилику да чују о нама и 

нашој школи. На сајту Друштва школских библиотекара Србије може више да се сазна о 

овој конференцији у тексту под називом – Школски библиотекари спремни за промене. То 

смо и показали.  

Финско образовање је тема семинара одржаног под називом „Откријте тајну успеха 

финског образовања“ у организацији Института за модерно образовање. У јуну 2021. 

добила сам сертификат о завршеном семинару о финском образовању.  

У мају 2021. одржано је такмичење „Читалачка значка“, ученици су свој рад показали кроз 

Читалачке дневнике вредно радећи целе године. ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ 

добила је 20 диплома, од укупно 42 ученика, колико се пријавило за такмичење на почетку 

године.  

У мају 2021. школска библиотека је имала инспекцијски надзор из Библиотеке града 

Београда, надзор је обавила Снежана Кавалић Арсенијевић. Дате су мере ради очувања и 

заштите библиотечког фонда приликом селидбе која је била пред нама.  

Акција за Дечју болницу у Тиршовој улици одвијала се месец дана. Током маја 2021, 

ученици млађе смене су донели преко 400 књига за болесну децу у Тиршовој. Направљени 

су обележивачи за читање као и честитке за брзо оздрављење. 

Рад у eTwinning пројектима на крају сваке школске године се вреднује Националном 

ознаком квалитета. То је потврда да је пројекат успешно реализован, следећи корак је 

добијање дипломе Европске ознаке квалитета. Ове године ми имамо два пројекта, 

„TALES” и “Wonderful jorney”. Још увек чекамо одговор да ли су пројекти добили 

Националну ознаку квалитета. 

У јуну 2021, тачније 16. и 17.6. 2021. одржан је акредитован вебинар „Школске 

библиотеке у теорији и пракси“. Први дан уводну реч је дала Мирјана Радовановић 

Пејовић, председник Друштва школских библиотекара Србије, други дан скуп је 

поздравила Ингрид Граорац као потпредседник. Циљ вебинара је био да се што већи број 

школских библиотекара окупи око Друштва школских библиотекара. Јачање 

професионалних капацитета за унапређивање рада, реализација наставних и ваннаставних 

садржаја и аутономно деловање школских библиотекара је будућност. Школска 

библиотека мора да добије своје право место јер без јаке школске библиотеке нема ни 

доброг образовања. Приоритетна област стручног усавршавања на коју се скуп односио 

била је унапређењекомпетенција наставника у области планирања и реализације 

наставеоријентисане на исходе – подизање нивоа методичких знања релевантних за 

циљеве и исходе предмета/области. Број бодова 1, скуп је одобрио Завод за унапређивање 

образовања и васпитања решењем број 883-4/2021. 



„Просветни преглед“ је више пута током ове школске године објавио чланке о раду 

школских библиотекара. О нашој библиотеци два пута. Повод су изложба о Пипи Дугој 

Чарапи и учешће у eTwinning пројектима. 

Током јуна 2021. почело је паковање целе библиотеке због реновирања школе. Фонд од 14 

440 (фонд у то време), спакован је у 286 кутија, 47 кутија је спаковано за ОШ „Бранко 

Радичевић“ где ће бити смештена млађа смена наше школе, ученици од 1. до 4. разреда. 

Паковање школске библиотеке био је велики посао. Свесрдну помоћ пружили су ученици 

старије смене који су на крају школске године добили дипломе за труд. Вероучитељ Петар 

Петровић био је задужен за помоћ око ревизије библиотеке. У јулу је завршено 

пресељење. Библиотека ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ је добила адекватан 

простор у коме може да се настави са радом. Намештене су полице и отпаковане су књиге, 

фонд сада чине књиге које су потребне у процесу наставе, потребна лектира, важнија 

енциклопедијска издања. Све је урађено по закону о библиотечком пословању. Сада следи 

ревизија библиотеке. То спада у рад у новој школској години, извештај о библиотечком 

пословању подноси се Народној библиотеци кроз МБС.  

 

У школској 2020/21. години школска библиотекарка је спровела и следеће 

активности: 

- Дистрибуција уџбеника на нивоу школе, што значи - бесплатни уџбеници за 

ученике који су остварили то право, купљени уџбеници и уџбеници намењени 

колегама у процесу образовања 

- Упис ученика првих разреда у школску библиотеку, одржан је за сваки разред по 

један школски час са циљем упознавања ученика о фонду библиотеке и њеном раду 

- Обележен Европски дан језика у оквиру рада у eTwinning пројектима, ове године су 

се раду прикључиле и колегинице Божица Самарџија ½ и Жана Перић 2/4.  

- Сарадња са библиотеком Свети Сава из Земуна, услед безбедоносних мера због 

пандемије, одлазак у библиотеку Свети Сава у Батајницу није био могућ 

- Организовање такмичења „Читалачка значка“- припрема ученика за такмичење, 

пријава, буђење интересовања за овакву врсту такмичења, све је то процес на коме 

се ради.  

- Сарадња са Библиотеком града Београда поводом библиотечког пословања, 

контакт је виши библиотекар Маријана Пурић која је задужена за информације око 

попуњавања МБС базе за све библиотекаре 

- Руковођење Активом школских библиотекара Земуна и Сурчина и даље је мој 

посао, на последњем састанку, колеге су донеле заједничку одлуку да останем на 

тој позицији. Током пандемије отворена је вибер група нашег актива, све важне 

вести прослеђују се путем ове групе, свима у исто време. Због немогућности 

одржавања састанака на нивоу актива, ми смо били у сталном контакту и вези. 

- Учешће у eTwinning пројектима „T.A.L.E.S.” и „Wonderful journey”, сарадња са 

колегиницама које чине eTwinning тим наше школе, Александром Даниловић и 

Иваном Пушица 



- Остварен контакт и договор са Делфином Томчић, новом сарадницом из Француске 

- Сарадња са издавачком кућом „Школска књига“ 

- Сарадња са издавачком кућом „Лагуна“  

- Сарадња са издавачком кућом „Вулкан“ 

- Сарадња са издавачком кућом „Клет“ и „Бигз“- Стеван Станић 

- Учешће у Светосавској приредби која је била одржана у посебним околностима 

услед пандемије  

- Редован контакт са Активом српског језика и договори око реализације наставе, 

праћење ученика који се такмиче 

- Рад на школском часопису који излази сваке године за Дан школе, 9. маја 

- Урађене фотографије које су везане за рад школе 

- Изложба круна ученика осмих разреда урађена у сарадњи са колегиницом 

Љиљаном Комазец, наставницом историје 

- Учешће на завршном испиту – Мала матура 

- Извршена је набавка књига за награђивање ученика на крају школске године. 

Лично водим рачуна о избору књига за награђивање, да се поклопи узраст ученика 

са тематиком књиге. Ђак генерације увек добије посебно изабрану књигу из опште 

културе.  

- Сарадња са издавачима даје предност у набављању квалитетних и тражених 

издања. Наша школа је годинама у врху по квалитетном избору књига и за своје 

потребе и за награђивање. 

- У потпуности је заживела гугл учионица Школска библиотека. Ученици је користе, 

комуницирају и траже да им се поставе одређени садржаји. Током августа 2021. 

године постављена је лектира за шести разред „Орлови рано лете“ и „Мој дека је 

био трешња“, на захтев ученика.  

Правилником о раду стручних сарадника тачно су наглашени задаци и обавезе школског 

библиотекара. Код нас су те смернице и изнад очекивања: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Сваке школске године спроведе се планирање рада школске библиотеке. На тај начин 

стиче се увид у потребе у раду. У последњих годину дана тај рад се одвијао у 

специфичним условима, није било посета музејима, позориштима и изложбама, али 

резултати показују да обим посла није био мањи, чак напротив. И у овим новонасталим 

околностима радило се јер су се библиотекари организовали на други начин. Виртуелне 

изложбе постале су саставни део едукације, онлајн посете музеја и библиотека порасле су 

за 100%. Све је доступно, а библиотекари су ту да усмере и омогуће приступ.  

- Реализована је набавка свих књига које су потребне за квалитет наставе 

- На основу сарадње са Друштвом школских библиотекара Србије урађене су акције 

које су показале значај школских библиотекара јер без читања и библиотека нема 

квалитетног образовања 

- Извршена је припрема за такмичење „Читалачка значка“ 2020/21. Програм за 

такмичење је остао исти, рад са ученицима је био такав колико су околности 



дозвољавале. Усред скраћења часова, било је немогуће радити са ученицима на 

исти начин као пре пандемије. Ипак, програм је остварен и ученици су успешно 

предали своје Читалачке дневнике на прегледање. 

- Библиотека је радила целу годину, изузев распуста. Сваким радним даном од 8-14 

часова 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Учешће школског библиотекара у процесу образовања може бити видљиво уколико 

библиотекар има могућности да уђе у тај процес на свој начин. Он се од почетка развија 

доласком ученика у школску библиотеку. Библиотекар тада има могућност да ближе 

упозна ученика, да види његова интересовања. На нивоу општине Земун развило се 

такмичење „Читалачка значка“ које пружа ту могућност да сте ближе у контакту са 

ученицима. Пратите их како се развијају и сазревају, касније, преласком у старију смену 

стичете потпуни увид у ученички потенцијал. „Читалачка значка“ је и основа и добар 

темељ у раду са ученицима. Библиотекар може да ради оно што се на часу не постиже. 

Учешће школског библиотекара у eTwinning пројектима даје библиотекару безграничне 

могућности да својим радом унапреди рад образовно-васпитног процеса. Ученицима који 

сазревају уз библиотеку  која ради на тај начин, пружају се услови да се баве 

истраживачким радом већ у раном детињству. Такви ученици су увек у предности од 

својих вршњака и показују боље резултате. Ове године праћење образовно-васпитног рада 

је знатно помогло у читању бајке „Чардак ни на небу ни на земљи“, све се поклопило са 

наставним планом и програмом, а ученицима је бајка била занимљива за анализу. Мислим 

да ће је заувек запамтити. 

3. Рад са наставницима 

Учешће у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада неминовно је повезано и са 

радом са наставницима. Школски библиотекар је карика између наставника и ученика, 

када се то постави на своје место у свакој школи, имаћемо савршен модел образовања. 

Повезаност са млађом сменом је константна. Такмичење „Читалачка значка“ годинама 

развија однос и сарадњу са учитељима. У просеку сваки разред има по два такмичара. 

Учитељи су ти који предлажу ученике за такмичење, касније сам ја та која прати рад 

изабраних ученика. Рад са ученицима траје од октобра до априла, у зависности од узраста 

ученика, ми прелазимо задате књиге и анализирамо их. Ученици прочитају у просеку три 

књиге, науче да препричавају и анализирају дужи текст. Када је у питању поезија, науче 

да врше анализу песама. Истражује се биографија песника, у првом разреду то је Ј.Ј. Змај, 

други разред – Драган Лукић, трећи разред – Љубивоје Ршумовић, четврти – Душко 

Радовић. На тај начин ученици долазе спремни у старију смену. Учитељима је битан тај 

рад јер се касније препозна уложен труд у те ученике. Ове године сарадња је остварена са 

Дуњом Трајковић 2/1, Моравком Ивановић 2/2, Жаном Перић 2/4, Весном Вуковић 3/1, 

Зорицом Бура 3/3, Зораном Плавшић 3/4 , Татјаном Јефтић 3/5, Биљаном Поповић 4/4. У 

старијој смени упознала сам, на почетку године, одељенске старешине ко од њихових 

ученика жели да се такмичи. Ове године то су одељенске старешине петих разреда 



Гордана Главаш 5/5 и Игор Војновић 5/1. Њихови ученици су на крају имали врло 

успешне дневнике који су и награђени на нивоу земунских и сурчинских школа. Такође, 

наставници српског језика Мирки Дабовић, која предаје ученицима петих разреда, 

напоменуто је да њени ученици иду на такмичење „Читалачка значка“. На Активу српског 

језика скренула сам пажњу на разумевање прочитаног у осмим разредима, што се показује 

као слабост сваке године. Разумевање прочитаног значи да се без фонда речи и читања 

које је редовно, не може добро урадити пријемни испит. Тимски рад у eTwinning 

пројектима се наставља. Александра Даниловић, Ивана Пушица и Ингрид Граорац су и 

ове године радиле заједно на два већа пројекта, „Wonderful journey” и “T.A.L.E.S.” 

Пројекат „Wonderful journey” односи се на путовање возом у коме су ученици имали 

изабрану земљу из које крећу и одређену „суму новца“ која је потребна за путовање до 

одредишта. Целокупна замисао пројекта је да се афирмише путовање возом као и да се 

ученицима да могућност да науче да се сналазе кроз истраживање. Њихов задатак је био 

да виде у којој земљи се налазе, где треба да путују, када треба да стигну, колико „новца“ 

имају, шта могу да једу, шта треба да виде у земљи коју посећују, колико кошта градски 

аутобус, да ли имају дневну карту за вожњу, где је купују, који музеј могу да виде, 

знаменитости...Пројекат који је ставио гомилу питања пред ученике, али су наши ученици 

све савладали и показали да се добро сналазе у односу на своје европске вршњаке. 

Заједнички састанци су се одржавали онлајн по договору. Пројекат „T.A.L.E.S.“ је био 

захтевнији јер се радио и у млађој и у старијој смени. Старија смена је била у једном 

тренутку онлајн, док је млађа похађала школу све време. Са млађима је у марту 2021. 

урађена велика изложба о бајци „Чардак ни на небу ни на земљи“, која је представљала 

нашу земљу у пројекту. Задатак је био представљање националне бајке, избор бајке и 

начин представљања је био слободан. Ја сам направила контакт са млађом сменом тако 

што сам ушла у сваки разред, од другог до четвртог, и објаснила шта имамо за задатак. 

Задатак је био да се илуструје нека упечатљива сцена из бајке. Тада смо започели рад на 

бајци. Ученици су прочитали бајку, у трећем разреду она се налази у програму из српског 

језика, анализирали смо бајку и цртали. За месец дана прикупљено је преко сто радова и 

направљена је изложба од свих радова. У холу школе смо од картона направили реплику 

бедема чардака и змаја који лети ка њему. Радови ученика су били окачени на „чардак“, 

тако да су сви могли да виде своје радове. Остатак радова окачен је по паноима. Ученици 

су долазили да виде изложбу по разредима. Овај пројекат није завршен и наставља се и 

ове године. У сарадњу са наставницима могу да ставим и напомену да је контакт са 

наставницима из других земаља, из пројеката, био сталан. У најави је нова сарадња са 

школом из Француске и колегиницом Делфином Томчић. Са њом смо били у контакту 

током целе године, а она истовремено прати наш рад у другим пројектима. 

Јасминка Петровић, књижевница за децу, упутила нам је позив да се придружимо пројекту 

и радионици Амбасаде Шведске у вези обележавања јубилеја – 75 година од првог 

објављивања романа Пипи Дуга Чарапа. Позив прихваћен, а епилог су изложба у холу 

школе, настанак три електронска кувара са цртежима и рецептима наших ученика. 

Уследила је похвала Амбасаде Шведске за уложен труд. На крају смо добили и поклоне за 

школску библиотеку, књиге Пипи Дуга Чарапа, као и поклоне за сву децу која су уложила 

свој рад. Колики је одзив ученика био говори и број електронских кувара, на крају смо 



бирали најбољи рецепт и цртеж. Учешће су узели сви ученици од другог до четвртог 

разреда. „Лице за креативце“ је изложба од прошле године али ове године то су биле 

креативне античке маске. Изложба је постављена у сарадњи са колегиницом Љиљаном 

Комазец, наставницом историје. Античке маске су рађене уз пуно креативности, границе 

нису постојале. Задатак је био да се научи нешто о значењу античких маски, остало је 

плод маште. Сличну изложбу урадиле смо и на крају године са крунама. Задатак је био, 

осмислити круну, украсити је, велике симпатије добила је Српска круна, исцртана у 

бојама заставе Србије, а на којој је уместо „драгог камења“ постављен грб Србије. 

Сарадња која је редовна је она у вези рада на школском часопису, сваке кодине 

колегиници Недјељки Јокић прослеђујем све шта имам од фотографија које су везане за 

рад школе и чланке у вези са радом школске библиотеке. Недјељка Јокић води новинарску 

секцију и води евиденцију о раду школе. Због уџбеника који се набављају на почетку 

године за све запослене, у сталном сам контакту са колегама. Што значи да је моја 

сарадња са свима стална.  

4. Рад са ученицима 

Редован рад са ученицима који је у опису радног места сваког школског библиотекара 

подразумева издавање књига. Посао школског библиотекара није само то, иза тога се 

налази велики труд да уопште некога заинтересујете за читање. После низа година, могу 

да кажем да наша школа нема тај проблем. Све што се ради са нашим ученицима открива 

њихову велику жељу да учествују у разним дешавањима. Ове године на такмичењу 

„Читалачка значка“ такмичари су били: 1. Анастасија Савић 3/4 2. Давид Радишић 2/2 3. 

Дуња Павловић 2/2 4. Мила Ђурић 4/4 5. Марија Вукашин 3/1 6. Тамара Богојевић 3/1 7. 

Марија Балић 3/1 8. Мила Јањић 2/49. Павле Ђујић 5/1 10. Павле Петаковић 2/4  11. 

Милица Ристић 3/1 12. Мила Ђујић 2/1 13. Емилија Станојевић 5/5 14. Искра Ратковић 2/1 

15. Огњен Ристић 3/5 16. Елена Ашић 3/1 17. Магдалена Јелић 3/3 18. Милица Дудуковић 

2/4 19. Вук Грубишић 3/4 20. Милица Караклић 5/5.  

Освојене су велике дипломе од „малих људи“ који су уложили велики труд, заслужено су: 

Велики Поштовани Писар – Анастасија Савић 3/4 , Милица Ристић 3/1 , Мила Ђујић 2/1 

, 

Емилија Станојевић 5/5 , Вук Грубишић 3/4 

Велики Поштовани Илустратор – Давид Радишић 2/2,  Елена Ашић 3/1  

С обзиром на ситуацију сви остали ученици су похваљени и освојили су дипломе 

Поштовани Писар.  

Рад са ученицима био је и у свим пројектима и изложбама о којима је било речи. Контакт 

са Јасминком Петровић је увек обележен креативношћу и медијски је испраћен. О Пипи 

Дугој Чарапи известила је и национална телевизија РТС 1.  

 

5. Рад са родитељима/старатељима 



У околностима у којима је протекла, сада већ прошла школска година, сарадња са 

родитељима/старатељима је била ограничена. Улазак у школу је био забрањен, а све 

информације прослеђиване су путем вибер група са родитељима. Ипак, сва дешавања која 

су везана за ученике, такмичења, учешће на изложби, неминовно повлачи и сарадњу са 

родитељима/старатељима. У раду са ученицима схватите какве имате и родитеље у школи, 

код нас су посвећени и спремни да помогну својој деци. Изложба о Пипи Дугој Чарапи је 

доказ јер смо имали маме и тате који су се присетили свог детињства и радо су помогли у 

идејама. „Читалачка значка“ је показала да родитељи радо предају своју децу у овакве 

активности. Време проведено у библиотеци је време посвећено учењу на један другачији 

начин. Ту се истражује, уче нове речи и нови појмови. Ученици просто траже да им 

помогнете у том истраживању, а то је посао сваког библиотекара. Уз њих истражујем и ја, 

на крају године открила сам нову књигу „Приче о речима“, Вук Караџић. Тема је да свака 

реч има своје порекло, права тематика за наше ученике. Такве књиге смо и поклањали за 

награђивање ученика за крај школске године. Рад са родитељима значи и да школа указује 

на који начин је могуће заинтересовати децу у данашње време да савладају градиво које је 

пред њима. Први услов је читање. Сарадња са родитељима/старатељима била је доказана и 

у акцији прикупљања књига за Тиршову. Родитељи/старатељи нису улазили у школу, али 

су давали деци да поклоне вредне књиге. Књиге које ће завршити у рукама деце којима је 

једина жеља да оздраве. 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

У нашој школи директор је схватио нове потребе у образовању, одобрио је богаћење 

библиотечког фонда јер без нових књига нема ни таквих ученика, креативних и увек 

спремних за рад. Доласком првака у библиотеку ви одмах имате увида у „генерацијску 

ситуацију“, понекад схватите да вам предстоји тежак рад, а понекад имате већ формиране 

читаоце жељне нових књига. Касније, такви ученици постају учесници eTwinning 

пројекта, време је то већ показало. Стручни сарадници су ту да прате рад школе и ученика, 

зато ми ослушкујемо потребе наших ђака. У старијој смени имамо једног педагошког 

асистента са којим већ годинама сарађујем. На почетку године набављена је литература 

која олакшава рад са ученицима којима је потребна оваква подршка. Трудим се да у 

библиотеци увек има нека нова књига из тог домена.  

 

7. Рад са стручним органима и тимовима  

Актив српског језика се састајао онолико колико су то безбедоносне мере дозвољавале. 

Као школски библиотекар увек сам ту за потребе школе и наставе. Тимови постоје и у 

сталном смо контакту за све што нам налажу обавезе у вези рада тимова. Најактивнији је 

био у свом раду, а његов сам члан eTwinning тим, састанци су били сваке недеље, 

четвртком или петком. Контакт са ученицима је био константан. Састанци су се 

одржавали онлајн преко Гугл учионице – Школска библиотека. 



 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Ове године сарадња међу библиотекарима била је велика. За то има више разлога, једно је 

међусобно повезивање ради бољег пословања, друго је повезивање школских 

библиотекара са институцијама које су директно повазане са радом библиотека, то су 

Библиотека града Београда и Народна библиотека. У Библиотеци града Београда за наш 

рад задужена је Маријана Пурић која води евиденцију о раду школских библиотекара, а за 

надзор је задужена Снежана Кавалић Арсенијевић. Снежана Кавалић Арсенијевић била 

нам је у надзору непосредно пре селидбе, ради изрицања мера о очувању и заштити 

библиотечког фонда током реновирања школе. За такмичење „Читалачка значка“ 

задужена је Библиотека Свети Сава из Земуна и колегинице Наташа Кнежевић, управница 

библиотеке, и Мира Стојнић, библиотекарка са Дечјег одељења у Земуну. Ту су Дечје 

одељење Змај из Београда, при Библиотеци града Београда са којим сарађујем годинама. 

Ове године уследила је и Захвалница за ту сарадњу. Марија Николић из Одељења за 

културу при Општини Земун је у сталном контакту са мном путем мејла. Редовно нас 

извештава о актуелним дешавањима које се тичу културног живота Земуна. И на крају бих 

издвојила рад У Друштву школских библиотекара Србије које јача и по броју чланова и по 

активностима. Част је припадати таквом друштву. Горана Стевановић је историчар 

уметности у Народној библиотеци Србије, са њом сам у контакту ради информација о 

актуелностима из Народне библиотеке Србије. 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

Наша школска библиотека је ове године имала инспекцијски надзор из Библиотеке града 

Београда. Као надзор нам је дошла Снежана Кавалић Арсенијевић. Она је имала директан 

увид у сву библиотечку документацију коју ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ има. 

Од вођења евиденције о раду на годишњем нивоу, преко фотографија, статистичких 

података, наша школа поседује све што се тражи. Ту су и планови и документа о 

самовредновању. Библиотечко пословање се приказује кроз годишњу анкету о 

библиотечком пословању која се предаје Народној библиотеци Србије – МБС база.  

Стручно усавршавање: 

- Истраживачки тим ФПН прошле године је реализовао онлајн радионице у оквиру 

пројекта „Медијска и информацијска писменост у Југоисточној Европи у функцији 

развоја критичког мишљења“. Радионица је имала циљне групе, а то су оне које се 

баве едукацијом, други модул пројекта био је намењен наставницима и 

библиотекарима. Медијска и информацијска писменост је кључна компетенција у 

овим временима, јер само тако можемо да изградимо критичко мишљење. 

Радионице су подржане од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, а вебинар је регистрован у Заводу за унапређење 

васпитања и образовања као регионални стручни скуп, под бројем 528. 

 



- „Откријте тајну успеха финског образовања“ у организацији Института за модерно 

образовање. У јуну 2021. добила сам сертификат о завршеном семинару о финском 

образовању.  

 

- „Школски електронски часопис у служби креативности ученика“ у сарадњи са 

ОКЦ – Образовно креативним центром. Семинар је регистрован под бројем 273 у 

каталогу, у трајању од пет недеља и носи 37 бодова.   

 

- 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education. 

Конференција је одржана у организацији Секције за дигиталну трансформацију 

библиотека БДС преко Zoom платформе са стримовањем на You Tube каналу. 

Укупно је било 726 пријава из 43 државе света – учешће 

 

- 16. и 17.6. 2021. одржан је акредитован вебинар „Школске библиотеке у теорији и 

пракси“.Приоритетна област стручног усавршавања на коју се скуп односио била је 

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 

оријентисане на исходе – подизање нивоа методичких знања релевантних за 

циљеве и исходе предмета/области. Број бодова 1, скуп је одобрио Завод за 

унапређивање образовања и васпитања решењем број 883-4/2021. 

 

Извештај о раду Школског одбора 

 

Седнице Школског одбора редовно су одржаване према донетом плану и програму. 

У школској 2020/2021. години одржано је пет седница Школског одбора. 

Све одлуке донете су у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 

Статутом школе, Пословником о раду школског одбора и осталим Законским и 

подзаконским важећим актима.  

Седнице је заказивала и водила председница Школског одбора, Нада Илић у договору са 

директором школе, а у њеном одсуству Ивана Пушица, заменица председнице Школског 

одбора. 

Записник са претходне седнице Школског одбора и сазив за наредну седницу  достављан 

је сваком члану Школског одбора, председницима синдиката и Ученичком парламенту у 

року предвиђеном Пословником о раду Школског одбора. 



Школски одбор је разматрао и усвајао Извештаје које је подносио директор школе о свом 

раду (2 пута у току школске године ), Извештаје о остваривању Годишњег плана рада, 

Извештаје о самовредновању, о остварености стандарда постигнућа и других индикатора 

квалитета рада установе, о реализацији наставног плана и програма, финансијске 

извештаје, извештаје о извршеном редовном попису и извештај о пословању и годишљем 

обрачуну за 2020. годину, набавци наставних средстава, постигнутом успеху ученика на 

крају класификационих периода и крају школске године и свим осталим дешавањима у 

школи. 

На 14. седници одржаној 14. 9. 2020. године разматран је и усвојен Извештај о раду 

директора за школску 2020/2021 годину, Извештај о остваривању Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021 годину, Извештај о остваривању Развојног плана школе, Извештај о 

самовредновању, разматран је и донет Годишњи план рада за школску 2021/2022 годину и 

Акциони план самовредновања за школску 2020/2021 годину, План стручног усавршавања 

запослених за школску 2021/2022 годину и усвојен Извештај о оствреном Плану стручног 

усавршавања за школску 2020/2021 годину,  разматране понуде и донете одлуке за избор 

осигуравајућег друштва и ђачког динара, разматран и донет План јавних набавки за 2020. 

годину, те разматран и донет Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки и 

набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на 

које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци, а донета је и 

Одлука о давању у закуп школског простора. На 15. седници одржаној дана 1. 12. 2020. 

године разматран је извештај о успеху, дисциплини и изостанцима ученика на крају првог 

тромесечја школске 2020/2021 године, разматрана и донета Измена и допуна Пословника 

о раду школског одбора и Пословника о раду Савета родитеља и Пословника о раду 

Наставничког већа. На 16. седници одржаној дана 26. 1. 2021. године разматрана је 

Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају првог полугодишта школске 

2020/2021 године, усвојен је Извештај о раду директора и Извештај о остваривању 

годишњег плана рада школе за прво полугодиште школске 2020/2021 године, разматран је 

и донет финансијски план за буџетску 2021. годину, разматран и донет годишњи План  

набавки за буџетску 2021. годину, усвојен Извештај  о извршеном редовном попису и 

Извештај о пословању и годишњем обрачуну за 2020.годину. На 17. седници одржаној 

дана 27. 5. 2021. године разматрана је анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика 



на крају трећег тромесечја школске 2020/2021 године, дате информације везане за 

реконструкцију и надокнадњу школе. На 18. седници одржаној дана 6. 7. 2021. године 

године извршена је анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају другог 

полугодишта школске 2020/2021 године, урађена је анализа завршног ученика 8.разреда, 

донета је Одлука о расписивању конкурса за избор директора, донета је Одлука о 

образовању комисије за избор директора, донета је Одлука о коришћењу годишњег 

одмора директора, донета је одлука о изради распореда часова, разматран је и донет  

Школски програм, дата су обавештења везана за надоградњу и реконструкцију школе.  

Школски одбор је био јединствен у својим одлукама радећи у оквиру својих Законских 

овлашћења уз пуну сарадњу са директором школе и осталим запосленима. 

 

Извештај о раду  Наставничког већа 

 

Извештај подноси директор о реализацији плана Наставничког већа  који обухвата све 

сегменте који су везани за образовно васпитни процес и реализацију планова и програма у 

школској 2020/21. 

Пословником о раду Наставничког већа, који је урађен према  Статуту школе и закону,  

утврђен је рад Наставничког већа. Наставничко веће је свој план и програм реализовало 

према Пословнику о раду Наставничког већа  на седницама. Наставници и стручни 

сарадници су присустовали  одржаним седницама у току 2020/21. 

Директор Стево Јањанин је руководио свим седницама. Седнице су припремане уз  

сарадњу ПП – службе и сектретара. Приликом припреме седница водило се рачуна да се у 

дневни ред унесу она питања која спадају у надлежност Наставничког већа, по закону и 

Статуту школе, а уједно да су и тренутно актуелна  у школи. 

Седнице су заказиване неколико дана пре одржавања, а такође водило се рачуна да сви 

могу да присуствују и да се не ремти наставни процес. Директор је пре почетка седнице 

вршио прозивање и евидентирао присутне, тако да је и утврђен кворум. Усвајани су 



записници са претходних седница и давана су обавештења о извршеним закључцима са 

претходне седнице , затим је следио дневни ред. 

Наставничко веће је одржало  13 седница у 2020/21 години, седница 8.4.2021. и 22.12.2020. 

године је одржана онлајн. На седницама су разматрана сва актуелна питања која су везана 

за школу. Разматран је и утврђен је  предлог  Годишњег плана  рада за 2020/21 ,  Извештај 

о раду школе, извештај  директора на полугодишту и на крају школске године, извештај о 

самовредновању, извештај Тима за заштиту  деце од насиља, ПП службе, као и  извештаји 

руководилаца стручних већа, у 2019/20 години је детаљно разматрани. Разматрани су 

измене и допуне Статута, предлог Правилника о правима, обавезама и одговорности 

ученика, Правилника о испитима,  Правилника о раду ђачке ужине, предлог Правилника о 

понашању ученика , наставника и родитеља,Правилника о заштити и безбедности 

ученика, Правилника о испитима, Правилника о организацији и систематизацији послова  

и радних задатака, предлог о Правилника о раду Наставничког већа. Разматран је План 

стручног  усавршавања запослених за школску 2020/21.  Сви извештаји су усвајани, а сви 

планови за 2020/21. годину, распоред часова редовне наставе, додатне, допунске , 

слободне активности, распоред контолних вежби, распоред писмених задатака, пријема 

родитеља , дежурства, распоред звона....Детаљно је вршена анализа оцена ,дисциплине, 

изостанка ученика, успеха на крају тромесечја, полугодишта и на крају школске године. 

Чланови Наставничког већа су редовно упознавани са семинарима на којима су 

наставници присустовали и са спроведеним анкетама , редовно су престављењни  

анализирани резултати  са тестирања разреда које је спроводило Министарство просвете и 

Завод за вредновање. Посебно је вршена анализа пробног завршног испит и анализа 

завршног испита за ученике осмог разреда. Разматрани су захтеви и молбе родитеља, 

везаним за похађање наставе посебно ослобађање од физичког, поправним испитима... 

Наставничко веће заједно са директором школе Стевом Јањанином  редовно се договарало 

о појединим манифестацијама , нпр. Дан школе, Свети Сава, Нова година,  о учешћу на 

различитим такмичењима , семинарима, одржавању различитих спортских такмичења, 

сарадњи са локалном заједници. Донесена је одлука о распореду припремне наставе, 

полагању поправних и разредних испита и одређена је школска уписна  комисија. 

Директор школе Стево Јањанин је редовно обавештавао чланове Наставничког већа о 

променама везаним за мере заштите од Корона вируса. На седницама Наставничког већа 



редовно су разматране иновације везане за електронски дневник, где су координатори 

Александра Даниловић и Татјана Бабић редовно обавештавале чланове Наставничког већа 

о новинама везани за електронски дневник. 

Разматрана је могућност набавке уџбеника преко школе и донета је одлука о награђивању 

ученика, биран је ученик генерације.  Донесена је одлука о задужењима наставника, 40 

часовној структури , броју одељења, разредном старешинству , изради распореда часова за 

2020/21. Редовно су разматрани извештаји са родитељских састанака, предлози и одлуке 

са седница Савета родитеља, Школског одбора.  Колегиница Александра Даниловић је 

колектив редовно обавештавала о ЕРАЗМУС пројектима. На последњој седници 

Наставничког већа директор се похвално и детаљно осврнуо на дугогодишњи рад 

учитељице  Драгане Томашевић, чиме је увеличан испраћај колегинице у пензију.  

Наставничко веће је врло конструктивно радило, доносећи одлуке у складу са законом и 

Статутом школе у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса у школи. У току 

школске 2020/21 године ниједна седница није отказана и на свим седницама Наставничког 

већа је присустовало преко  90 % чланова Наставничког већа. Записник је редовно водила 

проф. Недељка Димитријевић. Директор школе Стево Јањанин је водио  и припремао, 

заједно са стручним сарадницима, све седнице Наставничког већа. 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

 

План и програм  Педгошког колегијума је у потпуности реализован. 

Одржано је пет састанака од тога три онлајн. На сваком састанку је било преко 75% 

чланова Педагошког колегијума. 

Седницама је руководио директор школе, Стево Јањанин. 

Колегијум је разматрао Извештај директора за 2019/20.годину, План 

стручног  усавршавања. 

Развојни план, План израде ИОП-а, усвајао извештаје о раду и напредовању ученика који 

раде по ИОПу. 

Разматрани су пројекти који се раде у школи, посебно eTwinning пројекту . 



Договарало о начинима усавршавања онлине наставе, размена искуства.  

Разматрани су захтеви наставног особља за набавку наставних средстава , за опремање 

школе и побољшање услова рада. 

Разматрана је реализација онлине наставе и коришћење платформи за комуникацију. 

На колегијуму се договарало око реализације  предвиђених такмичења, које се ове 

школске године мењало,  према плану Министарства просвете  као и организовању 

школских такмичења, школских манифестација, приредби, ревија , спортских активности. 

Разматрана је листа технолошких вишкова коју је урадила комисија, а извештај поднела 

Драгана Косановић, Влатка Костић, Зорица Бура као и листа стручног усавршавања коју је 

урадила са стручним руководиоцима већа Гордана Главаш , обе листе усвојене су од 

стране колегијума. 

Разматран је начин похађања наставе. и полагање завршног испита. 

Разматран је програм против насиља и питања безбедности ученика. 

Представници су детаљно подносили извештај са својих седница стручних већа 

о реализацији својих  планова  и програма. 

Записнике на седницама Педагошког колегијума је водила Јасминка Пајић. 

Извештај о раду Савета родитеља 

 
 Савет родитеља  је у току школске 2020/21. године одржао четири седнице. На 

првој седници се бирало руководство. За председника изабрана је Горана Кожул , за 

заменика председника Јелена Бабић , а за записничара Бојана Митровић. На првој 

конститутивној седници сви чланови су упознати са надлежностима Савета родитеља. 

Позиви са истакнутим дневним редом седнице достављани су на време свим члановима 

Савета родитеља. Записници са свих седница Савета родитеља редовно су вођени и 

заведени. На седницама је увек присуствовао довољан број родитеља како би ово тело 

доносило пуноважне одлуке.  При изношењу предлога и доношењу одлука сви чланови су 

врло активно учествовали у дискусији тражећи најадекватније решење.  

11.9. одржана је прва конститутивна  седница Савета родитеља где су разматрани 

извештаји о раду школе а ово тело је се упознавало са свим будућим планираним 

акцијама. Родитељи су на тој седници упознати и са планираним релацијама екскурзија у 

трајању од 1-3 дана као и за наставу у природи, упознали су се и са планом културних 



активности школе везаних са упознавањем нашег града. На тој седници Савет родитеља 

донео је одлуку и у вези осигурања ученика, ужине и чланарине за ђачки динир.  

10.02. одржана је седница .  На тој седници анализиран је успех, владање и изостанци 

ученика на крају првог полугодишта. Сви чланови су се детаљно упознали са утрошком 

средстава сакупљеног од Ђачког динара за прошлу школску годину , као и са сакупљеним 

средствима ове школске године. На овој седници чланови су упознати са Оперативним 

планом реализације и организације наставе за друго полугодиште, избором и набавком 

уџбеника, о току реализације пројеката у нашој школи. 

Трећа седница Савета родитеља одржана је 08.03.2021. Како је дотадашња председница 

Савета родитеља поднела молбу за разрешење дужности из приватних разлога приступило 

се избору новог председника Савета родитеља. Изабран је кандидат Александар 

Јовановић. За заменика изабран је Милан Мацура. Разговарало се и о свим заштитиним 

мерама које се спроведе а и о свим пристиглим информацијама у вези планиране 

надоградње школе.  

27.05. 2021. је одржана седница када је седници присуствовао и председник Општине 

Земун Гаврило Ковачевић. Чланови су детаљно упознати са планом надоградње и 

реконструкције школе. На овој седници разговарало се и о реализацији наставног плана и 

програма, оцењивању, завршном испиту за ученике осмог разреда, прослави матурске 

вечери. Спроведен је и упитник за родитеље ( самовредновање, област Етос ). 

Родитељи су на седницама Савета родитеља редовно и благовремено информисани о свим 

важним питањима из живота и рада школе. О школском успеху и понашању ученика су 

извештавани квартално и на крају школске године. Информисани су о радовима у школи и 

припремама за почетак школске године, садржајима школских програма, годишњег 

програма, извештају о раду школе, условима за остваривање екскурзија, излета, 

рекреативне наставе и матурске вечери, учествовали су у избору и набављању школских 

уџбеника и свим школским и ваншколским активностима. У оквиру припреме и 

реализације екскурзија, излета и рекреативне наставе родитељи су учествовали у целом 

процесу, утврђивање су и дневнице за наставнике.  

Родитељи су редовно информисани и о посетама инспекција у школи. 

Савет родитеља бавио се и проширеном делатношћу школе као и и предлагањем мера за 

унапређењем успеха ученика у учењу и владању као и мерама за унапређењем услова рада 



у школи. Видови ангажовања родитеља и пријатеља школе у реализацији годишњег 

програма рада школе:  

• помоћ у организовању друштвено корисног рада 

• помоћ при извођењу посета, излета, екскурзија  

• помоћ у издавању школског листа, зборника  

• окупљање родитеља – стручњака који могу да пруже одређену помоћ другим 

родитељима , ученицима, наставном особљу школе  

• сусрети са истакнутим личностима  

• здраствено васпитање  

• учествовање у остваривању програма слободних активности  

• учествовање у реализацији програма професионалног информисања ученика   

• финансијске и друге помоћи родитеља у отклањању недостатака у школи и 

куповина нових наставних средстава  

• самоангажовање и иницијативе родитеља ученика  

• помоћ у организацији и извођењу хуманитарних акција . 

Треба истаћи да су родитељи били веома ангажовани и да су у великој мери ускладили 

своје захтеве. Посебно су током године били заинтересовани за све активности у школи у 

којима су и сами узели учешће.  

Позитивна искуства у овој години послужиће као смернице за рад у следећој школској 

години.   

 

Извештај тима за међунаставну компетенцију и предузетништво 

Члавнови тима: 

1. Весна Бољановић 

2. Драгана Ђурић 

3. Весна Вуковић 

4. Зорица Бура 

5. Марко Петровић 

6. Александра Дамјанац 

7. Недељка Димитријевић 

8. Снежана Алимпић 

9. Јасминка Пајић – координатор 



 Међупредметне компетенције су: 

1) компетенција за учење;  

2) одговорно учешће у демократском друштву;  

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација; 

 5) одговоран однос према околини; 

 6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8) рад са подацима и информацијама; 

 9) решавање проблема;  

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција. 

 

Извештај тима за обезбеђивање квалитета 

и развоја   установе 

 

Чланови тима: Татјана Стојановић, кординатор, наставник српског језика 

                          Стево Јањанин, директор школе 

                          Ана Ћирјанић, педагог школе 

                          Јелена Станић, психолог школе 

                          Моравка Ивановић, наставник разредне наставе 

                          Марко Петровић, наставних Технике и технологије 

                          Наташа Ласан, наставник енглеског језика 

                          Петар Петровић, наставник верске наставе 

                          Младенка Јелић, наставник биологије 

                          Снежана Велимир, наставник математике 

                          Влатка Костић, наставник музичке културе 

                          Игор Војиновић, наставник физичког и здравственог васпитања 



Чланови овог Тима су током 2020 / 2021. године пратили обезбеђивање квалитета и развој 

установе увидом у записнике са састанка Стручних тимова, извештаја са седница 

Наставничког већа, Педагошког колегијума, праћењем акционих планова,сајта школе... 

Програм овог Стручног тима је остварен у складу са епидемиолошком ситуацијома . 

Успостављен је интерни систем квалитета рада у школи анализом резултата 

самовредновања и спољашњег вредновања. Праћење резултата и утврђивање критеријума 

ОВ рада као и представљање акционог плана свим актерима ОВ рада. 

Успостављен је договор о развоју методологије самовредновања у односу на стандарде 

квалитета рада и ту су највише били укључени: директор школе, педагог, психолог као и 

Стручни тим за самовредновање. Током године коришћени су аналитичко- истраживачки 

подаци за даљи развој школе и утврђивање мера за повећање квалитета коришћењем 

разултата квантитативних и квалитативних анализа ОВ рада. 

Стручни тим је пратио развој компетенција наставника и стручних сарадника уз примену 

Правилника о стандардима компетенција за професију наставника и стручних сарадника. 

Током школске године сагледавало се стање и утврђивале се мере за напредовање ученика 

током постигнућа вредновања као и преко Извештаја о међупредметним компетенцијама.  

Доста се пажње посветило напредовању ученика  који уче по индивидуалном програму 

нарочито током онлине наставе. 

 

ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊСКИХ И РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 

Извештај Разредног већа 1. разреда  

 
Структура одељења 

 

ДраганаЂурић , одељење 1 / 1 , 12 дечака и 12 девојчица. Укупно ученика 24 

Божица Самарџија, одељење 1/ 2 , 14 дечака и 10 девојчица. Укупно ученика 24 

Милена Живковић, одељење 1 / 3, 13 дечака и 11 девојчица. Укупно ученика 24 

Татјана Бабић ,одељење 1 / 4 , 14 дечака и 10 девојчица. Укупно ученика 24 

Јелена Шарац, одељење 1 / 5 , 13 дечака и 11 девојчица. Укупно ученика 24 

Укупан број ученика је 120 (66 дечакa и 54 девојчица) 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

одељење 

 

1/1 Верска настава 17, Грађанско васпитање 7; 

 

1/2 Верска настава 24, Грађанско васпитање 0; 

 

1/3 Верска настава 23, Грађанско васпитање 1; 

 

1/4 Верска настава 24, Грађанско васпитање 0; 



 

1/5 Верска настава 22, Грађанско васпитање 2. 

Верска настава 110 Грађанско васпитање 10 

Часове Верске наставе реализује Драгана Кончаревић, док часове Грађанског васпитања 

реализују одељењске старешине у својим одељењима. 

Часове Енглеског језика, у свим одељењима I разреда, реализује Наташа Ласан. 

 Наставни план и програм у овом периоду је реализован у складу са препорукама ЗУОВ-а 

и измењеним календаром васпитно-образовног рада. Сви планирани часови су и 

реализовани уз минимална одступања. Сва педагошка документација је вођена 

благовремено, уредно и тачно . 

Оцене у првом разреду су описне и оријентисане на исходе. Закључна оцена подразумева 

процену напредовања ученика, постоји оцена самостално , уз мању помоћ и уз већу помоћ, 

затим процену ангажовања ученика и сходно томе постоји процена на стално или 

повремено. За сваки предмет се истиче препорука за даљи ра и напредовање ученика. 

Ученици су формативно оцењивани кроз праћење напредовања и активности затим су 

након предлога оцене и закључене описно и оријентисано ка исходима и у односу на 

напредовање и ангажовање ученика. Оцене су афирмативне, мотивишуће и подстицајне за 

даљи рад и напредовање. 

УЧЕНИЦИ СУ НАПРЕДОВАЛИ ПРЕМА СВОЈИМ ИНДИВИДУАЛНИМ 

МОГУЋНОСТИМА И У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНА ПОСТИГНУЋА. 

У већој мери је присутно стално ангажовање већине ученика уз самостално напредовање, 

док је појединим ученицима потребан допунски и стимултивни рад уз подстицај и 

мотивацију, јер напредују уз мању помоћ и уз повремено ангажовање. 

Сви ученици из предмата верска настава и грађанско васпитање, имају оцену истиче се. 

Идивидуализације и ИОП-а нема 

Изостанци ученика 

 

1/1 – 472+647 = 1119 изостанака 

 

1/2 - 1126+216=1481 изостанака 

 

1/3 – 0+442=442 изостанака 

 

1/4 – 363+638=1001 изостанака 

 

1/5 – 574+1038=1612 изостанака 

УКУПНО 5655 изостанака 

Похваљени су сви ученици за улужен труд, одговорност у раду и успешно завршен први 

разред у необичним условима. 

Школско такмичење у шаху 27.2. 

1.место Милан Петровић, 

2. место Јован Ђикандић, 

3. место Стефан Павловић 

Лена Раденковић 1. место у шаху на првенсту Војводине. 

2. место на Републичком такмичењу у шаху 

АКТИВНОСТИ: 



-Свечани пријем првака. 

- 16.10.2020. – "Недеља програмирања" и "ERASMUS + дани"- Обележили смо "Недељу 

програмирања" (CODE WEEK) у нашој школи , чиме смо нашим ученицима пружили 

могућност да направе своје прве кораке у програмирању кроз игру и забаву . 

- CODE:STEAM...... ( о програмирању и алгоритамском размишљању); 

- Traditional story - telling ways in my country .......( О традиционалним причама – српске 

народне бајке) 

- 27.2. Школско такмичење у шаху 

- Током априла - Хуманитарна акција прикупљања новца за лечење дечака из ¾. 

- Током маја - Прикупљање књига за дечију библиотеку у Тиршовој улици. 

 

 

Извештај Разредног већа 2. разреда  

 
 

У другом разреду, на крају школске 2020/ 2021. године има 102 ученика (51 дечак и 51 

девојчицa), који су распоређени у четири одељења. 

 

Разредно веће другог разреда, чине: 

Дуња Трајковић II/ 1 

Моравка Ивановић II/ 2 

Катарина Павловић II/ 3 

Жана Перић II/ 4 

Бројно стање ученика по одељењу 

Одељење 

Број дечака Број девојчица Укупан број ученика по одељењима 

II -1 27 14 13 

II-2 20 11 9 

II-3 27 13 14 

II-4 28 13 15 

Укупно 102 51 51 

Успех ученика 

 

II/1 II/2 II/3 II/4 Укупно 

Одличних 25 18 22 22 / 87 

Врлодобрих 2 2 5 6 / 15 

Добрих / / / / 

Довољних / / / / / / 

Недоовољних / / / / / / 

Неоцењени / / / / / / 

Ослобођени / / / / / / 

 

Успех ученика другог разреда, тј. исходи, активности, као и друга запажања о раду и 

владању ученика појединачно, током школске 2020/21. године, записани су у 

електронском дневнику и ђачким књижицама, које ће бити подељене родитељима на 

родитељском састанку. 



Наставни план и програм у овом периоду је реализован у складу са препорукама ЗУОВ-а и 

измењеним календаром васпитнообразовног рада. У свим одељењима другог разреда, 

наставни план и програма на крају школске 2020/21. године је реализован тако што су 

часови редовне наставе реализовани уз мања одступања, као и часови Слободних 

активности, допунске наставе из Српског језика и Математике. 

 

Наставни предмет Средња оцена 

II/ 1 II/ 2 II/ 3 II/ 4 

Српски језик 4,43, 4,90, 4,56, 4,46 / 4,59 

Енглески језик 4,57, 4,60, 4,67, 4,75 /4,65 

Математика 4,35, 4,95, 4,41, 4,57 /4,57 

Свет око нас 4,62, 4,85, 4,56, 4,64 /4,67 

Ликовна култура 4,98, 5,00 5,00 5,00 /4,99 

Музичка култура 4,98, 5,00 5,00 5,00 /4,99 

Физичко и здравствено васпитање 4,98, 5,00 5,00 5,00 /4,99 

Укупно 4,70, 4,90, 4,74, 4,78 

 

Средња оцена другог разреда је 4,78 

 

Бројно стање ученика по изборним предметима 

Одељење Верска настава Грађанско васпитање 

II -1 18 9 27 

II-2 15 5 20 

II-3 16 11 27 

II-4 20 8 28 

Укупно 69 33 102 

 

Часове Верске наставе, у одељењима реализује Драгана Кончаревић, Грађанског 

васпитања реализују одељењске старешине у својим одељењима. 

Часове Енглеског језика, у свим одељењима II разреда, реализује Наташа Ласан. 

Број изостанака, како укупан, тако и по ученику, на крају школске 2020/21. године 

 

Одељење Број 

оправданих изостанака на крају школске 2020/21. године / 

по ученику Број 

неоправданих изостанака на крају школске 2020/21. године / 

по ученику Број нерегулисаних 

изостанака на крају школске 2020/21. године / 

по ученику Укупан број оправданих изостанака на крају школске 2020/21. године / 

по ученику 

 

II/ 1 1422 (52,67) / / 1422 (52,67) 

II/ 2 1176 (58,80) / / 1176 (58,80) 

II/ 3 1648 (61,04) / / 1648 (61,04) 

II/ 4 2300 (82,14) / / 2300 (82,14) 

Укупно 6546 (64,18) / / 6546(64,18) 



 

Владање ученика 

примерно 102 ученика 

врлодобро добро задовољавајуће незадовољавајуће / / / / 

 

3. Похваљени ученици, на крају школске 2020/21. године, су ученици са просеком оцена 

5,00 (укупно 59 ученика): 

II/1: Ања Грујичић, Лара Драгутиновић, Мила Ђујић, Анастасија Зеленовић, Николина 

Копања, Милица Маринковић, Алексеј Мириловић, Немања Остојић, Страхиња Павловић, 

Искра Ратковић, Страхиња Ратковић, Дамјан Симић, Ивона Симић, Андреј Ступовски, 

Михајло Суботић, Хелена Шимурина, Стефан Шкрбић. 17 ученика 

II/2: Давид Гибаница, Милош Вукас, Николина Јовичић, Вук Кузев, Андријана 

Милошевић, Јован Нинковић, Дуња Павловић, Милица Стојановић, Лазар Радека,Давид 

Радишић, Милош Решановић, Немања Савић, Јована Филишић,Ања Подунавац.14 

ученика 

II/3: Марина Андрејић, Ленка Гасовић, Вељко Граовац, Вељко Груловић, Ања Ђокић, 

Ленка Иванишевић, Анастасија Јовичић, Лука Крајишник, Анђелија Маћешић, Огњен 

Пејовић, Ивона Платиша, Дуња Радић, Настасија Раић, Милош Рокнић, Јована Тривковић. 

15 ученика 

II/4: Јана Веселиновић, Богдан Вукашин, Дамјан Глобару, Вељко Граовац, Лена 

Дабижљевић, Борис Дајовић, Милица Дудуковић, Богдан Ђурић, Мила Јањић, Дуња 

Летуница, Максим Маринко, Павле Петаковић, Дуња Срдић. 13 ученика 

Ученици који су радили по ИОП-у, су: 

 

II/ 1: нема; 

II/ 2: В.С ради по ИОП-у 2, српски језик и математику. 

II/ 3: нема; 

 

II/ 4: нема; 

Сви ученици, који су на крају школске 2020/21. год. остварили одличан успех и примерно 

владање, су похваљени, а поред тога и ученици који су освојили награду или похвалу на 

такмичењима. 

На Школском такмичењу у шаху, Марта Тутуш 2. место II/1, Богдан Вукашин 1.место, 

Максим Маринко 2.место, Михаило Миливојевић 3.место II/4. 

На Општинском тамичењу у шаху, Јован Нинковић II/2 je oсвојио 1.место, Ивона Платиша 

II/3 је освојила 2. место. 

 

Општинско такмичење „Читалачка значка“: 

II/ 1: Мила Ђујић, „Велики поштовани писар“, Искра Ратковић, „Поштовани писар“; 

II/ 2:Давид Радишић, „Поштовани илустратор“, Дуња Павловић, „Поштовани писар“; 

II/ 4: Мила Јањић, Павле Петаковић и Милица Дудуковић, „Поштовани писар“. 

Награђеним и похваљеним ученицима ће бити уручене књиге и дипломе. 

4. На седници Одељењског већа учитеља, одржаној 21.06.2021. године, договорен је 

дневни ред и термин одржавања родитељских састанака у вези са завршеном школском 

2020/21. годином, за ученике од првог до четврог разреда,а то је уторак, 28.06.2021. 

године у 18 часова. 



 

Настава у школи организује се на начин који осигурава здравствену безбедност ученика и 

запослених, у складу са препорукама надлежних органа и и институција у школском 

простору. 

- У самоизолацији од почетка школске године било је у : 

II/ 1 6 ученика и 1 ученик је био позитиван на корона вирус 

II/ 2 3 ученика II/ 3 8 ученика II/ 4 13 ученика 

Укупно: 31 

Један део током школске године онлајн наставу је похађао један ученик из II/2 и један 

ученик из II/3. Остали ученици су редовно похађали наставу у школи. 

- РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 2020/2021. 

16.10.2020. "Недеља програмирања" и "ERASMUS + дани – Обележили смо "Недељу 

програмирања" (CODE WEEK) у нашој школи , чиме смо нашим ученицима пружили 

могућност да направе своје прве кораке у програмирању кроз игру и забаву . У оквиру 

ERASMUS+ пројекта “Creating Of Digital Environment : Stop Traditional Education Approach 

Multidisciplinary“ (CODE:STEAM) ученици су кроз различите активности могли да развију 

своје вештине алгоритамског размишљања и окушају се у прављењу алгоритама кроз 

игру. На овај начин желели смо да популаризујемо програмирање у нашој школи. 

Дуња Летуница 2/4 је освојила друго место за лого ERASMUS + K2 пројекта T.A.L.E.S 

11.12.2021. Обележавање 75. рођендана Пипи Дуге Чарапе 

Ученици су писали рецепте од којих је у дигиталном формату објављен Митраљетин 

кувар. Добили су и награде од Шведске амбасаде. 

 

25.02.2021.Идејно и ликовно решење за лого (обележје) etwinning пројекта у оквиру 

програма ERASMUS 

Ученици су својим ликовним радом представили идејно решење за лого пројекта у којем 

учествују сл. државе: Румунија, Турска, Србија, Италија, Шпанија и Шведска. Ученици ће 

гласањем да се изјасне по свом избору за најупечатљивији и најлепши рад. 

18.03.2021. Фестивал дечије поезије "Мали победник" – Култарт 

Ученици су учествовали својим литерарним стваралаштвом на слободну тему (Пролеће, 

Шумска збрка, Ластавица, Сунчан дан). Радови су откуцани и послати на одговарајући 

мејл. 

Ово је девети фестивал у сарадњи две организације, Култарта и Дечијег културног центра 

Београд 

19.03.2021. "Библиотека - Жељотека" Наградни литерарно - ликовни конкурс 

 

Ове године Дечја библиотека "Чика Јова Змај" напунила је 90 година. Тим поводом деца 

су писала приче и песме и цртала цртеж о библиотеци ( каква је библиотека у коју иду, 

шта им се у њој допада, да испричају нешто лепо/ смешно што се у њој догодило или 

маштају о некој својој библиотеци из снова, како би волели да изгледа, ко би радио у њој, 

шта би могао да позајми из ње или шта би да радиш у њој). Добили смо захвалницу за 

труд. 

19.03.2021. 20. март Светски дан врабаца 

Поводом Светског дана врабаца, ученици су пожелели да одају почаст овом важном 

становнику нашег града кроз саставе, песмице и цртеже који славе најлепши град - 

Београд. 



Дивне креативне радове послали смо на na@ora.rs 

Дивно је видети како деца доживљавају свој град у изазовном периоду и виде га лепим 

очима и украшавају вештим ручицима. Својом богатом маштом и веселим духом 

улепшала су стиховима из песмица све медијске куће и наше грађане на први дан пролећа. 

 

Учешће у хуманитарној акцији новчане помоћи: Одељење II 4 скупило је 18 400,00 динара 

за лечење ученика В.С. који путује са мајком у Италију. 

25.4. 2021. Општинско такмичење у шаху. 

 

Мај, 2021.Такмичење „Читалачка значка“ у организацији Библиотеке града Београда, 

Библиотеке „Свети Сава“ и Пријатеља деце Земуна. 

Током године: Тематско уређивање паноа: Нова година, Ускрс и Осми март. 

Креативни рад са ученицима кроз израду разних рукотворина попут пилића, јагњади, 

зечева корпица и честитки. Украшавање учионице. 

Мај, 2021. Хуманитарна акција – књиге за Тиршову 

Малим пацијентима клинике у Тиршовој време проведено на лечењу убудуће ће 

пролазити брже. Ученици наше школе од 1. до 4.разреда одазвали су се овој хуманитарној 

акцији у великом броју и донираним књигама обогатили опремање боблиотеке на клиници 

у Тиршовој. Књиге су вредне, добар део књига су уџбеници, лектире, дидактички 

материјали. 

 
 
 

Извештај Разредног већа 3. разреда  

 
 

Школска 2020/21.година је трајала од 1.септембра до 22. јуна. Због епидемије вируса 

током године су се мењали датуми распуста, па смо наставу завршили са по неким часом 

мање из појединих предмета. Одступања су минимална,а настава се током целе школске 

године одвијала у школи, у две једнако бројне групе, са часовима од по 30 минута. Све 

планиране области су реализоване, а ученици оцењени. 

У 3.разреду, где имамо 5 одељења, укупно је 132 ученика (60 дечака и 72 девојчице). 

УСПЕХ: 

3/1 - 17 ученика са одличним успехом (10 са свим петицама), 7 са врлодобрим и 3 ученика 

са добрим успехом. 

3/2 - 19 ученика са одличним успехом (8 са свим петицама), а 7 са врлодобрим успехом. 

3/3 - 15 ученика са одличним успехом (9 са свим петицама), а 12 са врлодобрим успехом. 

3/4 - 20 ученика са одличним успехом (11 са свим петицама), 4 са врлодобрим, а 1 са 

добрим успехом. 

3/5 -19 ученика са одличним успехом (2 са свим петицама), а 8 са врлодобрим успехом. 

Значи, 90 ученика са одличним успехом (40 са свим петицама), 38 са врлодобрим, а 4 са 

добрим успехом. 

У 3/4 М.С. је радио по ИОП-у 2: српски језик, енглески језик, математику, природу и 

друштво и музичку културу. 

У 3/5 Л.В. је радио по ИОП-у 2: српски језик, математику и природу и друштво, док је за 

енглески језик рађена индивидуализација. 

У овом одељењу је рађена индивидуализација и за Лукрецију Полет Беденг, из српског 



јеика и математике. 

Наведени ученици су савладали планом предвиђено градиво. 

Просек по одељењима: 

3/1 4,49 

3/2 4,62 

3/3 4,54 

3/4 4,73 

3/5 4,59 

Просечна оцена успеха трећег разреда је 4,59. 

 

ОНЛАЈН НАСТАВА: 

3/1 - Сара Сузић, целе школске године. 

3/2 - Јован Прерадовић, целе школске године. 

3/4 - Виктор Стојиљковић, 2.полугодиште. 

3/4 – Матеја Станковић, повремено је долазио. 

 

ПОХВАЉЕНИ ученици су: 

3/1 - Елена Ашић, Тамара Богојевић, Марија Вукашин, Милица Ристић 

3/2 – Катарина Тасић, Матеја Антић, Драгана Балић, Милица Вученовић, Сара Јовичић, 

Ања Марјановић, Данило Милић и Јован Прерадовић 

3/3 – Душан Гајић, Магдалена Јелић, Анђела Кнежевић, Милица Мандић, Матеја Милић, 

Петра Мишић, Нина Опачић, Милица Радић и Софија Ћулибрк 

3/4 – Катарина Алфиревић, Нина Васиљевић, Маша Гајић, Вук Грубишић, Андреј 

Димитријевић, Уна Дурковић, Аријана Јовичић, Јована Клеут, Тодор Клеут, Анастасија 

Савић и Матеја Станковић 

3/5 – Вук Граовац, Огњен Ристић, Маша Преочанин, Душан Милошевић 

 

НАГРАДЕ: 

3/1 – Симона Мастикоса, 3. место на општинском такмићењу из шаха 

Елена Ашић, Велики Поштовани Илустратор 

Милица Ристић, Велики Поштовани Писар 

Марија Балић, Поштовани Писар 

Марија Вукашин, Поштовани Писар 

Тамара Богојевић, Поштовани Писар 

3/3 – Душан Гајић, 1. место на општинском такмичењу из шаха и екипно прво место са 

Лазаром Стошићем. 

Магдалена Јелић, Поштовани Писар 

3/4 – Анастасија Сарић, Велики Поштовани Писар 

Вук Грубишић, Велики Поштовани Писар 

3/5 – Огњен Ристић, Поштовани Писар 

ИЗОСТАНЦИ: 

3/1- 576 3/2- 990 3/3- 473 3/4 -1415 3/5- 1732 оправдана изостанка 

Укупно: 5186 оправданих изостанака. 

Следеће школске године: 

3/1- 11 грађанско васпитање, 16 верска настава 

3/2- 26 верска настава 



3/3- 9 грађанско васпитање, 18 верска настава 

3/4 – 25 верска настава 

3/5- 25 8 грађанско васпитање, 19 верска настава 

Активности: 

-Октобар-Еразмус дани, Недеља програмирања. 

-Децембар - Обележавање рођендана Пипи Дуге Чарапе. Ученици су писали рецепте који 

су били део нашег кувара направњеног у дигиталној форми. 

-Илустрација бајке "Чардак ни на небу ни на земљи" и изложба ученичких радова су 

активности у оквиру ERAZMUS+ K229 пројекта Teaching About Life and Emotional Skills ( 

T.A.L.E.S.). Реализатори: учитељи III-IV разреда, Ингрид Граорац, библиотекарка, 

eTwinning клуб ученика, Ивана Пушица, Јасминка Пајић, Бојан Благојевић, Стево 

Јањанин, Александра Даниловић 

- Фебруар - Школско такмичење у шаху 

-Март - Ученици 3/3 са учитељицом Бура Зорицом, а у сарадњи са професором Милошем 

Гајићем, засадили су дрво генерације. 

- Април - Хуманитарна акција прикупљања новца за лечење ученика 3.разреда. 

- Мај - Прикупљање књига за дечију библиотеку у Тиршовој , а ученици 3/4 су том 

приликом за њих правили и букмаркере. 

-Такмичење „Читалачка значка“ 

 

 

Извештај Разредног већа 4. Разреда 

  

 
Школска 2020/21.година је трајала од 1.септембра до 22. јуна. Због епидемије вируса 

током године су се мењали датуми распуста, па смо наставу завршили са по неким часом 

мање из појединих предмета. Одступања су минимална,а настава се током целе школске 

године одвијала у школи, у две једнако бројне групе, са часовима од по 30 минута. Све 

планиране области су реализоване, а ученици оцењени. 

Разредно веће чине: 4-1 Бољановић Весна 

4-2 Томашевић Драгана ,Гребљановић Ана 

4-3 Дерета Горанка 

4-4 Поповић Биљана 

Вероучитељка Кончаревић Драгана 

Наставнице енглеског језика Вујовић Валериа и Ласан Наташа 

Структуре одељења на крају школске 2020/2021 

Број ученика Број дечака Број девојчица Учи грађанско Учи верску н. оправдани 

неоправдани нерегулисани 

4-1   27             15                        12                  14                         13                  869 / / 

4-2   23             15                        8                    14                         9                     977 / / 

4-3   27             13                        14                  11                         16                   763 / / 

4-4   26             17                        9                     9                          17                    881 / / 

       103            60                       43                   48                         55                  3490 / / 

 

Постигнут успех по одељењима 

одлични      врлодобри      добри            довољни                   недовољни 



4-1 16                10                    1                  / / 

4-2 13                10                                       / / / 

4-3 13                10                    4                  / / 

4-4 17                 7                      2                / / 

      59                37                      7               / / 

 

*Имена ученика који имају просек 5,00 

4-1 : 7 ученика: Бјелић Милица , Васиљевић Алекса,Зељковић Никола,Поповић 

Ања,Путинчанин Урош,Раич Симона,Цветковић Теодор 

4-2 : 7 уленика :Богдановић Уна,Вујанић Хелена,Давидовић Алекса,Кнежевић 

Милан,Николић Марија,Праштало Урош,Стошић Јована 

4-3 : 7 ученика : Анђелковић Михајло,Антонић Никола,Косановић Сара,Рнић 

Николина,Стојаковић Марко,Тепић Јована,Ушљебрка Анастасија 

4-4 : 10 ученика :Болобан Лара,Дајовић Лана,Ђурић Мила,Јелисавац Уна,Крајновић 

Дуња,Петровић Димитрије, Драговић Марко,Страка Милош,Тривић Немања,Црногорац 

Данило 

*Ученици који су наставу пратили он лајн су Лара Болобан и Јелисавац Уна,обе из 4-4. 

*Такмичења: 

-Марко Стојаковић 4-3 , 2.место на републичком такмичењу „Математика кроз стрип и 

карикатуру“ 

-Николина Рнић 4-3 , шах , 3. место Општинско такмичење, 5.место Републичко 

такмичење 

-Тепић Јована 4-3 , кошарка, 1.место Општинско такмичење, 1.место Градско такмичење. 

Проглашена је за најкориснијег играча турнира. 

-Мила Ђурић 4-4,шах, 1.место Општинско такмичење 

-Мила Ђурић 4-4 , Читалачка значка , Поштовани писар награда 

ПРОСЕК ПО ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик Енглески језик математика Природа и друштво Ликовна култура Музичка 

култура Физичко васпитање Изборни предмет Средња оцена 

4-1 4,30 4,00 4,11 4,22 5,00 4,93 5,00 5,00 4,51 

4-2 4,48 4,17 4,09 4,39 5,00 4,74 5,00 4,91 4,55 

4-3 3,78 4,19 3,83 3,81 4,81 4,70 5,00 4,87 4,32 

4-4 4,31 4,04 4,19 4,42 4,88 4,92 5,00 4,92 4,54 

4,22 4,10 4,06 4,21 4,92 4,82 5,00 4,92 4,48 

 

-Ученици су приложили потребну документацију за добијање бесплатних уџбеника,они 

који имају право. 

-Изјаснили су се за куповину уџбеника преко школе. 

-Ученици учествовали у пројекту Еразмус+ Талес, цртање бајке „Чардак ни на небу ни на 

земљи“ 

-Редовно сарађивали са библиотекарком у оквиру такмичења Читалачка значка. 

-Учествовање у акцији прикупљања новчаних средстава за ученика 3-4. 

-Прикупљање књига за болницу у Тишовој. 

-Тематско уређење паноа. 

 

Извештај Разредног већа 5. разреда  



 
Руководилац Разредног већа: Бранислава Савић Облешчук 

Одељењске старешине: 

Игор Војновић V1 

Бранислава Савић Облешчук V2 

Марина Драгић V3 

Мирка Дабовић V4 

Гордана Главаш V5 

Укупан број ученика: 124,  дечака: 60,  девојчица: 64 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

Одличних 50 

Врло добрих 60 

Добрих 14 

Довољних  

Недовољних  

Неоцењени  

Ослобођени  
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 Имена ученика са 1 недовољном оценом ( наведите и назив предмета ) : / 

 

Имена ученика са 2 недовољне оцене ( наведите и назив предмета ) : / 

 

Имена ученика са 3 или више недовољних  оцена(наведите и назив предмета ): / 

Имена ученика чији је просек оцена 5,00 :  

1. Хелена Миљевић 

2. Милан Вељовић 

3. Зорана Ђенадић 

4. Павле Ђујић 

5. Мила Акик 

6. Марија Граовац 

7. Дуња Дакић  

8. Мијало Новаковић 

9. Душан Топаловић 

10. Сара Калушевић 

11. Тара Кршић 

12. Урош Мишић 

13. Анђела Опачић 

14. Вук Димитријевић 

15. Калина Јакововић 

16. Милица Рабреновић 

17. Исак Станић 

18. Николина Стојиљковић 

19. Теодора Божовић 

20. Сара Вукашин 

21. Никола Драгић 

22. Милица Караклић 

23. Калина Кожул 

24. Андреа Костић 

 



 Ученици који су  неоцењени:/ 

Имена ученика који су током читаве школске године пратили наставу онлине: Марко 

Тртица 

 

Примерно владање: 124 ученика 

Постигнућа на такмичењима: 

Марија Рађеновић: 2.м. на Општинском такмичењу у одбојци 

                                 3.м. на општинском такмичењу у рукомету 

Јована Груловић: 3.м. на Општинском такмичењу у рукомету 

Дуња Зеленовић: 1.м. на Општинском такмичењу у кошарци 

                               1.м. на Градском такмичењу у кошарци 

Ивона Јовановић: 1.м. на Општинском такмичењу у кошарци 

                                1.м. на Градском такмичењу у кошарци 

Милица Радиновић: 2.м. на Општинском такмичењу у одбојци 

Милица Караклић: Поштовани писар-такмичење „Читалачка значка“ 

Андреа Костић: 2.м. на Општинском такмичењу у одбојци 

                           3.м. на Општинском такмичењу у фудбалу 

Калина Кожул: 1.м. на Општинском такмичењу у кошарци 

                           1.м. на Градском такмичењу у кошарци 

Сташа Миловановић: 2.м. на Општинском такмичењу у одбојци 

Лана Радиша: 1.м. на Општинском такмичењу у кошарци 

                           1.м. на Градском такмичењу у кошарци 

Емилија Станојевић: Велики поштовани писар-такмичење „Читалачка значка“ 

По ИОП-у наставу прате: Никола Кривошић и Александра Дуљај. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА   добра 



РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

Да ли је било одступања, који предмет ? 

Настава је реализована у складу са Годишњим планом и програмом и у складу са 

препорукама Министарства просвете у вези са епидемиолошком ситуацијом. Прво 

полугодиште почело је 1. септембра 2020. године. Ученици старије смене наставу су 

похађали после подне. Одељења су била подељена у две групе, а свака група је имала 

наставу сваки други дан.Наставници и ученици придржавали су се препоручених 

епидемиолошких мера: ношење маске, држање дистанце, дезинфекција руку, радног места 

и радног простора. Од 30. 11. 2020. године настава се одвијала онлајн помоћу Гугл 

учионице. Одељењске старешине поделиле су ученицима налоге и лозинке много раније и 

настава се одвијала онлајн са групом која није у школи и са децом која су се определила за 

тај вид наставе, а од 30. 11. сви ученици су пратили наставу онлајн. Настава је 

организована према распореду према којем се одвијала у школи, а наставници су часове 

држали помоћу Гугл учионице постављајући материјале, правећи презентације, упућујући 

на садржаје у уџбеницима, држећи часове преко Гугл мита. Будући да је прво 

полугодиште скраћено и донета је одлука да завршава 18. 12. 2020. године, наставници су 

се потрудили да обезбеде довољан број оцена како би могли извести закључну оцену. Рад 

ученика оцењиван је кроз писмене задатке и контролне вежбе, те кроз усмено одговарање 

и активност на часу, а по преласку на онлајн наставу, ученици су оцењивани кроз домаће 

задатке, презентације, пројекте. Запаженоје велико ангажовање и наставника и ученика. 

   Друго полугодиште почело је 17.2.2021. Настава се, за ученике старије смене, одвијала 

само после подне, по комбинованом моделу: у школи за једну групу, а онлајн за другу 

групу. Потпуно се на онлајн наставу прешло 15.3.2021. због погоршања епидемиолошке 

ситуације и такав вид наставе је трајао до 19.4.2021. године када је настављена 

комбинована настава. У другом полугодишту ученици су имали пролећни распуст од 

30.4.2021. до 10.5.2021. Ученици петих разреда дали су свој допринос у организираним 

манифестацијама и пројектима које је било могуће извести с обзиром на посебне услове 

рада. Школска година завршена је 22.6.2021. 

 

Активности у којима су петаци учествовали 

У оквиру пројекта ЕРАЗМУС+ К229 (Т. А. Л. Е. С ) извршен је избор најлепше српске 

бајке, преведена је на енглески језик, прављена је е-књига, одабране су илустрације бајке 

„Чардак ни на небу ни на земљи“, постављена је изложба ученичких радова. Реализатори 

су: учитељице од 3. до 4. разреда, Игрид Граорац, библиотекарка, еТвининг клуб ученика, 

Ивана Пушица, Јасминка Пајић, Бојан Благојевић, Стево Јањанин, Александра Даниловић. 

Ученици су учествовали у предлагању и избору логоа за ЕРАЗМУС+К229 пројекта. 

 

Извештај Разредног већа 6. разреда 

 
Име и презиме руководиоца Одељењског већа: Ивана Пушица 

Чланови Одељењског већа: 

1. Влатка Костић (одељењски старешина 6/1) 

2. Милена Анђелковић (одељењски старешина 6/2) 

3. Младенка Јелић Топалић (одељењски старешина 6/3) 



4. Ивана Пушица (одељењски старешина 6/4) 

 

Остали чланови Одељењског већа: 

 

М. Дабовић, Б. Савић Облешчук - Српски језик и књижевност, 

И. Пушица - Енглески језик (1. страни језик) 

Љ. Комазец - Историја 

Ј. Пајић, М. Гавриловић - Географија 

М. Јелић Топалић - Биологија 

М. Анђелковић, С. Велимир - Математика 

Б. Благојевић, Т. Савић - Информатика и рачунарство 

А. Дамјанац, Д. Косановић, М. Петровић - Техника и технологија 

Н. Алексић, М. Цветковић - Ликовна култура 

В. Костић - Музичко 

И. Војновић - Физичко и здравствено васпитање 

М. Гајић - Обавезне физичке активности 

М. Новаковић - Француски језик (2. страни језик) (изборни) 

Ј. Пајић - Грађанско васпитање (изборни) 

П. Петровић - Верска настава - православни катихизис (изборни) 

М. Јелић Топалић - Чувари природе (слободна наставна активност) 

Љ. Комазец - Свакодневни живот у прошлости (слободна наставна активност) 

Н. Алексић, М. Цветковић - Цртање, сликање и вајање (слободна наставна активност) 

В. Костић - Хор и оркестар (слободна наставна активност) 

 

1. Током другог полугодишта од 18.02.2021. до 12.03.2021. и од 19.04.2021. до 22.06.2021. 

настава је реализована непосредно у школи, тако што су ученици били подељени у две 

групе (група А и група Б) и долазили су наизменично (понедељак-среда-петак, односно 

уторак-четвртак). Часови су трајали 30 минута. Када нису били у школи, ученици су 

пратили програм РТС-а и присуствовали онлајн часовима путем платформе google 

учионица. 

Сви планирани наставни садржаји у потпуности су реализовани, а ученици су испитивани 

усмено и писмено у школи. 

Ученици и наставници су се придржавали свих епидемиолошких мера у просторијама 

школе. 

Од 15.03.2021. до 16.04.2021. одлуком Министарства просвете прешло се на онлајн 

наставу. Највећи број ученика је редовно пратио онлајн наставу и учествовао у свим 

наставним активностима, а мањи број ученика је захтевао чешће подстицање, а они који се 

нису одазвали из појединих предмета остали су неоцењи на троесечију из истих. 

Сви часови редовне и допунске наставе реализовани су у границама дозвољених 

одступања, а недостаје један број часова додатне наставе из математике јер је колегиница 

била на боловњу. 

У овој школској години није реализована екскурзија због корона вируса. 

 

Известан број ученика и наставника је био позитиван на вирус COVID-19, а одређени број 

ученика је био у изолацији због позитивних чланова породице. 

 



У шестом разреду на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године, има 111 

ученика (53 дечака и 58 девојчице), који су распоређени у четири одељења. Број ученика 

по одељењима је: 

 

6/1 - 26 ученика (12 дечака, 14 девојчица) 

6/2 - 27 ученика (11 дечака, 16 девојчица) 

6/3 - 28 ученика (15 дечака, 13 девојчица) 

6/4 - 30 ученика (15 дечака, 15 девојчица) 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

6/1 – 10 одличних, 12 врло добрих, 4 добрих, средња оцена 4.06 

6/2 – 5 одличних, 13 врло добрих, 8 добрих, 1 довољан, средња оцена 3.63 

6/3 – 10 одличних, 12 врло добрих, 4 добрих, средња оцена 3.92 

6/4 – 10 одличних, 13 врло добрих, 7 добрих, средња оцена 3.97 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ - Средња оцена 

Српскијезик – 3.16 

Енглески језик (1. странијезик) – 3.41 

Историја – 2.96 

Географија – 3.81 

Биологија – 3.49 

Математика - 3.37 

Физика – 3.04 

Информатика и рачунарство - 4.13 

Техника и технологија - 4.64 

Ликовна култура - 4.82 

Музичка култура - 4.58 

Физичко и здравствено васпитање - 4.83 

Версканастава - православникатихизис (изборни) - 73 - истиче се 

Грађанско васпитање (изборни) - 39 - истиче се 

Француски језик - 3.88 

Владање - 111 примерно (5) 

Средња оцена - 3.88 

Општи успех - врло добар 

Оправдани - 3201 

Неоправдани - 9 

 

Успех ученика шестог разреда: 

 

одличних - 33, 

врлодобрих - 50, 

добрих - 27, 

довољних - 1 

 

Имена ученика чији је просек оцена 5,00: 

1. Вукашин Марчетић, 



2. Милица Бранковић, 

3. Јелена Алавања, 

4. Милица Новаковић 

5. Кречак Марина, 

6. Алекса Нешић, 

7. Уна Бекић, 

8. Нина Арамбашић, 

9. Анастасија Алфиревић, 

10. Матеја Косановић, 

11. Марко Жарковић. 

 

Изостанци по одељењима: 

 

6/1 – 798 оправданих, 1 неоправдан 

6/2 – 1312 оправданих, 3 неоправдана 

6/3 – 1091 оправдан, 3 неоправдана 

6/4 – 917 оправданих, 2 неоправдана 

 

Укупно: 3201 оправдан, 9 неоправданих 

 

6/1 – Верска настава 14 , Грађанско васпитање 12 

6/2 – Верска настава 19, Грађанско васпитање 8 

6/3 – Верска настава 13 , Грађанско васпитање 15 

6/4 – Верска настава 27 , Грађанско васпитање 3 

 

73 ученика похађало Верску наставу 

38 ученика похађало Грађанско васпитање 

 

28 ученика се определило за Хор и оркестар 

35 ученика се определило за Чуваре природе 

30 ученика се определило за Цртање, сликање и вајање 

19 ученика се определило за Свакодневни живот у прошлости 

 

Имена ученика са 1 недовољном оценом (наведите и назив предмета): 

/ 

Имена ученика са 2 недовољне оцене (наведите и назив предмета): 

/ 

Имена ученика са 3 недовољне оцене (наведите и назив предмет): 

/ 

 

Ученици који раде по ИОП-у: 

 

1. Д.И. 6/2 – српски, математика, енглески (ИОП2) 

 

Ученици који су неоцењени (наведите из ког предмета и разлоге): 

/ 



 

Имена ученика који имају смањену оцену из владања (наведите и о којој оценисе ради): 

 

Нико нема смањену оцену из владања. 

 

2. Награде на такмичењима: 

 

Вукашин Марчетић 6/1 – математика 1.место општинско, 2. место окружно, 4. место 

(похвала) на државном – Центар за теленте, Бранковић Милица 6/1 – екипно такмичење из 

шаха – прво место општина, појединачно такмичење из шаха – друго место општина 

 

Јелена Алавања друго место на општинском из физике 

 

Бојан Платиша - екипно такмичење из шаха – прво место општина, појединачно 

такмичење из шаха – треће место општина, Лана Ђомлија – прво место општина – 

кошарка, прво место на градском такмичењу из кошарке 

 

Ивана Гавран, екипно такмичење из шаха – прво место општина, појединачно такмичење 

из шаха – треће место општина. Рукомет – треће место на општини – Каназир Марија, 

Ранковић Ана, Станишић Нађа, Перуничић Марија. Одбојка – Марија Каназир, Ирена 

Мацура – друго место на општини. Фудбал – треће место општина – Марија Каназир, 

Нађа Станишић, Милица Живковић. 

 

3. Утврђен је дневни ред за родитељске састанке 

4. Договорено је све око завршних испита за осмаке. Наставници су упућени у своје 

обавезе и како треба да се понашају током завршног испита 

5. Договорено је око динамике паковања ствари и наставници су обвештени о претходним 

акцијама и шта је све урађено да тада 

6. У току првог полугодишта реализоване су и активности у оквиру два Еразмус+ К229 

пројекта: Teaching About Life end Emotional Skills (T.A.L.E.S.) и Creating Of Digital 

Environment: Stop Traditional Education Approach Multidisciplinary (CODE:STEAM). 

Ове школске године манифестацију „Европски дан језика“ повезали смо „ЕРАЗМУС+ 

данима 2020“, те су сва одељења од 5 - 8. разреда су добила задатак да се у оквиру часова 

одељењске заједнице и страног језика упознају са по једном партнерском земљом (по два 

одељења су добила исту земљу) и одаберу начин (интерактивни постер или 

мултимедијална презентација) на који ће представити ту земљу у договору са одељењем 

које је извукло исту земљу. Извлачење назива земље коју треба представити организовано 

је јавно и представник сваког одељења је том приликом извукао листић са земљом коју 

треба одељењска заједница да упозна и представи другим одељењским заједницама током 

Еразмус+ дана. 

5. разред 

Бугарска - V1 (мултимедијална презентација) 

Србија - V3 (интерактивни пано), V 4 (мултимедијална презентација) 

Грчка - V2 (мултимедијална презентација) 

Италија V5 (интерактивни пано), 

6. разред 



Шведска VI1 (мултимедијална презентација), VI3 (интерактивни пано) 

Турска - VI2 (мултимедијална презентација) 

Бугарска - VI4 (интерактивни пано) 

7. разред 

Турска - VII1(интерактивни пано) 

Грчка - VII3 (интерактивни пано) 

Шпанија - VII2 (интерактивни пано), VII4 (мултимедијална презентација), 

Литванија - VII5 (интерактивни пано), 

8. разред 

Румунија - VIII4 (мултимедијална презентација), VIII3 (интерактивни пано) 

Италија - VIII2 (мултимедијална презентација) 

Литванија - VIII1(мултимедијална презентација). 

На овај начин желели смо да се сви ученици, запослени, као и посетиоци наше школе 

упознају са земљама- партнерима у наша два Еразмус+ К229 пројекта. 

Поводом манифестације „ERASMUS+ Days 2020“ у холу школе је: 

- постављена изложба интерактивних постера партнерских земаља (Турска, Румунија, 

Италија, Грчка, Литванија, Србија, Шпанија, Шведска, Бугарска) 

- 16. октобра 2020. године обележен “Erasmus Days” приказивањем мултимедијалних 

презентација 

- направљена изложба предлога наших ученика за лого пројекта Т.A.L.E.S. 

- организовано проглашење победника школског конкурса за лого пројекта Т.A.L.E.S. 

- ученици укључени у пројекат учествовали у онлајн гласању за лого Т.A.L.E.S. пројекта 

- ученици 6 - 8. разреда презентовали у оквиру информатичке секције програмирање 

микробита (сирена, семафор,...) 

- ученици VII1 у школском дворишту цртали полигон и квадратну мрежу за увежбавање 

алгоритамског начина размишљања у оквиру пројекта CODE:STEAM и недеље кодирања 

(Code Week 2020) 

- ученици 6-8. разреда окупљени у еТwinning клубу направили анимације „Dance Party“ 

помоћu www.code.org (пројекат CODE:STEAM) 

За ученике 5-8. разреда укључени у eTwinning клуб је организована радионица The Art of 

Shadow на којој су се упознали са традиционалним турским позориштем сенки након које 

је организован квиз у коме су сви ученици учествовали уз помоћ својим ел. уређаја. 

Ученици од 5-8. разреда су у оквиру наставе Грађанско васпитање и посредством 

одељењских старешина позвани да учествују у онлајн анкети и попуне „Упитник о 

насиљу“. Одазвало се и учествовало у попуњавању упитника чак 333 ученика наше школе 

што је више од половине учесника из свих земаља које учествују у Eразмус+ К229 

пројекту Т.A.L.E.S. 

Од 27.11.2020. године се одлуком Министарства просвете, прелази на наставу на даљину 

преко G-Suite учионице. Велики број ученика шестог разреда редовно прати овај облик 

наставе. Учествују у свим наставним активностима, редовно раде постављене домаће 

задатке, праве презентације, користе електронске уџбенике и слично. Мањи број ученика 

се морао чешће контактирати ради остваривања минимума наставног процеса, а они који 

се нису одазвали су остали неоцењени. Разредне старешине су свакодневно биле у 

контакту са родитељима тих ученика. Настава је реализована у границама дозвољеног 

одступања (+/- 1-2 часа: енглески језик, биологија, математика, верска настава, француски 

језик). 



 

Током другог полугодишта ученици шестог разреда су учествовали и у eTwinning 

пројекту Wonderful journey - у пројекту је учествовало девет школа из девет различитих 

земаља, 154 ученика и 14 наставника. Кроз заједничке активности студенти су радили 

заједно, покушавајући да постигну исте циљеве као што су развој интердисциплинарних 

садржаја, промоција међупредметних активности, ангажовање на географском и 

историјском путовању, откривање аспекта европске културе, препознавање важности 

коришћења воза као одрживог превоз, промовисање способности за тимски рад, као и 

побољшање њихове способности за самостално деловање, развијање вештина ИКТ и 

енглеског језика, сарадничких и међуљудских вештина, вештина комуникације и 

критичког мишљења. 

 

2021/2022 – број ученика који похађју: 

 

6/1 – Верска настава 14 , Грађанско васпитање 12 

6/2 – Верска настава 21, Грађанско васпитање 5 

6/3 – Верска настава 14 , Грађанско васпитање 14 

6/4 – Верска настава 28 , Грађанско васпитање 2 

 

6/1 

7 ученика се определило за Хор и оркестар 

8 ученика се определило за Домаћинство 

3 ученика се определило за Цртање, сликање и вајање 

8 ученика се определило за Свакодневни живот у прошлости 

 

6/2 

4 ученика се определило за Хор и оркестар 

3 ученика се определило за Домаћинство 

12 ученика се определило за Цртање, сликање и вајање 

7 ученика се определило за Свакодневни живот у прошлости 

 

Михајло Марковић се још увек није определио. 

 

6/3 

2 ученика се определило за Хор и оркестар 

9 ученика се определило за Домаћинство 

9 ученика се определило за Цртање, сликање и вајање 

8 ученика се определило за Свакодневни живот у прошлости 

 

6/4 

10 ученика се определило за Хор и оркестар 

1 ученика се определило за Домаћинство 

8 ученика се определило за Цртање, сликање и вајање 

11 ученика се определило за Свакодневни живот у прошлости 

 

77 ученика похађа Верску наставу 



33 ученика похађа Грађанско васпитање 

 

23 ученика се определило за Хор и оркестар 

21 ученика се определило за Домаћинство 

32 ученика се определило за Цртање, сликање и вајање 

34 ученика се определило за Свакодневни живот у прошлости 

 

На разредном већу шестих разреда договорено је да будући руководилац седмих разреда 

буде Влатка Костић. 

 

 

Извештај Разредног већа 7. Разреда 

 
 

Чланови већа:Данијела Толимир,Весна Тишма, Олгица Станојевић, Мирјана Новаковић и 

Снежана Велемир 

 

Од 18.01.2021. до 12.03.2021. и од 19.04.2021. до 22.06.2021. настава је реализована 

непосредно у школи, тако што су ученици били подељени у две групе (група А и група Б) 

и долазили су наизменично (понедељак-среда-петак, односно уторак-четвртак). Часови су 

трајали 30 минута. Када нису били у школи, ученици су пратили програм РТС-а и 

присуствовали онлајн часовима путем платформе google учионица. 

Сви планирани наставни садржаји у потпуности су реализовани, а ученици су испитивани 

усмено и писмено у школи.  

Ученици и наставници су се придржавали свих епидемиолошких мера у просторијама 

школе. 

Од 15.03.2021. до 16.04.2021. одлуком Министарства просвете прешло се на онлајн 

наставу. Највећи број ученика је редовно пратио онлајн наставу и учествовао у свим 

наставним активностима, а мањи број ученика је захтевао чешће подстицање, а они који се 

нису одазвали из појединих предмета остали су неоцењи на троесечију из истих.  

Сви часови редовне и допунске наставе реализовани су у границама дозвољених 

одступања, а недостаје 9 часова додатне наставе из математике, јер колегиница на замени 

није одрадила исте. 

У овој школској години није реализована екскурзија због корона вируса. 

 

Известан број ученика и наставника је био позитиван на вирус COVID-19, а одређени број 

ученика је био у изолацији због позитивних чланова породице. 

 

Укупан број ученика у одељењима седмих разреда је 124 (51 дечак, 73 девојчице). 

7-1 (25 ученика) - 9 дечака, 16 девојчица 

7-2 (26 ученика) - 10 дечака, 16 девојчица 

7-3 (25 ученика) - 11 дечака, 14 девојчица 

7-4 (23 ученика) - 10 дечака, 13 девојчица 

7-5 (25 ученика) – 11 дечака, 14 девојчица 

 

Сви ученици имају примерно владање. 



 

Укупан број изостанака је 2905 , од тога оправданих 2865 и неоправданих 40 часова. 

Изостанци по одељењима: 

 

Изостанци 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 

оправдани 548 646 590 662 419 

неоправдани 2 3 10 14 11 

 

 

Успех ученика седмих разреда је: 

 

Успех Број ученика 

одличан 41 

врло добар 59 

добар 24 

довољан / 

поправни испит (август) / 

 

 

Укупан број ученика са просеком 5.00 је 12, а то су: 

7-1-Лена Петровић 

7-2-Теодора Кнежевић 

7-3- Мила Раденковић, Ања Ерцег 

7-5- Ивана Вукашин, Теодора Граовац, Марија Дакић, Петра Добријевић, Ања Ђуричић, 

Драгана Крунић, Филип Павловић, Ивана Петровић 

 

Успех ученика по одељењима је: 

 

 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 

одличан 10 7 9 4 11 

врло добар 14 13 10 15 7 

добар 1 6 6 4 7 

довољан / / / / / 

поправни 

испит 

/ / / / / 

 



Средња оцена седмих разреда је 4,04. 

 

Средња оцена по одељењима: 

 

 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 

средња 

оцена 

одељења 

4,27 3,92 4,04 3,86 4,11 

 

 

Ученица А.Д је похађала наставу по ИОП2 из српског језика, математике и физике. 

 

Ученици који су похађали наставу онлајн су: 

Стефан Прерадовић  7-4 

Филип Павловић  7-5 (у периоду од 18.01. до 12.03.2021.). 

Похваљују се ученици:  

Никола Родић, Марија Шкрбић, Кристина Ашић, Сара Ашћерић, Немања Вукас, Невена 

Јованић, Јана Ранисав, Лена Петровић, Димитрије Пешић, Ивана Вукашин, Теодора 

Граовац, Марија Дакић, Петра Добријевић, Ања Ђуричић, Драгана Крунић, Филип 

Павловић, Ивана Петровић, Миа Узелац, Анђела Ушљебрка, Ђорђе Љубисављевић, 

Страхиња Ћурчић, Јована Симеонов, Давид Николић, Никола Крезић, Душан Дуброја, 

Андријана Мијић, Владимир Радмановић и Јана Филиповић. 

Освојена места на такмичењима: 

 

Ивана Вукашин 

3. место-физика-општинско 

2. место- хемија-општинско 

3. место-хемија-градско 

1. место-шах (екипно)-општинско 

1. место-шах (индивидуално)-општинско 

1. место-рукомет-општинско 

2. место-рукомет-градско 

1. место-рукомет-међуокружно 

 

Теодора Граовац 

3. место-физика-општинско 

2. место-хемија-општинско 

2. место-хемија-градско 

 

Марија Дакић 

3. место-хемија-општинско 

3. место-хемија-градско 



 

Петра Добријевић 

3. место-хемија-општинско 

 

 

Драгана Крунић 

1.место-информатика и рачунарство-општинско 

-специјална награда на конкурсу за франкофонију 

 

Лена Петровић 

1.место-информатика и рачунарство (мултимедијалне презентације)-општинско 

 

Ива Лончар 

2.место-карате-градско 

 

Вања Груловић 

1.место-рукомет-општинско 

2.место-рукомет-градско 

1.место-рукомет-међуокружно 

 

Паола Драговић 

2.место-карате-градско 

2.место-карате-републичко 

 

Сара Ашћерић, Марија Јанковић, Ива Лончар, Сташа Милачић 

1.место-рукомет-општинско 

2.место-рукомет-градско 

 

Мила Раденковић 

3.место-шах (инддивидуално)-републичко 

 

Подела сведочанстава је 28.06.2021. у 19 часова. 

Родитељски састанак ће имати следећи дневни ред: 

1.Реализација наставног плана и програма 

2.Анализа постигнутог успеха 

3.Подела сведочанстава 

4.Како провести распуст 

5.Надоградња школе 

6.Разно 

 

На разредном већу седмих разреда договорено је да будући руководилац седмих разреда 

буде Олгица Станојевић. 

 

 

Извештај Разредног већа 8. Разреда 

 



 

Одељењско веће осмог разреда: 

8-1 Аница Милетић 

8-2 Татјана Стојановић 

8-3 Мирјана Кураица 

8-4 Недјељка Јокић 

1. Наставни план и програм је реализован у потпуности. 

 На крају другог полугодишта школске 2020/2021.год. у осмом разреду има укупно 116 

ученика, 59 дечака и 57 девојчица. Одличан успех је постигло 42 ученика, а просек 5,00 

има девет ученица: Анђелина Ђурић, Анђела Стојадиновић, Маја Ђурић, Ања Павловић, 

Хелена Ћулибрк, Милица Кречак, Анђела Арамбашић, Сара Опачић, Милица Пачић. На 

Одељењском већу похваљени су сви одлични ученици. Врлодобрих ученика је 43. Добрих 

ученика је 29, двоје ученика су остварили довољан успех. Посебне дипломе добили су: 

Сара Опачић, Милица Пачић, Наталија Данојлић, Елена Милосављевић, Милица Кречак, 

Анђелина Ћурић, Ања Павловић – за српски језик; Душан Ранисав, Милош Вељовић, 

Анђелина Ђурић, Ања Павловић, Милица Пачић, Марија Вујанић, Анђела Ераковић, Лана 

Марчетић, Ивана Арсић, Вид Крунић за физичко и здравствено васпитање; Влада Акик, 

Бојан Рађеновић за информатику; Милица Кречак за историју; Вања Драгић и Милица 

Кречак за француски језик. Средња оцена осмог разреда је 4.00. Средње оцене по 

предметима: српски језик – 3,66; енглески језик – 3,60; историја – 3,31; географија – 3,91; 

биологија – 3,59; математика – 3,35; физика – 3,44; хемија – 3,39; техника и технологија – 

4,65; ликовна култура – 4,87; музичка култура – 4,85; физичко и здравствено васпитање – 

4,81; француски језик – 3,41; информатика – 4,22. Ученици укупно имају 3608 оправданих 

и 8 неоправдаих изостанака. Сви ученици имају примерно владање. Једна ученица 

(Катарина Алфиревић) похађала је наставу онлајн током целе године, а две ученице (Ања 

Дринчић и Зорана Ненадић) током првог односно другог полугодишта. Сви ученици су 

оцењени. Одељењско веће закључило је све оцене. 4. Похваљени су сви одлични ученици, 

а пет ученица су кандидати за ученика генерације: Ања Павловић, Анђелина Ђурић, 

Милица Кречак, Милица Пачић, Сара Опачић. Одељењско веће је гласало на следећи 

начин – од 23 присутних наставника, 9 наставника гласало је за Милицу Кречак, по три 

гласа добиле су Анђелина Ђурић, Ања Павловић, Сара Опачић, а Милица Пачић 1 глас. 



Четворо наставника је било уздржано. Тако је највећи број бодова (12) добила Милица 

Кречак, Анђелина Ђурић, Ања Павловић, Сара Опачић по 8 бодова, а Милица Пачић - 4 

бода, на основу гласања Одељењског већа. 5. Сви ученици имају позитиван успех, па нема 

потребе да се организују разредни и поправни испити. Припремна настава из свих 

предмета који се полажу одвија се према уобичајеном распореду. 6. Директор је детаљно 

дао упутства свим наставницима/учесницима у организацији завршног испита. Ове године 

испит се организује значајно другачије, почев од мера безбедности и хигијене које треба 

поштовати, начина дежурања, изгледа самих тестова, па до онлајн прегледања. Сви 

наставници су добили упутства и решења за своје ангажовање током овог периода. 

Прослава матуре, на инсистирање родитеља и ученика, реализовано је , 2.7.2021. Директор 

је нагласио да ученике треба што више оцењивати и опоменуо неке наставнике да немају 

довољан број оцена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о раду Стручних већa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 

 

Укупан број ученика у млађој смени је 457,дечака 237 а девојчица 220. 

Верску наставу учило је 338 ученика ,а грађанско васпитање 119 ученика. За 

шк.2020/21.ученици су остварили 20877 оправданих изостанака,неоправданих и 

нерегулисаних нема. Сви ученици имају примерно владање. Сви планирани часови су 

реализовани уз мања одступања. 

На крају школске 2020721. остварен је следећи успех: 

Први разред: оцене су описне и орјентисане на исходе. 

Закључна оцена подразумева процену напредовања ученика, постоји оцена самостално, уз 

мању помоћ и уз већу помоћ ; затим процена ангажовања ученика и сходно томе постоји 

процена на стално или повремено. Ученици су напредовали према својим индивидуалним 

могућностима и у односу на претходна постигнућа. Индивидуализације и ИОП-а нема. 

2. 3. и 4. разред- постигнут је следећи успех: 

Одличан успех постигло је 236 ученика, 

Врлодобар успех постигло је 90 ученика и 

Добар успех постигло је 11 ученика. 

Одличан успех са свим петицама постигло је 130 ученика. 

Средња оцена по предметима: 

Српски језик: 4,38 

Енглески језик: 4,37 

Математика: 4,25 

СОН/Пид: 4,47 

Ликовна култура: 4,95 

Физичко васпитање: 4,99 

Средња оцена 2. 3. и 4. разреда је 4,61. 

Онлјан настава: 

- током целе школске године онлајн наставу пратило је 4 ученика. Друго полугодиште - 

један ученик и три ученика повремено. 

Током шк. 2020/21. године у само изолацији било је 30 ученика, а само један ученик је био 

позитиван на корона вирус. 

По ИОП-у радило је: 

два ученика (српкси језик и математику)- 2.разред В.С 3. разред Л.П.Б. 

М.С. (српски, енглески, математика, ПИД и музичка култура) 

Л.В. (српски, математика и ПИД), а енглески је рађена индивидуализација. 

Награђено дипломом 236 ученика, а књигом 26 ученика. 

Активности: 

-Свечани пријем првака 



-16.10.2020. ”Недеља програмирања” 

-11.12.2020.- обележени 75. рођендан Пипи Дуге Чарапе 

(Ученици су писали рецепте од којих је у дигиталном формату објављен Митраљетин 

куваар. 

-Илустрација бајке ”Чардак ни на небу ни на земљи”. 

-25.02.2021.- Идејно и ликовно решење за лого еtwinning пројекта у оквиру програма 

ERASMUS. 

-18.03.2021. - фестивал дечије поезије ”Мали победник”- КУЛТАРТ 

19.03.2021. ”Библиотека- Жељотека”- ликовни конкурс 

-Дечја библиотека ”Чика Јова Змај”- прославила 90 година (цртежи, приче и песме) 

19.03.2021.- Обележен Светски дан врабаца 

У марту ученици 3/3 са учитељицом Бура Зорицом, а у сарадњи са професором Милошем 

Гајићем, засадили су дрво генерације. 

У априлу ”Хуманитарна акција прикупљања новца за лечење дечака из 3/4. 

Мај месец- прикупљање књига за дечију библиотеку у Тиршовој, а ученици 3/4 су том 

приликом за њих правили букмаркере. 

Тематско уређење паноа, рађено током године: 

Јесен, Нова година, Свети Сава, 8. март, пролеће, Васкрс и Дан школе. 

 

Такмичења: 1. разред 

Школско такмичење у шаху, одржано 27.2.2021. 

1.место Милан Петровић 

2. место Јован Ђикандић 

3. место Стефан Павловић 

Лена Раденковић 1.место у шаху на првенству Војводине, а 

2. место на Републичком такмичењу. 

2. разред 

Шах- Школско такмичење: 

2. место Марта Тутуш 2/1 

1. место Богдан Вукашин 

2. место Максим Маринко 

3. место Михаило Миливојевић 2/4 

Општинско такмичење 

1.место Јован Нинковић 2/2 

2.место Ивона Платаша 2/3 

Општинско такмичење ”Читалачка значка” 

2/1- Мила Ђујић ”Велики поштовани писар” 

Искра Ратковић ”Поштовани писар” 

2/2 Давид Радишић ”Поштовани илустратор” 

Дуња Павловић ”Поштовани писар” 



2/4 Мила Јањић, Павле Петаковић и Милица Дудуковић ”Поштовани писар” 

3. разред 

-Шах- 3/1- Симона Мастикоса, 3. место на општинском 

3/3- Душан Гајић, 1. место на општинском и 1. место екипно са Лазаром Стошићем. 

Елена Ашић, Велики Поштовани Илустратор 

Милица Ристић, Велики Поштовани Писар 

Марија Балић, Поштовани Писар 

Марија Вукашин, Поштовани Писар 

Тамара Богојевић, Поштовани Писар 

Магдалена Јелић, Поштовани Писар -3/3 

3/4 Анастасија Сарић, Велики Поштовани Писар 

Вук Грубишић, Велики Поштовани Писар 

3/5 Огњен Ристић, Поштовани писар 

4. разред 

4/3- Марко Стојаковић, 2. место на Регионалном такмичењу ”Математика кроз стрип и 

карикатуру” 

Николина Рнић, шах, 3.место на Општинском, 5. место на Републичком 

Јована Тепић- кошарка- 1. место Општинско, 1.место Градско такмичење и проглашена је 

за најскоријег играча турнира 

4/4 Мила Ђурић- шах- 1. место Општинско такмичење 

Мила Ђурић, Читалачка значка, Поштовани Писар 

Договорили се о раду у ваннаставним активностима и извршили поделу задужења за 

шк.2021/21. 

Руководиоци актива за шк.2021/21: 

1.разред Весна Бољановић 

2.разред Божица Самарџија 

3.разред Дуња Трајковић 

4. разред Марина Мркојевић 

Рекреативна настава ,Дивчибаре хотел ”Хеба” (1. 2. и 3.разред) 

а 4.разред Копаоник ”Сребрна лисица”. 

Једнодневни излет: 

1.разред Сурчин-Пећинци-Засавица 

2.разред Весела ливада 

3.разред Весела ливада 

4.разред Тршић 

Школска година 2021/21.почиње у О.ш.”Бранко Радичевић”. Добили смо расподелу 

учионица. 

Све учитељице су показале велику пожртваност током пандемије и велику ангажованост 

током замена. Велико БРАВО за нас!!! 



Извештај о раду Стручног већа Српског језика 

 

Име и презиме председника Стручног већа: Бранислава Савић Облешчук 

Чланови већа: 

1. Татјана Стојановић 

2. Мирка Дабовић 

3. Недјељка Јокић 

4. Татјана Бабић 

5. Драгана Томашевић 

6. Ана Гребељановић 

7. Ингрид Граорац 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА  

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

1. Присуство на онлајн састанку на којем су изнети резултати истраживања читалачке 

писмености спроведеног међу ученицима 4. разреда (PIRLS) ( 26. 8. 2020. Мирка 

Дабовић и Бранислава Савић Облешчук, те педагог школе Ана Ћирјанић) 

2. Обележен Дан писмености (8. септембар) и Дан европских језика (26. септембар) 

(сви чланови Стручног већа) 

3. Уједначавање критеријума оцењивања (10.11.2020. Мирка Дабовић и Бранислава 

Савић Облешчук) 

4. Учествовање на приредби поводом Светог Саве (27.1. 2021. Рецитаторска секција, 

Мирка Дабовић) 

5. Републички зимски семинар (фебруар 2021. сви наставници српског језика) 

6. ОКЦ семнари- Тестови знања-водич за израду (27.3. 2021. Татјана Стојановић) 

7. ОКЦ семинари-Оцењивање у функцији развоја и учења (27.3.2021. Бранислава 

Савић Облешчук) 

8. Онлајн семинар-Школски електронски часопис (Недјељка Јокић) 

9.  Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту 

 ( 19.3.2021. наставници српског језика) 

10. Међународни семинар „Тајна Финског успеха“ (Татјана Стојановић) 

број планираних састанака за 

школску 2020/21. 

6 

број одржаних састанака у 

школској 2020/21.години 

6 



11. Културне манифестације: Литерарни конкурс  „Када имаш све, не видиш ништа. 

Прогледаш тек када немаш ништа“    В. Шекспир (Татјана Стојановић) 

12.  Општинска смотра рецитатора ''Песниче народа мог'' (одржана онлајн крајем 

априла 2021. Мирка Дабовић) 

13. Израда Школског часописа „45 минута“ (од септембра до маја, Недјељка Јокић) 

14. Организација и прегледање тестова на Општинском такмичењу из књижевноси 

„Књижевна олимпијада“ и на Општинском такмичењу из језика за ученике 8. 

разреда (Мирка Дабовић) 

15. Дежурство на Градском такмичењу из језика (Татјана Стојановић) 

16. Дежурство и прегледање на Пробном завршном тесту из српског језика (Недјељка 

Јокић и Татјана Стојановић) 

17. Дежурство, прегледање и жалбе на Завршном тесту из српског језика(Недјељка 

Јокић и Татјана Стојановић) 

18. Прегледање на Завршном тесту из српског језика (Мирка Дабовић и Бранислава 

Савић Облешчук) 

Разлози одступања од плана реализације огледних часова и стручних предавања: 

Разлог за одступање од свих уобичајених активности Стручног већа Српског језика јесте 

пандемија вируса COVID-19 која је довела до специфичних услова за извођење наставе. 

 

 

Реализована такмичења у оквиру Стручног већа  

Наставни предмет Врста и ниво такмичења 

Српски језик/ само за ученике 8. 

разреда 

Општинско и Градско такмичење из српског језика и 

Општинско такмичење из књижевности „ Књижевна 

олимпијада“ 

 

 

 Успех ученика на такмичењима 

Презиме и име ученика Наставни 

предмет 

Врста и ниво 

такмичења 

Месец 

одржавања 

такмичења 

 Наталија Данојлић- 3. 

место  

Српски језик Општинско такмичење 20.3.2021. 

 Сара Опачић – 3. место Српски језик Општинско такмичење 20.3.2021. 

 Милица Пачић – 3. место Српски језик Општинско такмичење 20.3.2021. 



 Елена Милосављевић –3. 

место 

Српски језик Општинско такмичење 20.3.2021. 

Анђелина Ђурић-3.место Српски језик Општинско такмичење 20.3.2021. 

Милица Кречак-3. место Српски језик Општинско такмичење 20.3.2021. 

Сара Опачић – 3.место Српски језик Градско такмичење 24.4.2021. 

Милица Пачић – 3. место Српски језик Градско такмичење 24.4.2021. 

 Наталија Данојлић – 3. 

место 

Српски језик Градско такмичење 24.4.2021. 

Елена Милосављевић – 2. 

место и пласман на 

Републичко  

Српски језик Градско такмичење 24.4.2021. 

Анђелина Ђурић-2.место Српски језик Градско такмичење 24.4.2021. 

Милица Кречак-3.место Српски језик Градско такмичење 24.4.2021. 

Исак Станић, 5. разред 

похвалаза успешну 

интерпретацију песме 

Српски језик Општинска смотра 

рецитатора 

 

Нина Арамбашић, 6. разред 

похвалаза успешну 

интерпретацију песме 

Српски језик Општинска смотра 

рецитатора 

 

Марина Кречак, 6. разред 

учешће на смотри 

рецитатора 

Српски језик Општинска смотра 

рецитатора 

 

 

КОМЕНТАРИ 

   Током школске 2020/2021. године, рад Стручног већа одвијао се у специфичним 

условима због пандемије вируса COVID-19. Због тога су се неки састанци одржавали у 

школи, а неку су били онлајн. Специфични улови наставе захтевали су прилагођавање 

настваника, метода рада и садржаја рада.  

Сарадња је била могућа на редовним састанцима током године или путем вибер групе. Са 

другим наставницима српског језика у Земуну сарађивало се  захваљујући вибер групи и 

групи на фејсбуку. Сарадња међу члановима Стручног већа Српског језика је остваривана 

кроз анализу годишњих и месечних планова и кроз договор о контролним вежбама, 

писменим задацима и  начинима оцењивања.Заједничким учествовањем у анализи 



пробних завршних тестова, завршних тестова, иницијалних тестова наставници су 

уједначавали своје критеријуме и начине оцењивања. 

     Чланови Стручног већа српског језика редовно су присуствовали заказаним 

састанцима, редовно и одговорно су извршавали своје дужности  у оквиру датих им 

задужења: редовна настава, допунска настава, додатна настава, ИОП, секције- 

рецитаторска, литерарна, новинарска, драмска. Поред тога чланови овог већа су пратили 

семинаре који су им помогли да унапреде свој рад како на онлајн настави тако и у 

директној настави. 

      Остварена је сарадња са Наставницима разредне наставе, а њихови представници у 

овом Стручном већу редовно су посећивали састанке и учествовали у манифестацијама 

које су могле да се одрже. Извештај о њиховом раду јесте саставни део извештаја који 

подносе наставници разредне наставе,а додат као прилог овом извештају. 

Остварена је и сарадња са библиотекарком што је део њеног извештаја. Захваљујући 

њеном ангажману око тога да књижевна дела предвиђена за домаћу лектиру постави у 

Гугл библиотеку, ученици су имали прилику да читају и да ураде задатке у вези са 

лектиром. 

          Сарадња чланова Стручног већа српског језика је на високом нивоу. Унапређује се 

кроз заједничке пројекте. Одличан чинилац ове сарадње је уједначавање месечних и 

годишњих планова као и контролних задатака и тема за писмене задатке. Ову праксу 

треба наставити. 

ПРИЛОГ 

Реализоване активности од првог до четвртог разреда 2020/2021. 

Општинско такмичење „Читалачка значка“: 

Ученици који су освојили титулу „Поштовани писар“: 

Мила Јањић 2/4, Павле Петаковић 2/4, Милица Дудуковић 2/4, Искра Ратковић 2/1, Дуња 

Павловић 2/2, Марија Балић 3/1, Марија Вукашин 3/1, Тамара Богојевић 3/1, Магдалена 

Јелић 3/1, Огњен Ристић 3/5, Мила Ђурић 4/4. 

Ученици који су освојили титулу „Велики поштовани писар“: 

Мила Ђујић 2/1, Милица Ристић 3/1,Анастасија Савић 3/4, Вук Грубишић 3/4. 

Ученици који су освојили титулу „Поштовани илустратор“: 

Давид Радишић 2/2 

Ученици који су освојили титулу „Велики поштовани илустратор“: 

Елена Ашић 3/1  

Награђеним и похваљеним ученицима ће бити уручене књиге и дипломе. 



11.12.2021. Обележавање 75. рођендана Пипи Дуге Чарапе 

Ученици су писали рецепте од којих је у дигиталном формату објављен Митраљетин 

кувар. Добили су и награде од Шведске амбасаде. 

18.03.2021. Фестивал дечије поезије "Мали победник" – Култарт  

Ученици су учествовали својим литерарним стваралаштвом на слободну тему (Пролеће, 

Шумска збрка, Ластавица, Сунчан дан). Радови су откуцани и послати на одговарајући 

мејл. 

Ово је девети фестивал у сарадњи две организације, Култарта и Дечијег културног центра 

Београд 

19.03.2021. "Библиотека - Жељотека" Наградни литерарно - ликовни конкурс 

Ове године Дечја библиотека "Чика Јова Змај" напунила је 90 година. Тим поводом деца 

су писала приче и песме и цртала цртеж о библиотеци ( каква је библиотека у коју иду, 

шта им се у њој допада, да испричају нешто лепо/ смешно што се у њој догодило или 

маштају о некој својој библиотеци из снова, како би волели да изгледа, ко би радио у њој, 

шта би могао да позајми из ње или шта би да радиш у њој). Добили смо захвалницу за 

труд. 

19.03.2021.  20. март Светски дан врабаца 

Поводом Светског дана врабаца, ученици су пожелели да одају почаст овом важном 

становнику нашег града кроз саставе, песмице и цртеже који славе најлепши град - 

Београд. 

Дивне креативне радове послали смо на na@ora.rs 

Дивно је видети како деца доживљавају свој град у изазовном периоду и виде га лепим 

очима и украшавају вештим ручицима. Својом богатом маштом и веселим духом 

улепшала су стиховима из песмица све медијске куће и наше грађане на први дан пролећа. 



Од 17. маја до 1. јуна ученици су учествовали на литерарном конкурсу „Природа је мој 

свет“ у организацији Дечијег културног центра који је био посвећен нашој великој 

песникињи Десанки Максимовић. Ученица Уна Јелисавац 4/4 је написала песму „Природа 

је мој свет“ и добила похвалу. 

Мај, 2021. Хуманитарна акција – књиге за ТиршовуМалим пацијентима клинике у 

Тиршовој време проведено на лечењу убудуће ће пролазити брже. Ученици наше школе 

од 1. до 4.разреда одазвали су се овој хуманитарној акцији у великом броју и донираним 

књигама обогатили опремање боблиотеке на клиници у Тиршовој.  Књиге су вредне, 

добар део књига су уџбеници, лектире, дидактички материјали. 

 

Извештај о раду Стручног већa страних језика 

 

Име и презиме председника Стручног већа: Валериа Вујовић 

Чланови већа:  

1. Наташа Ласан (енглески језик)    5.Мирјана Новаковић (француски језик) 

2. Ивана Пушица(енглески језик     6.Марина Драгић (француски језик) 

3. Валериа Вујовић(енглески језик) 7.Зорица Бура(проф.разредне наставе) 

4. Аница Милетић(енглески језик) 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

СЕПТЕМБАР: Договорено је да се Европски дан језика који се сваке године одржава 

27.септембра ове године обележи у склопу пројекта на нивоу школе у октобру. У склопу 

Итвининг пројеката који су одржани током школске 2019/2020. године наставнице 

енглеског језика Ивана Пушица и Валериа Вујовић су током септембра добиле 

Националну ознаку квалитета за следеће пројекте: E.F.E.S.(Eco-Friendly Eco-Schools) - 

Валериа Вујовић и Europol - Ивана Пушица. Наставница Ивана Пушица је такоће 

број планираних састанака за 

школску 2020/21. 

6 

број одржаних састанака у 

школској 2020/21.години 

                             6 



представљала Србију и нашу школу у оквиру видео-конференције ``Education begins with 

language``са пројектом ``Discovering science``. 

ОКТОБАР: У склопу пројекта на нивоу школе Дани еразмус +, од 12. до 16.октобра, 

обележен је Европски дан језика. Одржано је неколико изложби (предлог за лого пројекта, 

изложба постера T.A.L.E.S.(панои), изложба постера земаља партнера у два пројекта 

(T.A.L.E.S. и CODE:STEAM) са QR кодовима. Ученици старијих разреда су правили 

постере са кодовима и ПП презентације земаља учесница у овим пројектима на три језика: 

српски, енглески и француски (Бугарска, Грчка, Литванија, Румунија, Турска, Италија, 

Шпанија, Шведска и Србија). У овим пројектима су континуирано  ангажовани сви 

наставници страних језика. 

ДЕЦЕМБАР: У периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. настава за ученике старијих разреда 

(5,6,7, 8. разред) је организована као настава на даљину преко Гугл учионице, дој су млађи 

разреди ишли свакодневно у школу, подељени у групе и смене. Потреба за оваквим видом 

наставе била је лоша епидемиолошка ситуација у датом тренутку. Планови и програми су 

реализовани уз дозвољена и неоходна одступања с обзиром на ситуацију. 

ФЕБРУАР:  Одржана су школска такмичења из енглеског и француског језика. 

Наставнице Мирјана Новаковић, Марина Драгић и Аница Милетић похађале су семинар 

"Савладавање меких  вештина у релацији наставник-ученик- родитељ унутар установа" 

(онлајн, од  8.фебруара до 13. марта 2021, 36 сати, организатор ОКЦ) Наставница Валериа 

Вујовић похађала је семинар  „Тестови знања“ (онлајн, од 8. фебруара до 14. марта 2021, 

36.сати, организатор ОКЦ) . Наставница Ивана Пушица је учествовала у Итвининг 

пројекту Wonderful journey, који је започео у фебруару и трајао је до јуна. Током фебруара 

је такође започео семинар "Тајна финског успеха" (трајао је од 3. марта до 3. јуна, онлајн). 

Тема је била Фински образовни систем- историја, развој, педагошки приступи и пракса. 

Организатор је био Институт за модерно образовање. У њему су учествовале наставнице 

Мирјана Новаковић, Марина Драгић, Ивана Пушица и Аница Милетић. 

 

 

МАРТ: Наставница Мирјана Новаковић учествовала је на конкурсу Француског 

института, у склопу обележавања Месеца франкофоније. Њена ученица Драгана Крунић је 

добила специјалну награду жирија у категорији ученика од 6.до 8.разреда. Тема конкурса 

је била “Un dessin, un sourire“ Наставница Марина Драгић учествовала је на конкурсу под 

називом „Магија боја“(Magie des couleurs), који је организовало Удружење професора 

француског језика поводом Дана франкофоније. Радови ученика су објављени у 

интерактивној књизи на сајту Удружења.  

 

АПРИЛ: Средином марта, па све до половине априла (15.3.2021-16.4.2021),  настава је 

организована кроз Гугл учионицу као настава на даљину за ученике старијих разреда због 

веома лоше епидемиолошке ситуације у земљи. Ученици старијих разреда (5,6,7,8.разред) 

нису ишли у школу, док су ученици млађих разреда (1,2,3,4. разред) имали редовну 

наставу у школи, подељени у групе, као и током целе школске године. 

 



МАЈ: Крајем маја је одржан ванредни, интерни састанак Већа (присутни су били само 

наставници страних језика),  како би се попричало о реорганизацији наставе међу 

колегама за следећу школску годину и чуо предлог руководиоца Већа (приложен је у 

извештајима Стручних већа), који нажалост није наишао на одобравање, већ је показао 

колико односи мећу члановима Већа нису на завидном нивоу.  

 

 ЈУН: Од 18.до 20. јуна одржана је обука за дежурне наставнике и супервизоре, у којима 

су учествовали сви чланови  Актива.  Наставница Ивана Пушица учествовала је 

континуирано током године  и у Итвининг пројектима Creating of Digital Environment: Stop 

Traditional Education Approach Multidisciplinary, Traditional Story-telling ways in my country. 

Наставнице Марина Драгић и Ивана Пушица учествовале су у семинару „Настава која 

подстиче критичко мишљење и решавање проблема“ у оквиру  Пројекта „Школа за 21. 

век“. Наставница Ивана Пушица је учествовала на семинарима Online conference on 

Education begins with language – a comprehensive approach to the teaching and learning of 

languages „Примена 3D холограма у настави“ и „Зашто је проблем solving најважнија 

STEAM вештина“, Micro:bit Basics Course. Састанци су редовно одржавани током године, 

а на последњем је извршена подела задужења наставника за следећу школску годину. 

 

Ученица Драгана Крунић (7 5) је добила специјалну награду жирија у категорији ученика 

од 6. до 8. разреда на конкурсу поводом Дана франкофоније“Un dessin, un sourire“ у 

организацији Француског института.  

 Реализација огледних часова и стручних предавања на нивоу Стручног већа  

Планирано 

 

Одржано – 

датум 

Назив наставне јединице/теме 

Планирано је од стране свих 

наставника, али уз могућност 

неодржавања због неизвесности у 

вези са почетком нове школске 

године  и организацијом рада 

/ / / / / / 

Разлози одступања од плана реализације огледних часова и стручних предавања: 

-Огледни часови и стручна предавања ове школске године нису одржани с обзиром на 

специфичност организације рада која је уследила због пандемије вируса корона и 

немогућности њихове реализације.  

 

Реализована такмичења у оквиру Стручног већа  

Наставни предмет Врста и ниво такмичења 

Енглески језик школско, општинско  



Француски језик школско, општинско, градско, републичко  

 

 Успех ученика на такмичењима 

Презиме и име ученика Наставни 

предмет 

Врста и ниво 

такмичења 

Месец 

одржавања 

такмичења 

Кречак Милица 8 3 француски језик општинско 3. место, 

градско 1.место, 

републичко (учешће) 

фебруар, април, 

мај 

Драгић Вања 8 3 француски језик  општинско 3. место, 

градско 1.место, 

републичко (учешће) 

фебруар, април, 

мај 

Мијаљица Анастасија 8 3 

 

француски језик општинско 3. место фебруар 

Павловић Ања 8 4 

 

француски језик општинско 3. место фебруар 

 

КОМЕНТАРИ 

Веће је сарађивало уз извесну нелагоду која се огледа у лошој размени мишљења, 

незаинтересованости за опште добро и бољу организацију рада, као и у очигледном 

неслагању око појединих питања, као што је подела часова за наредну школску годину. 

Веће се састајало у зависности од епидемиолошке ситуације и у школи, и онлајн. Састанку 

су присуствовали сви чланови Већа и придржавали су се својих задужења и обавеза. 

Општи закључак је да недостатак сарадње и солидарности ствара лош утисак о односима 

међу колегама и ствара ружну слику о свима. Треба нагласити  да сви ови недостаци нису 

имали утицај на наставни процес и однос према ученицима, јер је све реализовано у 

складу са захтевима Плана и програма и потребама ученика. Преко је потребна већа и 

боља усаглашеност и ангажованост свих чланова Већа у одржавању коректних 

међуљудских односа. 

 

 

 

 



Извештај о раду 

 (назив Стручног већа) 

 

Име и презиме председника Стручног већа: 

Чланови стручног већа су:  

1. ЈасминкаПајић 

2. ОлгицаСтанојевић 

3. МаријаГавриловић 

4. ВеснаТишма 

5. ЉиљанаКомазец 

6. БиљанаПоповић 

7. МоравкаИвановић 

8. Зорана Плавшић 

9. ДраганаКончаревић 

 

Руководилац Стручног већа  –ПетарПетровић 

 

број планираних састанака за 

школску 2020/21. 

 

4 

 
 

број одржаних састанака у 

школској 2020/21.години 

 

4 
 

 

 

 

 

 



АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

У оквиру предмета Пројектна настава, у пројекту под називом „Годишња доба“, ученици 

трећег разреда су учествовали у јесењој и пролећној акцији уређивања школског 

дворишта. Такође су периодично, током целе школске године, тематски уређивани панои 

у учионицама и у холу школе. Организоване су ликовне и литерарне изложбе поновом 

школске славе Светог Саве и Васкрса. 

У мају месецу, сви ученици нижих разреда учествовали су у акцији прикупљања књига за 

децу из Тиршове. Одељење 3-4 је уз књиге послало и обележиваче за књиге које су сами 

правили. 

Ученик Матеја Станковић је учествовао на ликовном конкурсу од називом „Дај ми реч да 

насликам“ који је организовала ОШ „Свети Сава“ из Шапца. 

У току школске године биле су различите изложбене поставке у учионици IV-4  одељења, 

у Етно кутаку,  у оквиру предмета Народна традиција.  

Ученици су правили од дрвета, картона и разног другог материјала превозна и 

транспортна средства која су се некад користила у оквиру теме  „Разни облици 

транспорта.  

У оквиру теме Засвирала свирала ученици су правили  фруле од дрвета, трске и осталог 

погодног материјала. 

Поводом обележавања Дана Светога Саве 27.јануара организоване су ликовне и литерарне 

изложбе у холу школе и по учионицама . 

Ученици су за Васкрс су осликавали  дрвена јаја различитим техникама. 

У мају месецу, сви ученици нижих разреда учествовали су у акцији прикупљања књига за 

децу из Тиршове. 

 

 
 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Начин 

реализације 

 

Време 

2020/21. 

 

 

РЕАЛИЗАТОР 

 

 
 

Састанак актива 
 

Договор 

 

Септембар   

 

Стручно веће 
 

Уређење кабинета 

географије 

Поставка паноа Олгица Станојевић 

Марија Гавриловић 

Јасминка Пајић 
Кабинетска изложба 

„Вулкани,, 

 

Поставка паноа Олгица Станојевић 

Марија Гавриловић 

Јасминка Пајић 

Обележавање  

„Европског дана језика“ 

 

Поставка паноа  

Јасминка Пајић 

Молитва за почетак 

школске године 
Посета Храму Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 
 Разгледање града  



Црквена слава у Батајници- 

Мала Госпојина 
предавање Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 

 
Научни феномен круга у 

народној традицији нашег 

краја,,; ,,Примена ИТ алата 

за образовање у пбласти 

културног наслеђа, 

приручник, искуства 

пројекта,, Hertige HUB,, и 

,,Еуропеана ресурс за 

СТЕАМ активности 

Вебинар Моравка Ивановић 

Вештине које послодавци 

траже 

Вебинар Моравка Ивановић 

Игре за развој 

алгоритамског мишљења за 

најмлађе ученике,, ,,НЕТ 

кабинет,, и ,,М_АРТ 

Вебинар Моравка Ивановић 

Примери из праксе – 

настава физике и 

информатике 

Вебинар Моравка Ивановић 

Онлајн-менторство и рад са 

надараним ученицима 

Вебинар Моравка Ивановић 

Формативно образовање у 

контексту онлајн и/или 

хибридне наставе 

Вебинар Моравка Ивановић 

Талент Манагемент Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Напредни преговори 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ - QUIVER Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Употреба ИТ алата у 

настави музичке културе 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

СЕРТИФИКАТ 

,,Примена 3Д холограма у 

настави,, и ,,Зашто је 

програм солвинг најважнија 

СТЕАМ вештина?,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

,,Лет кроз дигитални свет,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

 

Састанак актива 

  

 

 

Новембар  
 

 

Љиљана Комазец 

 

G Suite – израда ефикасних 

Вебинар Весна Тишма 



тестова знања и упитника и 

G Suite Meet – потпуна 

интеракција свих учесника 

наставног процеса”-

Вебинар 

 

 

„Наркоманија“ Предавање Петар Петровић 

Јасминка Пајић 
„Секте“ Предавање Петар Петровић 

Јасминка Пајић 
СЕРТИФИКАТ 

,,Употреба логаритма на 

архиолошком налазишту,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Ефикасна комуникација, 

смењење стреса и 

конфликата 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

 XXXIV  Сабор 

учитеља Србије- 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

НАСТАВНЕ ПРАКСЕ 

КРОЗ РАЗМЕНУ 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ 

ИСКУСТАВА 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

Кабинетска изложба: 

„Најлепше грађевине света,, 
Постављање 

паноа 
Марија Гавриловић 

Олгица Станојевић 

Јасминка Пајић 
Састанак актива  Љиљана Комазец 

Онлајн презентација 

уџбеника историје за 8. 

разред основне школе, 

Онлајн 

презентација 

Весна Тишма 

Онлајн презентација 

уџбеника историје за 8. 

разред основне школе, 

Издавачка кућа Клет 

 

Онлајн 

презентација 

Весна Тишма 

Онлајн презентација 

уџбеника историје за 8. 

разред основне школе, 

Издавачка кућа Фреска 

 

Онлајн 

презентација 

Весна Тишма 

Материце Предавање Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 

 
Онлајн презентација 

уџбеника историје за 8. 

разред основне школе 

Онлајн 

презентација  

Весна Тишма 

Вебинар издавачке куће 

Дата Статус  “Прошлост 

између чињенице и мита“ 

Предавач историчар Дејан 

Вебинар Весна Тишма 



Ристић 

 

Школска слава- Свети Сава Приредба Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 

 
ПОТВРДА 

Презентација уџбеника за 

4.разред основне школе 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Дригитални алати и занати 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

Онлајн презентација 

уџбеника историје за 8. 

разред основне школе, 

Издавачка кућа Вулкан 

 

Онлајн 

презентација 

Весна Тишма 

Вебинар издавачке куће 

Дата Статус “Методе и 

технике учења у настави” 

Предавач Зорица Николић 

 

Вебинар Весна Тишма 

ПОТВРДА 

Презентација дигиталних 

уџбеника ВУЛКАН е-знање 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

Безбедност у дигиталном 

свету 

Вебинар Моравка Ивановић 

СЕРТИФИКАТ 

,,Успешни примери СТЕАМ 

пројекти- практичне идеје и 

приказ,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

VPN тунели – Дизајн и 

примена код Mikro Tik 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

    

ПОТВРДА 

,,Уџбеници 4.0 за 

математику,, 

 

Вебинар 

Март 

Моравка Ивановић 

Договор око такмичење Договор, 

дискусија 
Марија Гавриловић 

Олгица Станојевић 

Јасминка Пајић 
Састанак актива  Марија Гавриловић 

Олгица Станојевић 

Јасминка Пајић 
Вебинар издавачке куће 

Бигз “Примена карикатуре у 

настави историје” 

Предавач Урош 

Миливојевић 

Вебинар Весна Тишма 



 

Савремени уџбенички 

комплет – за ученике и 

наставнике 

Вебинар Моравка Ивановић 

Вебинар издавачке куће 

Бигз “Српске кнегиње и 

краљице 18 и 19 века” 

Предавач Урош 

Миливојевић 

 

Вебинар Весна Тишма 

СЕРТИФИКАТ 

,,Не види се шума од 

дрвета,,; ,,Откривање 

Париза,, и 

,,Поезија кроз математику,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

,,Креирање мозгалица у 

настави помоћу Veb 2.0 

alata,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Како нам интернет може 

помоћи у настави српског 

језика и књижевности,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Исходно оријентисана 

настава музичке културе,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Савремени приступ 

настави информатике и 

рачунарства у 8.разреду,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Уџбеници 4.0 у пракси,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Критичко мишљење у 

почетној настави 

математике-од циља до 

исхода,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Формативно оцењивање у 

комбинованој методи 

наставе,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Подршка у учењу 

математике,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

 ПОТВРДА Вебинар Моравка Ивановић 



,,Уџбеници 4.0. за 

математику,, 

 

ПОТВРДА 

,,Савремени поглед на 

тектонски рељеф Србије,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

,,Савремени уџбенички 

комплет-за ученике и 

нставнике,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Напредак је лак кад ђак има 

пројека 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,G Suite (Google classroom)- 

пречица до успеха у настави 

на даљину,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

Анализа пробног пријемног Анализа Марија Гавриловић 

Олгица 

СтанојевићЈасминка 

Пајић 
Дигитално 

образовање  2021. 

Семинар  Весна Тишма 

Васкршњи вашар Изложба Биљана Поповић 

Јасминка Пајић 

Моравка Ивановић 

Зорана Плавшић 
Врбица Посета Храма Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 

 
СЕРТИФИКАТ 

,,Google Workspace,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

,,КNOWT – АЛАТ ЗА 

АУТОМАТСКО 

КРЕИРАЊЕ ТЕСТОВА,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

СЕРТИФИКАТ 

GLOBAL SCHOOL 

ALLIANCE 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

СЕРТИФИКАТ 

,,СТЕАМ и стварни свет ,, , 

,,чувари природе,, и ,,Од 

зрна пшенице до сласног 

хлеба,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

,,ЧАС АНАТОМИЈЕ У 

Вебинар Моравка Ивановић 



ПРВОМ РАЗРЕДУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,, 

 

СЕРТИФИКАТ 

,,Концепт интегрисаног 

СТЕ(А)М образовања,, 

,,Математика у пракси – 

практично усвајање 

математичких садржаја,, и 

,,Мозаик,,  

 

Вебинар Моравка Ивановић 

СЕРТИФИКАТ 

,,ДИГИТАЛНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 2021,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

Онлајн презентација 

уџбеничког комплета за 

4.разред основне школе 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

,,Начини подршке 

ученицима из друштвено 

осетљивих група у 

условима онлајн наставе,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ о учешћу 

,,SELFIE 2020-2021, session 

2,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

Онлајн презентација 

уџбеничког комплета за 

4.разред основне школе 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Подршка ученицима у 

онлајн учењу 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

ПОТВРДА 

Едукини нови уџбеници 

основне школе 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

Вебинар издавачке куће 

Дата Статус “Друштвена 

историја и њен значај у 

настави” 

Предавач Владимир Тодић 

 

Вебинар Весна Тишма 

УВЕРЕЊЕ 

Storytelling 

 

Вебинар Моравка Ивановић 



УВЕРЕЊЕ 

Интеграција садржаја LEGO 

роботике и наставе Свет око 

нас 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

СЕТИФИКАТ 

,,Изложбени пано = 

дружење + знање,, , 

,,STE(A)M и Minecraft,, и 

,,Цветни bastion,, 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

УВЕРЕЊЕ 

Тeacher Made 

 

Вебинар Моравка Ивановић 

Рад стручног већа Анализа Стручно веће 
Састанци актива Договор Стручно веће 
Учешће на семинарима Присуство на 

семинарима 
Стручно веће 

Обука за запослене-

породично насиље 

Обука Весна Тишма 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

Обука Весна Тишма 

Дигитална учионица  Онлајн семинар Весна Тишма 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ 

НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

У ОСНОВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

 Стручно веће 

Учешће на семинарима Присуство Стручно веће 
Школа за 21. век Семинар 

 

Олгица Станојевић 

Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
Семинар Зорана Плавшић 

Уређење паноа поводом 

црквених празника 
Поставка паноа Петар Петровић 

Драгана Кончаревић 

 

 

 

 Реализација огледних часова и стручних предавања на нивоу Стручног већа: 

Планирано 

 

Одржано – 

датум 

Назив наставне јединице/теме 

Зорана Плавшић 17. 2. 2021. Композиција боја (ликовна култура), 

присуствовао педагог школе 

Разлози одступања од плана реализације огледних часова и стручних предавања: 



Услед пандемије изазване Ковидом-19, многе активности нису могле бити спроведене 

због забране окупљања, а одлуком Кризног штаба. Исте су замењене другим 

активностима или су прилагођене наведеној ситуацији.  

 

 

 

Реализована такмичења у оквиру Стручног већа: 

Наставни предмет Врста и ниво такмичења 

  

 

 Успех ученика на такмичењима: 

Презиме и име 

ученика 

Наставни 

предмет 

Врста и ниво 

такмичења 

Месец 

одржавања 

такмичења 

Радишић Давид 

Павловић Дуња 

Читалачка значка 

Читалачка значка 

 

 Моравка И. 

Нинковић Јован Шах 1. место Општинско 

тачмичење 

Април 

 

КОМЕНТАРИ 

У складу са новонасталом ситуацијом све друге активности које подразумевају стручно 

усавршавање, семинаре,трибине, конференције или симпозијуме усклађене су са 

могућностима које су се указале  електронским  путем или у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља. Сходно 

томе, планиране активности у току школске године биле су подложене променама и 

прилагођавању ситуацији.  

Сарадња Стручног већа хуманистичких наука је остварена електронским путем или уживо у 

складу са ситуацијом. 

Наредне школске године Већеће, такође, сарађивати у складу са препорукама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља. 

Онлајн стручни скуп 2. 12. 2020:др ЗорицаТомић: Типови интеракција – наставник као медијатор 

комуникације. 

Онлајн стручни скуп 8. 12. 2020: Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним 

ситуацијама 



Онлајн стручни скуп 17. 12. 2020: Од доброг плана до преко ефикасне евиденције до најбољег 

резултата 

30. 1. Семинар за учитеље математике (8 сати) 

7. 2. Основе веб – дизајна (32 сата) 

10. 2. дипл. психолог Јелена Марушић: Између две ватре – како посредовати у ученичком 

конфликту (1 сат) 

19. 2. Медијација у школи, организатор ИК „Вулкан знање“ (1 сат) 

2. 3. др Олга Хаџић: Здрави стилови живота (1 сат) 

6. 3. проф. др Сања Благданић: Заблуде ученика о природним феноменима, организатор „Бигз“ 

издаваштво (1 сат) 

19. 3. Израда и примена ИОП-а (1 сат) 

23. 3. Презентација уџбеника за 4. разред ИК „Нови логос“ (1 сат) 

30. 3. Критичко мишљење у почетној настави математике, организатор „Бигз“ издаваштво (1 сат) 

9. 4. Тајне финског успеха (само се добија сертификат о учешћу) 

16. 4. дипл. психолог Јелена Марушић: Ученичка пажња и онлајн настава (1 сат) 

 

Извештај о раду 

Стручног већа природне науке 1  - математика 

 

Име и презиме председника Стручног већа: Александра Даниловић 

Чланови већа: 

1. Снежана Велемир, наставник математике 

2. Гордана Главаш, проф. математике 

3. Александра Даниловић, проф. математике 

4. Милена Анђелковић, проф. математике 

5. Дуња Трајковић, проф. раз. наставе 

6. Весна Вуковић, проф. раз. наставе 

7. Горанка Дерета, проф. раз. наставе 

8. Божица Вукадиновић Самарџија, проф. раз. наставе 

 

број планираних састанака за 

школску 2020/21. 
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број одржаних састанака у 

школској 2020/21.години 
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АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

- Крајем прве и почетком друге недеље септембра извршено је иницијално 

тестирање ученика свих одељења на основу чијих резултата су наставнице 

математике осмислиле на који начин ученицима помоћи да савладају неопходне 

садржаје за наставак изучавања математике. 

- Два ученик 5. разреда (Н. К. и А. Д.), 6. разреда (Д. И) и једна ученица 7. разреда 

(А. Д.) раде по ИОП2.  

- 16. 10. 2020. У оквиру ЕРАЗМУС+ дана организована је презентација пројектних 

активности у оквиру ЕРАЗМУС+ К2 пројекта Creating Of Digital Environment : Stop 

Traditional Education Approach Multidisciplinary (CODE:STEAM). Активнсости су 

организовале и реализовале наставнице: Божица Вукадиновић Самарџија, Жана 

Перић, Горанка Дерета, Милена Анђелковић, Александра Даниловић и Теодора 

Савић са својим ученицима. У организованим активностима након показних вежби 

могли су да учествују и други ученици од 1 – 4. разреда поштујући превентивне 

мере безбедности.  

- 30. октобра 2020. Александра Даниловић, наставница математике  одржала је  

онлајн предавање Liveworksheets web 2.0 алат и присутне колеге упознала са 

могућностима овог алата. 

- Стручно веће је једногласно донело одлуку да ове године због епидемиолошке 

ситуације ученици и наставници наше школе неће учествовати на такмичењу. 

- Пробни тест из математике за завршни испит био је 27. 3. 2021. године 

- На градском такмичењу је учествовао ученик Вукашин Марчетић VI1 (ментор 

Славица Ђукић, Центар за таленте Земун) и освојио 2. место. 

- Изложба “Арабеска” коју је са ученицима приредила наставница Снежана Велемир 

- Виртуелни МАЈ, МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ ове године је назван "Формула 

уметности", а ученици и наставници су могли да му приступе преко линка.  

- 16. 5. 2021. На Државном такмичењу је учествовао Вукашин Марчетић VI1 (ментор 

Славица Ђукић, Центар за таленте Земун) и освојио похвалу. 

- Часови припремне наставе организовани су у школи од 9. јуна 2021. године према 

Упутству које смо добили од МПНТР и Школске управе Београд, али су паралелно 

организовани и онлајн како би ученицима пружили подршку да се што боље 

припреме за полагање теста из математике на Завршном испиту. Припремну 

наставу су изводиле наставнице Гордана Главаш и Милена Анђелковић. 



- 17-18. 6. 2021. Ученици 8. разреда су учествовали у истраживању мр Татјане 

Станковић у оквиру докторских студија и радили тест. Реализација: Гордана 

Главаш и Милена Анђелковић 

- Наставници математике су у недељи која је претходила Завршном испиту имали 

обавезу тродневног вежбања рада са софтвером ТМ за е-прегледање тестова у 

трајању од по 30 минута. 

- 24. 6. 2021. ученици 8. разреда су радили тест из математике у оквиру полагања 

Завршног испита у периоду од 9 до 11 часова. 

- 24. 6. 2021. наставнице Гордана Главаш, Александра Даниловић и Милена 

Анђелковић биле су распоређене да буду прегледачи теста из математике на 

Завршном испиту у термину од 19 до 21 час. 

- Завршни испит, тест из математике радило је укупно 116 ученика.. На тесту из 

математике ученици су остварили у просеку укупно 8,55 поена од могућих 13 

поена.  

- Ученици V4,VII1,2,3 учествовали у пројекту „М_АРТ” чији је циљ повезивање  

   математике и  уметности током месеца марта.  

              

 Теме:  

       1. Фрактали – микро и макро план  

       2. Теселација – аранжирањем до плочника  

       3. Симетрија – између математике и  уметности  

       4. Игра квадратима  

       5. Тачка, тачка, тачкица… 

       6. Да, не, можда? - немогући модели 

 

        У овом пројекту учествовали су ученици из 22 основне и средње школе  

        широм Србије. 

        Због епидемиолошке ситуације изложба ученичких радова је виртуелна и  

        доступна на      

        http://matematikauoblacima.weebly.com/10521040105610582021.html 

 

- Током ове школске године наставница математике Александра Даниловић, 

наставница енглеског језика Ивана Пушица и библиотекарка Ингрид Граорац су са 

ученицима  учествовале у eTwinning пројекту „A Wonderful Journey“ са школама из 

Француске, Италије, Грчке, Tурске, Финске, Португала, Пољске и Чешке. У оквиру 

овог пројекта су ученици развијали вештине комуникације на страном језику, 

предузетничке вештине, те вештине решавања проблема логичког размишљања и 

критичког мишљења. Ученици су упознати са основним елементима 

предузетништва осмишљавајући путовање и планирајући трошкове у оквиру 

предвиђеног буџета.  

http://matematikauoblacima.weebly.com/10521040105610582021.html


- Ученици IV3, V4 и VII2 учествовали су у регионалном eTwinning пројекту 

„Математика кроз стрип и карикатуру“ који има за циљ подстицање и развијање 

креативности код ученика за представљање математичких тема кроз карикатуру и 

кратку форму (стрип). У пројекту је учествовало више основних и средњих школа 

из Србије, Хрватске, БиХ, Словеније и Северне Македоније. Након предаје радова 

свака школа је организовала изложбу и онлајн гласањем су ученици одабрали 

најуспешније радове.  Организовано је и онлајн гласање „Регионовизија“ , 25. 5. 

2021. преко  Zoom платформе. У холу школе је током јуна била постављена 

изложба најуспешнијих радова из региона. Ученик Марко Стојаковић IV3 је освојио 

2. Место у категорији ученика млађих разреда основне школе. У пројекту су 

учествовале наставнице: Горанка Дерета, Милена Анђелковић и Александра 

Даниловић. 

- У току шк. 2020/21. године реализоване су и активности у оквиру ЕРАЗМУС+,  

К229 пројекта Creating Of Digital Environment : Stop Traditional Education Approach 

Multidisciplinary (CODE:STEAM) и Teaching About Life and Emotional Skills 

(T.A.L.E.S.) 

 Реализација огледних часова и стручних предавања на нивоу Стручног већа  

Планирано Одржано – датум Назив наставне јединице/теме 

Милена Анђелковић септ/окт. Цели бројеви 

Александра Даниловић  30.10.2020. (онлајн) LIVEWORKSHEETSWeb 2.0 алат 

Гордана Главаш март Нестандардни задаци из геометрије 

 

Снежана Велемир мај Моја геометрија - презентација 

пројекта у  6. и 7. разреду) 

Разлози одступања од плана реализације огледних часова и стручних предавања: 

Огледни часови нису реализовани услед превентивних мера због епидемиолошке ситуације и 

због дуготрајног одсуства колегинице Снежана Велемир која је имала корону. 

 

 

 Успех ученика на такмичењима: 

Презиме и име ученика Наставни 

предмет 

Врста и ниво 

такмичења 

Месец 

одржавања 

такмичења 

Вукашин Марчетић Математика Државно такмичење април 

 

КОМЕНТАРИ 



Веће је сарађивало у свим сегментима свог професионалног деловања: кориговању 

наставног плана услед епидемиолошке ситуације, припреми контролних и писмених 

задатака. 

Састанци су организовали према плану али и по потреби услед непредвиђених околности 

(организација такмичења у доба епидемије, прелазак на онлајн наставу,...) О термину 

састанака чланови су благовремено обавештавани путем огласне табле у зборници, имејла 

и Вибера. Сви чланови су углавном присуствоавали састанцима Стручног већа. Изостанци 

су били оправдани. Сви чланови су имали увид и у све записнике са састанака Стручног 

већа који је дељен преко Гугл диска. 

Чланови већа су задовољни сарадњом унутар Стручног већа и надају се нормализацији 

наставе и успешнијој школској 2021/22. години. 

 

 

Извештај о раду Стручнов већа Природних наука 2 

 

Име и презиме председника Стручног већа: Снежана Алимпић 

Чланови већа: 

1. Младенка Јелић-Топалић, професор биологије 

2. Јована Ивановић, професор биологије 

3. Снежана Алимпић, професор хемије 

4. Марина Мркојевић, професор разредне наставе 

5. Тања Јефтић, професор разредне наставе 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

Током 2020/2021. године већина активности планираних годишњим планом су 

реализоване. 

Пригодним паноима и активностима обележени су важни (еколошки и други) датуми: 

16.9. Дан заштите озонског омотача; 

4.10. Дан животиња; 

број планираних састанака за 

школску 2020/21. 

                          4 

број одржаних састанака у 

школској 2020/21.години 

                           5 



16.10. Дан здраве хране; 

29.11. Дан борбе против трговине крзном; 

1.12. Дан борбе против сиде; 

11.12. Дан планина; 

2.2. Дан мочварних подручја; 

5.3. Дан енергеске ефикасности. 

31.3. Дан борбе против пушења; 

30.4. Дан Завода за заштиту природе Србије; 

22.5. Дан биодиверзитета; 

24.5. Дан Европских паркова; 

5.6. Дан заштите човекове средине. 

Као и задњих година, у децембру је одржана хуманитарна акција под називом “Један 

пакетић-много љубави”. Том приликом су скупљена 124 пакетића. 

Што се тиче стручног усавшавања: 

Младенка Јелић-Топалић је похађала онлајн семинар “Тајна финског успеха“ као и Јована 

Ивановић. 

Снежана Алимпић је похађала онлајн  семинар „Веб алатима до интерактивне наставе“ 

ОКЦ. 

Марина Мркојевић је похађала онлајн семинар “Веб дизајн“ ОКЦ. 

Јована Ивановић је више пута (10 часова) присуствовала на часовима своје менторке 

Младенке Јелић-Топалић, као и Младенка на  Јованиним часовима (10 часова). 

Заменица директора Јасминка Пајић, као и чланови ПП-службе су такође присуствовали 

на часовима Јоване Ивановић. 

Реализација огледних часова и стручних предавања на нивоу Стручног већа 

 

Планирано 

 

Одржано – 

датум 

Назив наставне јединице/теме 

Разлози одступања од плана реализације огледних часова и стручних предавања: 

-због епидемиолошке ситуације огледни часови ове школске године нису планирани 

 

Реализована такмичења у оквиру Стручног већа: 



• Такмичење из биологије ни ове школске године није одржано. 

• Општинско такмичење из хемије је одржано 6.3.2021. у ОШ“Петар Кочић“ у 

Земуну. 

• Градско такмичење из хемије је одржано 17.4.2021.у ОШ“Лаза Костић“ Нови 

Београд. 

 

Наставни предмет Врста и ниво такмичења 

ХЕМИЈА општинско и градско 

 

 Успех ученика на такмичењима 

Презиме и име ученика Наставни 

предмет 

Врста и ниво 

такмичења 

Месец 

одржавања 

такмичења 

Граовац Теодора хемија општинско 2.место, 

градско 2.место 

март, април 

Ивана Вукашин хемија општинско 2.место, 

градско 3.место 

март, април 

Марија Дакић хемија општинско .место, 

градско 3.место 

март, април 

Петра Добријевић хемија општинско 3.место март 

 

КОМЕНТАРИ 

Стручно веће је веома успешно сарађивало.Сви чланови већа су редовно долазили на 

заказане састанке. 

 

 

Извештај о раду Стручног већа природне наука 3 

 

Присутни:  Марко Петровић, Драгана Косановић Младеновски, Теодора Савић, 

Бојан Благојевић, Дубравка Шојат, Мирјана Кураица, Жана Перић, Катарина 

Павловић, Александра Дамјанац (руководилац). 

Састанку је присуствовао и Директор школе 



АЛЕКСАНДРА ДАМЈАНАЦ 

Вебинари: 

24.11.2020. Презентација новог уџбеника технике и технологије за 8. разред- (Нови 

Логос). 

27.11.2020. G Suite (2. део)-БИГЗ 

08.12.2020. Ванредно стање психе-како сачувати себе у ванредним околностима (Група 

KlettСрбија) 

16.12.2020. Проблемска настава на часовима информатике (DATASTATUS) 

17.12.2020. Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата (Група 

KlettСрбија) 

30.01.2021. Дигитални алати и занати -предметна настава (Група KlettСрбија) 

08.02.2021. Семинар „Интернет учионица“ (OKC- К4, П1, 32 бода) 

10.03.2021. Програм „Школе за 21. век“ (British Council- 40 бодова) у оквиру којег се 

реализује и пројекат у школској 2021-22. години „Здрава храна-побољшање навика у 

исхрани“. 

20.03.2021. Дежурство на општинском такмичењу из Технике и технологије 

30.03.2021. Учешће у поступку самовредновања „SELFIE 2020-21, session 2“-наставник 

31.03. 2021. Учешће у поступку самовредновања „SELFIE 2020-21, session 2“ у оквиру 

Селфи инструмента-руководилац 

10.04.2021. Дежурство на пробном завршном испиту (српски) 8. разреда 

16.04.2021. Микробит- основни курс (онлајн обука The British Council-8 бодова) 

17.06.2021. Обука за дежурне наставнике на завршном испиту (8 бодова) 

23.06.2021. Дежурство на завршном испиту (математика) 

24.06.2021. Дежурство на завршном испиту (српски језик) 

25.06.2021. Дежурство на завршном испиту (комбиновани тест) 

 

ДРАГАНА КОСАНОВИЋ МЛАДЕНОВСКИ 

04.02. 2021. Онлајн семинар"Интернет учионица" 

 

30.03.2021.Селфи за наставнике 

 

22.4.2021. Онлајн "Шта знаш о саобраћају"   



17.06.2021. Обука за дежурне наставнике на завршном испиту (8 бодова) 

23.06.2021. Дежурство на завршном испиту (математика) 

24.06.2021. Дежурство на завршном испиту (српски језик) 

25.06.2021. Дежурство на завршном испиту (комбиновани тест) 

 

БОЈАН БЛАГОЈЕВИЋ 

Семинари: 

- 9. марта до 14. јуна 2021.Школe за 21. век 

-20. април 2021. Основе микробита за наставнике  

 

Такмичења: 

-13. март 2021.Општинско такмичење из информатике и рачунарства - филм  

Никола Драговић (8. разред) - 1. место 

Урош Ивошевић (8. разред) - 2. место 

 

Активности ван школе: 

- 23.06.2021. - 25.06.2021Скенирање тестова са завршних испита у Скенинг центру - ОШ 

"Гаврило Принцип"  

 

МАРКО ПЕТРОВИЋ 

 

- 8.2.2021.-7.3.2021. Интернет учионица 

- 20.03.2021. Општинско такмичење из технике и технологије 

- maj 2021. Обука за скенирање пробних завршних тестова 

- 19.6.2021. Обука за скенирање завршних тестова 

- 23,24,25.6.2021. Скенирање завршних тестова ученика свих београдских школа 

 

МИРЈАНА КУРАИЦА 

 

Такмичења:  

Теодора Граовац 7-5     3.место на општинском такмичењу из физике 

Ивана Вукашин 7-5      3.место на општинском такмичењу из физике 

Јована Алавања 6-2     2.место на општинском такмичењу из физике 

Вебинари 

1. Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу KLETT 

2. Настава физике у онлајн окружењу BIGZ 

3. Задаци којима се подстиче активно учење физике у онлајн окружењу BIGZ 

 

Програм обуке стручног усавршавања : 

1. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту 

/државној матури 



Прегледање тестова на пробном завршном испиту 

Прегледање тестова на завршном испиту 

 

ДУБРАВКА ШОЈАТ 

 

Током школске 2020/21 године учешће на: 

а) вебинарима: 

 1.  09.11.2020. – БИГЗ, G Suite (Google Classroom) – пречицама до успеха у настави на 

      даљину, први део; 

 2.  27.11.2020. – БИГЗ, G Suite (Google Classroom) – пречицама до успеха у настави на 

      даљину, други део; 

 3.  02.12.2020. – Klett, Типови интеракција – наставник као медијатор комуникације (1 

бод) 

 4.  07.12.2020. – Klett, Најлакши начин да се упознамо са садржајем нових уџбеника из 

физике за  

      8 разред; 

 5.  21.01.2021. – Герундијум, Откривамо физику (представљање уџбеника и збирке из 

физике за 8    

      разред); 

 6.  30.01.2021. – Klett, Дигитални алати и занати; 

 7.  10.02.2021.  – Klett, Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту (1 

бод); 

 8.  23.02.2021.  – Klett, Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију (1 

бод); 

 9.  16.03.2021.  – БИГЗ школство, Настава физике у онлајн окружењу; 

 

 16.04.2021.  – Klett, Ученичка пажња и онлајн настава;  28.04.2021.  – Klett, Како 

подучавати вештинама комуникације; 

Мислим да су сви  Klett-ови вебинари бодовани са 1 бодом (осим презентација уџбеника и 

збирки). 

б) семинарима: 



1.  Школе за 21.век – Британски савет у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког    

     развоја, од 11.03.2021., 40 бодова; 

2. Тајна финског успеха – Институт за модерно образовање, од 03.03.2021., добијен 

сертификат; 

Програм обуке стручног усавршавања : 

1. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту 

/државној матури 

Прегледање тестова на пробном завршном испиту 

Прегледање тестова на завршном испиту. 

ТЕОДОРА САВИЋ 

Успехнатакмичењима 

Општинско такмичење из информатике – категорија : Мултимедијалне презентације  

1. Драгана Крунић , 7. разред   1. место 

2. Лена Петровић    7. разред    1.  место 

3. Маја Царић         6. Разред    1. место 

 

Финале такмичења "Програмер јуниор 2021." У организацији  Рачунарске гимназије и 

ДМС 

Бојан Рађеновић, 8. Разред,   2. место 

Влада Акик,         8. Разред,   2. Место 

 

Државно такмичење из информатике и рачунарства -програмирање  

Бојан Рађеновић, 8. Разред    3. место 

ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА 2021-22. годину: 

1. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Наставници предметне наставе изабрали су уџбеник Техника и технологија за 8. разред 

основне школе, аутори Жељко Васић, Борислав Дакић, Нови Логос.  

2. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

 

НаставниципредметненаставеизабралисууџбеникИнформатика и рачунарствоза 8. 

разредосновнешколе, ауториМајаТодоровић, ВелаЧоја, ГоранСтанојевићГерундијум.  

Наведени уџбеници технике и технологије и информатике и рачунарства су одабрани 

због: квалитета методичко-дидактичке апаратуре, усклађености језика са узрастом 



ученика, квалитета фотографија и илустрација, јасно датих упутстава и олакшавања 

рада ученика и наставника и изузетно обрађених наставних тема из области 

електротехнике и пројектне наставе. 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и програмом и развојним нивоом 

ученика. Савремени су и прате савремене токове у настави и области дигитализације и 

електротехнике. Садржаји су разумљиви, целовити и имају систематичан приступ 

проблематици. Илустрације су одличне, што доприноси бољем разумевању различитих 

проблема из области електротехнике и програмирања. Оно што олакшава рад 

ученицима и наставницима су питања, вежбе и тестови унутар сваке наставне теме. 

Помоћу њих ученици могу да провере колико су успешно савладали градиво кроз 

вежбање и обнављање. 

3. ФИЗИКА 

За све разреде изабрани су уџбеници издавачке куће KLETT. 

Разлог  

Уџбеници су садржајни, прегледни,сликовити,јасни и примерени узрасту ученика. 

Писани су разумљивим језиком,прилагођени индивидуалном раду, садрже разноврсне 

задатке , корисни су при извођењу часа. 

4. УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 

 

За све предмете трећег разреда изабрани су уџбеници издавачке куће БИГЗ. 

Уџбеници су изабрани због тога што издавачка кућа БИГЗ има: 

- савремене уџбенике 

- изузетна дигитална издања 

- квалитетне приручнике 

- дидактичке материјале 

- уџбенике усклађене са новим планом наставе и учења 

- квалитетан методолошки приступ настави 

- нове креативне идеје 

- додатна средства за лакшу презентацију градива 

-  

4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

У протеклој школској години нису реализовани огледни часови због специфичности 

организације наставе током вируса COVID 19.Tоком првог и другог полугодишта 

постојали су дужи периоди када се настава одвијала искључиво путем платформе 

(google учионица), а остатак су ученици долазили сваке друге недеље у школу по 

групама (група А, група Б), те је било тешко и ризично организовати исте. 

Извештај о раду 



 Стручног већа физичког и здравственог васпитања 

 

 

Име и презиме председника Стручног већа: 

Милош Гајић 

Чланови већа: 

1. Толимир Данијела 

2. Војновић Игор 

3. Ђурић Драгана 

4. Трајковић Дуња 

5. Бољановић Весна 

6. Вуковић Весна 

 

број планираних састанака за 

школску 2020/21. 

5 

број одржаних састанака у 

школској 2020/21.години 

5 

 

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

Унутар одељењска и међуодељењска такмичења у фудбалу, кошарци, рукомету и одбојци. 

Организација општинског такмичења у одбојци за 5. и 6; 7. и 8. разреде. 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

Унутар одељењска и међуодељењска такмичења у фудбалу 22.3 - 25.3.2021. 

Унутар одељењска и међуодељењска такмичења у рукомету 29.3 - 2.4.2021. 

Унутар одељењска и међуодељењска такмичења у одбојци 5.4 - 9.4.2021. 



Унутар одељењска и међуодељењска такмичења у кошарци 12.4 - 16.4.2021. 

Организација општинског такмичења у одбојци 10.5 -11.5.2021. за 5 -6. разреде; 31.5-

1.6.2021. за 7-8. разреде. 

 Реализација огледних часова и стручних предавања на нивоу Стручног већа  

Планирано 

(навести име и презиме наставника) 

Одржано – 

датум 

Назив наставне јединице/теме 

Војновић Игор 

Толимир Данијела 

 

Гајић Милош 

24.2.2021. 

18.12.2021. 

 

16.11.2021. 

Одбојка: ,,Техника прсти-чекић", 

Атлетика: ,,Примопредаја штафетне 

палице", 

Кошарка: ,,Скок шут, техника и 

игра". 

Разлози одступања од плана реализације огледних часова и стручних предавања: 

- Огледни часови нису одржани због епидемијске ситуације у земљи. 

 

 

 

Реализована такмичења у оквиру Стручног већа  

Наставни предмет Врста и ниво такмичења 

Кошарка, одбојка, рукомет, 

фудбал 

Оштинска, градска, међуокружна и републичка 

такмичења. 

 

 Успех ученика на такмичењима 

Презиме и име ученика Наставни 

предмет 

Врста и ниво 

такмичења 

Месец 

одржавања 

такмичења 



Вујанић Марија, Арсић 

Ивана, Пачић Милица, 

Вукашин Ивана, Марчетић 

Лана, Лончар Ива, 

Милинковић Лена, 

Ашћерић Сара, Милачић 

Сташа, Јанковић Марија, 

Ераковић Анђела, 

Груловић Вања 

Рукомет 1. 1.место на 

оштинском 

такмичењу; 

2. 2. место на 

градском 

такмичењу 

3. 1. место на 

међуокружном 

такмичењу 

4. 4. место на 

републичком 

такмичењу. 

Април 

 

 

Април 

 

 

Мај 

 

 

Мај 

Каназир Марија, Миљевић 

Хелена, Рађеновић Марија, 

Ранковић Ана, Станишић 

Нађа, Груловић Марија, 

Малешић Исидора, 

Николина Јефремовић, 

Перуничић Марија, Гавран 

Ивана 

Рукомет 3. место на општинском 

такмичењу. 

Мај 

Крунић Вид, Стоисављевић 

Даниел, Митић Урош, 

Илић Немања, Ранисав 

Душан, Јевђић Димитрије, 

Вукас Немања, Врцељ 

Никола, Товчевић Алекса 

Рукомет 3. место на општинском 

такмичењу. 

Април 



Кожул Калина, Кожул 

Петра, Тепић Јована, 

Малешић Исидора, 

Зеленовић Ивона, Радиша 

Лана, Јовановић Ивона, 

Бачковић Миа, Јокић 

Анђела 

Кошарка 1. 1.место на 

општинском 

такмичењу 

2.  1. место на 

градском 

такмичењу 

Мај 

 

 

Јун 

Крунић Вид, Ранисав 

Душан, Аврамовић Данило, 

Ковачевић Иван, 

Богдановић Милош, 

Вељовић Милош, Митић 

Урош 

Одбојка 3. место на 

општинском 

такмичењу. 

Мај 

Каназир Марија, Рађеновић  

Марија, Миљевић Хелена, 

Миловановић Сташа, 

Костић Андреа, Мацура 

Ирена, Јеленић Јована, 

Радиновић Милица, Бјелић 

Милица, Вуковић Лара 

Одбојка 2.место на општинском 

такмичењу 

Мај 

Каназир Марија, 

Јефремовић Николина, 

Станишић Нађа, Самарџић 

Маша, Костић Андреа, 

Живковић Милица, 

Јеленић Јована, Доротеја 

Кубуровић 

Фудбал 3. место на општинском 

такмичењу 

 

 

КОМЕНТАРИ 



Стручно веће је састанке одржавало онлајн. 

Пратила се тренутна епидемијска ситуација у држави, као и препоруке МНПТР - а о 

начину реализације практичних часова, као и организације спортских такмичења. 

На једном од састанака, Веће је донело одлуку да се на спортска такмичења воде деца 

једино уколико епидемијска ситуација то дозволи, наравно, уз сагласност родитеља. 

За спортисту генерације изабрана је ученица 8-1 одељења, Милица Пачић, која је 

учествовала на већини такмичења и школи донела велики број медаља у групним 

спортовима. 

Стручно веће физичког и здравственог васпитања је функционисало по плану, уз 

минимална одступања због КОВИД - а. 

 

Извештај o спроведеном завршном испиту  

 

   Завршни испит за ученике осмог разреда се одржавао три дана: 

 23.06.2019.  српски  језик, 

 24.06.2019.   математика   

 25.06.2019.  комбиновани тест 

  Укупан број ученика који су полагали завршн испит је 116 ученика.  Због тренутне 

ситуације услед ширења Корона вируса, Министарство просвете и технолошког развоја  је 

наложило да сви ученици полажу пријемни испит у учионицама. Ученици су полагали 

пријемни испит у 11 кабинета.   У складу са захтевима Министарства просвете ученици су 

распоређени по дванаестеро у девет учионици, у једној учионици је било седам ученика и 

ученица К.А. је због здравствених разлога завршни испит радила у засебној просторији, на 

завршном испиту су дежурали наставници наше школе тако да је обезбеђен довољан број 

дежурних наставника из наше школе, у складу са препоруком Министарства просвете и 

технолошког развоја. Чланови Школске уписне комисије су  Стево Јањанин, директор 

школе и председник Школске комисије, Јасминка Пајић, помоћник директора и школски 

координатор  за упис, Татјана Лучић – Вујчетић, секретар, психолог школе Јелена Станић, 

педагог школе Ана Ћирјанић, Теодора Савић(наставник информатике).   Директор школе 

Стево Јањанин , Теодора Савић школски информатичар  и  Игрид Граовац(библиотекар) 



су били задужени за преузимање и паковање тестова.  Такође, реализацију завршног 

испита у основној школи „Светислав Голубовић Митраљета“ су пратили двоје 

супервизора:  Марина Кукић из ОШ“ Горња Варош“ и Маја Митраковић из ОШ „Гаврило 

Принцип. У току реализације пријемног испита није било никаквих проблема , тако да 

можемо констатовати да је све протекло у најбољем реду. Сви ученици наше школе су 

регуларно завршили основну школу и положили завршни испит 

Ученици су благовремено обавештавани о активностима везаним за полагање испита и 

уписа у средњу школу преко одељењских старешина, Школске уписне комисије и сајта 

школе , а и све информације везане за упис биле су благовремено истакнуте на огласној 

табли у ходнику школе. Листе жеља попуњавало је 113 ученика.  Ученик М.Ј. је уписао 

жељене средње школе преко ГУК - а,  на основу нашег захтева због недавне смрти мајке, 

ученици  А.А. и Н.К.  су уписали приватне средне школе, према томе и она је уписана 

преко ГУК –а. Родитељи су за ове ученике  дали изјаве са објашњењем зашто не 

попуњавају листе жеља. Коначан распоред  ученика по средњим школама званично је 

објављен  у  среду, 8.јула 2021. Упис ученика у првом уписном кругу је  9.и 10. јуна. 

Сви ученици, осим  ученици наше школе су распоређени у првом уписном кругу. 

 

Извештај о раду Тима за пружање додатне подршке 

ученицима/Инклузију  

 

У току школске 2020/21. године Тим за инклузију је обављао своје активности по плану за 

школску 2020/21. годину. 

Ове школске године велика пажња је посвећена додатној подршци током онлине наставе.   

Приликом тестирања ученика за полазак у први разред, евидентирани су ученици за које 

би било потребно израдити иоп1 и иоп2. Ученици су у складу са тим равномерно 

распоређени по одељењима, како би учитељице биле једнако оптерећене а и усклађен рад 

у одељењима. 

Остварена је редовна сарадња с ИРК општине Земун и Саветовалиштем за децу и 

омладину Дома здравља у Земуну, организацијом за бригу о деци са тешкоћама у радзвоју 

„Дечје срце“, Центром за социјални рад општине Земун, школом за децу на дужем 

болничком или кућном лечењу „Др Драган Херцог“. 



Девет ученика је наставу похађало по иоп-у, тачније 3 ученика по иоп-у 2 и сви поседују 

Решење Интерресорне комисије и 6 ученика по иоп-1 или индивидуализацији, у 

зависности од предмета. За једног  ученика осмог разреда је организовано полагање 

завршног испита у посебним условима, из здравствених разлога. 

Успостављена је успешна сарадња са дечјим психијатром Оливером Алексић из Завода за 

ментално здравље у Палмотићевој улици и психологом  из Завода за психофизиолошке 

поремећаје и говорну патологију „Проф др Цветко Брајовић“, Нином Умићевић. 

Сву чланови Тима за пружање додатне подршке ученицима упознати су са новим 

Правилником о пружању додатне васпитне, образовне и социјалне подршке. 

Извештаj Ученичког парламента 
 

Ученички парламент наше школе почео је са радом 20.09.2020. године. Помоћ 

представницима ученика у реализацији активности ове школске године пружиле су 

наставница хемије Снежана Алимпићи педагог школе Ана Ћирјанић.  

На првом састанаку ученичког парламента дневни ред је усвојен једногласно. Наставница 

и педагог школе су пожелели успешан рад ученичког парламента у овој школској години. 

Педагог је упознала све чланове овог тела са чланом 88. Закона о основама система 

образовања и васпитања, којим се одређује рад ученичког парламента као и са 

пословником о раду Ученичког парламента који је прочитан свим члановима. Ученици су 

предлагали које активности би желели да реализују ове школске године, на седницама је 

разматран начин на који оне могу да се спроведу у нашој школи. Представници  

Ученичког парламента су разматрали понуде за прославу матурске вечери, разматрали су 

и уџбенике који се користе у нашој школи.  

Дали су свој предлог за ђака генерације након изнетих информација. Представници су 

тајно гласали а резлтати су прослеђени комисији.   

Представници су имали још планираних активности али услед прекида наставе, 

комбиноване наставе, онлине састанака, немогућности да се деца окупе у групе многе 

активности нису могле бити реализоване.  Представници ученичког парламента су веома 

успешно реализовали планиране активности овог тела. Веома радо, састанке су одржавали 

сваког уторка. Били су и редовни гости на седницама Школског одбора, Савета родитеља 

и са великом одговорношћу припремали се за састанке. 

 



Извештај о раду Вршњачког тима 

 

Чланови Вршњачког тима (Мирјана Кураица, Милош Гајић и Јелена Станић) и 

представници одељењских заједница (по два члана из одељења) одржали су шест 

састанака у току године и неколико радионица и успешно реализованих активности. На 

састанцима је промовисана првенствено  борба против вршњачког насиља али и против 

сваке друге врсте насиља (вербално,  електронско, насиље у породици итд.). Активности 

су биле усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне 

комуникације. Ученици су кроз разне радионице и активности оснаживали конструктиван 

начин решавања сукоба, као и начине примене медијације међу вршњацима.   

У току школске 2020/2021. године одржано је шест састанака: 

- упознавање са Планом рада  

- уводна радионица – Упознавање 

- доношење одељењских и школских правила понашања 

- прављење паноа Вршњачког тима поводом Дана толеранције (16. новембар) 

-  анализа правила понашања донетих на нивоу ОЗ  

       -   припрема група за прављење и спровођење анкете у вези са вршњачким насиљем,                                  

      -анализа и припрема питања за анкету о вршњачком насиљу 

 

 

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

 

У складу са Планом за школску 2020/21. годину, у септембру су организована 

дежурства ученика и запослених, ради осигурања безбедности ученика у школи и 

школском дворишту, а степен заштите је, као и до сада, осигуран и постојањем видео-

надзора. Ученици су на почетку школске године на часовима одељењског старешине 

упознати са правилима понашања и Кућним редом школе. У Књизи дежурства 

евидентиране су активности везано за одређени дан и за евиденцију је задужен главни 

дежурни наставник. Настављена је сарадња са МУП-ом, па у овој школској години о 

безбедности ученика брине школски полицајац.  

У септембру месецу чланови Тима упознати су са Планом за ову школску годину и 

активностима које ће бити предузимане као мере превенције и интервенције у случајевима 

насиља. Истакнут је значај евидентирања, праћења и предузимања мера од стране 



запослених у школи, а у озбиљније случајеве насиља мора бити укључен Тим, а по 

потреби и Центар за социјални рад, МУП и друге надлежне институције са којима школа 

има сарадњу.Добра сарадња са МУП-ом настављена је и ове школске године у смислу 

регулисања саобраћаја око школе. 

 Истакнута је и важност одржавања превентивних радионица везано за спречавање 

насиља – Школа без насиља, које се реализују на часовима одељењског старешине, а у 

складу са његовим планом.На часовима одељењских старешина дефинисана су током 

септембра месеца правила понашања по одељењима, која се морају истаћи у кабинетима, 

како би се ученици подсећали на њихово поштовање.  

Настава је због безбедности и заштите здравља ученика и запослених ,угроженом 

вирусом Covid 19,од почетка школске године извођена по групама, тако да није било 

дисциплинских проблема нити озбиљнијих случајева насиља или занемаривања , који би 

захтевали укључивање Тима. Од краја новембра настава је реализована на даљину, па смо 

и праћење ученика прилагодили том начину рада. Јасно смо истицали правила понашања 

у електронским учионицима, платформама за учење, одељењским групама, а њихово 

поштовање пратиле су разредне старешине и стручни сарадници. Руководилац Тима је 

одређено време био одсутан ,најпре због самоизолације због зараженог члана породице и 

тада је рад изводио на даљину, а касније и због смрти члана уже породице. Од почетка 

другог полугодишта настава се и даље одвијала на даљину,све до половине априла, па смо 

највише пажње посветили превенцији електронског насиља.Није било већих проблема, 

нити пријава Тиму, па можемо закључити да је понашање ученика ове школске године 

било примерно и да је рад у мањим групама такође допринео да дисциплина буде боља и 

да праћење ученика буде делотворније.  

Сарадња са одељењским старешинама је била редовна и добра, а све у циљу 

спречавања било каквог облика насиља, нарочито електронског. Нисмо били у могућности 

да реализујемо све планиране активности, с обзиром на ситуацију и другачији вид 

извођења наставе.  

Сматрамо да ћемо у наредној школској години реализовати пропуштено и радити 

на унапређењу активности Тима. Закључак Тима је и да будуће активности морамо 

планирати у складу са новонасталим  начинима  рада и прилагодити их како редовној , 

тако и настави на даљину. 

 

Извештај организације Црвеног крста 

 

У оквиру активности ове организације нису организоване многе активности због 

епидемиолошке ситауције у земљи. У оквиру активности „Један пакетић много љубави „ у 

нашој школи сакупљено је 107 пакетића. 

 



ЕТОС 

Самовредновање рада школе 

 

Чланови тима: Милош Гајић - координатор 

  Бранислава Савић Облешчук - професор српског језика и књижевности 

  Мирка Дабовић - професор српског језика и књижевности 

  Мирјана Кураица - професор физике 

  Зорана Плавшић - професор разредне наставе 

  Моравка Ивановић - професор разредне наставе 

  Ингрид Граорац - библиотекар. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС  

 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.  

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање 

и  одговорност свих.  

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе.  

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени 

поступци  прилагођавања на нову школску средину.  

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно 

решавање  конфликата.  

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу.  

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као 

лични  успех и успех школе.  

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених 

за  постигнуте резултате.  

5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има 

прилику  да постигне резултат/успех.  

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у 

различитим  активностима установе. 



  

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.  

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу.  

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу 

са  Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у  образовно-васпитним установама.  

5.3.3. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе 

су  директно усмерене на превенциjу насиља. 

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи 

су  укључени у насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

  

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима.  

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа.  

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима.  

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе аутономиjе наставника и 

стручних  сарадника.  

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе.  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи.  

 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности.  

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности 

у  широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници.  

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну 

праксу,  мењаjу jе и унапређуjу.  

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи 

и ван ње.  

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на 

свим  нивоима школе представљаjу примере добре праксе.  

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу 

акционих  истраживања.  

 

 

Анкета - запослени, учествовало 48 запослених путем гугл упитника. 

 



Етос тим се у процесу самовредновања ослањао на стандарде квалитета рада установе који 

су везани за  кључну област ЕТОС. Заједничким планирањем утврђене су активности у 

току процеса самовредновања, утврђени су учесници који директно или индиректно 

учествују у раду школе , као и активности и динамика реализације.  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

  



 











 

 



Анкета - родитељи, учествовало 238 родитеља путем гул упитника.















 



Закључак 

 Направили смо анкету  којом смо желели да испитамо оне аспекте које 

се тичу процене међуљудских односа и сарадње унутар школе, као и процене 

у ком степену су родитељи задовољни радом школе. 

Добре стране Слабе стране 

- Наставници су задовољни сарадњом са 

стручним сарадницима, директором, 

помоћницима директора, административном 

службом и ненаставним особљем. 

 

- Наставници континуирано преиспитују и 

унапређују свој рад. 

 

 - Професионални однос и сарадња између 

наставника је добра 

 

- Наставници су се изјаснили како ретко 

долазе у сукоб са колегама. 

 

- Већина родитеља је задовољна радом школе 

и начином сарадње са запосленима. 

- Преко 20% колега сматра да не треба ништа 

да промени у свом раду и односу са колегама  

 

- Већи број колега сматра да информације о 

раду и дешавањима у школи нису 

правовремене и потпуне 

 

- Преко 20% родитеља сматра да 

информације о раду и дешавањима у 

школи треба да буду јасније и 

прецизније. 

 

 

 

 

 



Резултати показују да су стандарди за процену кључне области Етос у великој мери 

остварени. 

Предлог за побољшање опште атмосфере у школи - Више дружења ван школе и 

заједничких излета. 

 

 


