Извештај о реализацији Годишњег плана
рада школе у првом полугодишту
школске 2019./20. године
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На основу члана 119 тачка 1. Закона о основама систрема образовања и васпитања,
израђен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту
шк. 2019./20.
I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
У току првог полугодишта школске 2019/2020.год, шкoлa je у хигијенско техничком
смислу задовољила све услове за успешно одвијање наставних и ваннаставних
активности. Школа је изузетно функционална самим тим што располаже кабинетима,
учионицама и просторијама за припрему наставе, великом и малом фискултурном
салом, школском библиотеком, савременом кухињом са трпезаријом и
стоматолошком амбулантом.
Настава се изводи у пространим, светлим, естетски прилагођеним учионицама које су
својим изгледом прилагођене потребама ученика. Распоред клупа у појединим
учионицама и кабинетима делује као додатни мотивациони фактор на ученике и
њихово опредељивање за учење.
У току првог полугодишта школске 2019/20. године су извршене следеће санације:
санација површина равног дела крова, замењена су два интерфона и три камере. У
циљу постизања енергетске ефикасности замењене су сијалице у две учионице, као и
санитарни чвор у два ученичка тоалета. У учионици одељења 3-1 постављена је бела
табла, а окречени су и кабинети математике, географије, физике, као и канцеларија
психолога и педагога. У канцеларији педагога замењен је и под. За потребе наставе
физичког васпитања набављени су спортски реквизити и опрема. Континуирано се
ради на унапређењу просторно - техничких услова за рад. За потребе одржавања
културно-уметничких манифестација у школи купљена је гитара. Редовно се
уклањају графити са спољашњих зидова школе и одржава школско двориште, зелене
површине. Зидови холова и учионица се и даље уређују урамљеним дечијим радовима,
фотографијама и плакатима. Одржавају се интерфони у одељењима продуженог
боравка и видео надзор. Одржава се расвета у дворишту и на спортским теренима.
Школа располаже са 90% наставних општих средстава и опреме.

Стање и проблеми који се односе на кадрове
Настава у школи је заступљена у односу на одредбе Закона. Сви наставнци су имали
одговарајућу стручну спрему. Укупан број наставног особља у шк. 2019/2020 je 69 од
тога наставника у разредној настави 25, наставника у предметној настави 42 и 2
васпитача.
Од тога, са вишом 9 наставника, 2 васпитача, 52 са високом стручном спремом, 2
наставника са специјализацијом, са магистратуром 3 наставник и са докторатом 1
наставник. Поред тога у школи су радила 3 стручна сарадника са високом стручном
спремом.
У оквиру програма стручне праксе преко Националне службе за запошљавање радно
је био ангажован 1 наставник физичког васпитања.
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Ненаставно особље школе су чинили 1 директор са магистартуром, 0,50% помоћик
директора, 1 секретар са специјализацијом, 1 шеф рачуноводства са вишом стручном
спремом, са средњом стручном спремом 1 административни радник, 1 кувар и 1
домар, 10 спремачица са основним образовањем.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Кратак коментар бројног стања ученика и структура одељења
Упрвом полугодишту шк. 2019/2020.год. формирано je 39 oдељење, oд тoга 19 одељења
млађих разреда и 20 одељења старијих разреда.
Бројно стање ученика по одељењима:
Први разред 125 ученика
Други разред 111 ученика
Трећи разред 144 ученика
Четврти разред 124 ученика
УКУПНО: 504 ученика
Пети разред 123 ученика
Шести разред 153 ученика
Седми разред 131 ученика
Осми разред 142 ученика
УКУПНО: 549 ученика
УКУПНО ЗА ШКОЛУ:1053 ученика
Осврт на функционалност и структуру смена, распоред часова редовне
наставе и остали видови непосредног рада са ученицима као и упис и
испис ученика
Школа је радила у две смене по хоризонталној подели, кoja се показала као веома
функционална од почетка рада школе. Иако нису уједначени по узрасту, ученици
различитих разреда имају најчешће сарадничке односе.
Значајне активности планиране школским календаром су реализоване. За ученике
првог разреда реализована је пројектна настава и обавезни изборни предмети
грађанско васпитање и верска настава.
У оквиру програма за ученике од 2 до 4 разреда, школа је реализовала следеће изборне
предмете: верска настава, грађанско васпитање, чувари природе, руке у тесту,
народна традиција, лепо писање, од играчке до рачунара.
За ученике петог разреда реализовани су следећи изборни предмети: грађанско
васпитање и верска настава. За ученике петог разреда реализоване су следеће обавезне
слободне активности: чувари природе, хор и оркестар, цртање сликање вајање и
пројектна настава.
За ученике шестог разреда реализовани су следећи изборни предмети: изабрани
спорт, грађанско васпитање и верска настава. За ученике шестог разреда реализовани
су следећи програми: чувари природе, хор и оркестар, цртање сликање вајање.
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За ученике седмог и осмог разреда реализовани су следећи изборни предмети:
изабрани спорт, информатика и рачунарство, хор, домаћинство, грађанско васпитање
и верска настава.
У првом полугодишту шк. 2019/20. наставио је са радом Припремни предшколски
програм као вид предшколског образовања и припреме за школу.
У првом полугодишту шк. 2019/2020. год. уписан je 21 ученик, а исписан исто 21
ученик због пресељења (у други део града или иностранство).
Од првог до четвртог разреда одржано је укупно 8545 часова редовне наставе, а од петог до
осмог разреда 14111 часова, што је укупно 22656 часова.
Ученици првог разреда учествовали су у реализацији различитих пројеката: „
Правила понашања“, „Правилно се храним – здраво живим“, „ Хранилице за
птице“, „ Свети Сава – од принца до свеца“.
У одељењима првог разреда реализоване су активности - присуство на свим
спортским промоцијама, учешће у хуманитарним акцијама, учешће у Трци за
срећније детињство(одељење I-3), „ Основна безбедност деце –„ Шта ради полиција“
и Заједно против насиља “ .
Планирана је настава у природи на Дивчибарама у периоду од 25.03. до 01.04.20.
у хотелу ,, Хеба,,- реализоваће одељења 1/2, 1/4 и 1/5.
У одељењима другог разреда реализовани су следећи пројекти : „ Рециклажа за
почетнике“, „Стварамо успомене“, „У слављу бринем о здрављу“, „Часовник“,
„Новогодишња чаролија“, „ У сусрет школској слави- светом Сави“, „Читам и сањам
отворених очију“. Ученици одељења II-1 посетили зелену пијацу у оквиру пројекта „У
слављу бринем о здрављу“.
Ученици 2. разреда су учествовали на свечаном пријему првака.
У месецу септембру ученици свих одељења другог разреда су присуствовали
различитим презентационим часовима београдских спортских клубова за: кошарку,
рукомет, џудо, фолклор, плес.
Реализоване су активности у оквиру Дечије недеље „Моје је право да живим срећно и
здраво“.
Ученици 2. разреда су посетили позориште Театар“ Додир“ где су гледали представу
„Чаробна књига“.
Ученици одељења II-3 су посетили Ушће - Чаробни град.
Сва одељења других разреда прославила су дочек Нове године у својим учионицама,
одељенским забавама.
Ученици одељења других разреда учествовали су у такмичењу за нај славски колач
поводом прославе Дана Светог Саве.
Ученици другог разреда су укључени у пројекту „Спорт у школе“ одобрен од стране
Министарства, те је сваког четвртка Ана Опачић, професор физичког васпитања
реализовала спортске активности у фискултурној сали у одељењу II-1.
Ученици трећег разреда обележили су Дечију недељу кроз часове слободних активности,
одељенске заједнице, као и часове музичке и ликовне културе. У одељењу III-4 је обележена
недеља кодирања CODE WEEk. Новогодишњи маскенбал и прослава Нове године је
реализована у свим одељењима трећег разреда кроз различите активности.
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Ученици четвртог разреда су учествовали у реализацији следећих активности:
Посета позориште Дар театар, представа Чаробна књига.
Школска драмска секција: „Да ли је оваца појела ружу Малог Принца?“ (Мала сала
ОШ „Младост“, 14. 11. 2019).
Међународна и сарадња са локалном заједницом
Учешће у међународном пројекту „Међународна - интеркултурална мрежа
пријатељства“.
Организација и учешће на школском, општинском и градском атлетском такмичењу
у организацији Теленора – „Брзином до звезда“.
Организација и учешће на школском рукометном турниру у сарадњи са РК
Студентски град.
Учешће ученика литерарне секције на скупу библиотекара „Библиотека будућности“
и наступ на приредби организованој у ОШ „Бранко Радичевић“ у сарадњи са
UNICEF-oм поводом Светског дана деце .
Учешће на манифестацији „Песнички сусрет“.
Учешће у међународном пројекту Code week .
Учешће на Општинском такмичењу из математике .
Дружење са француским професором физике Мајклом Грегоријем у оквиру
предавања „Шта је старије физика или бицикл?“
Пет ученика четвртих разреда извојевало је пласман и учешће на предстојећем
Градском такмичењу из математике.
Ученица Д.К. је освојила прво место у оквиру такмичења Песнички сусрет.
Ученици 6. Разреда заједно са наставницом Иваном Карајовић су учествовали у
школском пројекту „Новац у рукама“, који је део националног пројекта
„Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србије“.
Циљ пројекта је оспособљавање ученика за савладавање вештине руковања
једноставним монетарним трансакцијама. Део пројекта била је и продавница
предмета направљених на часовима моделарске секције коју води наставница технике
и технологије Слађана Матијашевић. Продавница је организована на часу
математике у одељењу 6-1 10.10.2019. године. Ученици су при новчаним
трансакцијама користили новчанице које су претходно израдили на часовима
ликовне културе код наставнице Вање Ђорђевић. У тим новчаним трансакцијама
ученици су утврђивали сабирање и одузимање рационалних бројева. Часу су
присуствовале Злата Ступаревић, наставница математике и аутор пројекта и Слађана
Матијашевић, наставница технике и технологије и моделарске секције.
Угледни часови - Часу математике у одељењу 6-2 28.11.2019. године присуствовала је
педагог школе Ана Србљан. Наставна јединица била је „Сабирање и одузимање
рационалних бројева“, систематизација градива, уз методу илустративних радова
ученика. Систематизација градива урађена је кроз задатак – спајалицу (ученици прво
рачунају вредности израза, а затим на шеми траже редом решења и спајају, како би
добили одговарајућу слику). Ученички радови истакнути су на паноима у учионици.
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Часу математике у одељењу 6-3 5.12.2019. године присуствовала је психолог школе
Јована Васић. Наставна јединица била је „Троугао по троугао – новогодишња јелка
(основне конструкције троугла), групни облик рада, корелација са ликовном
културом и техником и технологијом. Циљ часа је конструисање троуглова помоћу
три задата елемента (СУС, УСУ, ССС) и креирање новогодишње јелке од тих
троуглова. Ученички радови истакнути су на паноима у учионици.
Занимљиви часови - Током реализације наставне теме Троугао ученици су имали и
истраживачки задатак „Троугао на заставама држава света“. Задатак ученика био је
да међу заставама земаља света пронађу оне које на себи имају бар један троугао. На
папиру формата А4 ученици су цртали и бојили заставу, бројали троуглове и писали
на ком се континенту та држава налази, уз скицу државе на карти. Корелација са
предметима: ликовна култура и географија. Ученички радови истакнути су на
паноима у учионици.
У свих пет одељења шестог разреда увод у наставну тему Подударност троуглова
реализован је кроз видео – лекцију „Подударност троуглова“, преузету са едукативног
портала Супер Школа (www.superskola,rs).
Током реализације наставне теме Троугао, у свим одељењима шестог разреда (26.12. и
27.12.2019.године) предметни наставник упознао је ученике са појмом фрактала.
Ученици су добили задатак да направе фрактал троугао Сјерпинског. Ученици су се у
великом броју прикључили изради овог фрактала, који ће бити истакнут на паноима
у учионици.
Домаћи задатак на мало другачији начин
Фасцикла „Троуглови не живе само у математици“ - Задатак ученика је да обичну
картонску фасциклу претворе у своју базу знања и да градиво наставне теме Троугао
повежу са другим наставним предметима или свакодневним животом. У фасцикли
ученици могу да праве џепове или да на неки други начин организују информације до
којих долазе. Упућени су на све изворе знања до којих могу да дођу- наставнике,
родитеље, уџбенике, интернет, енциклопедије, вршњаке... Овакав домаћи задатак је
погодан и за друге области математике, као и за друге предмете, а може послужити и
као основа за повезивање различитих предмета и развијање међупредметних
компетенција у настави.
Фасцикла је покушај да се наставни садржаји математике повежу са животом ученика
и осталим наставним предметима, опет у циљу мотивисања ученика да истражују, да
од делова направе целину, да једно градиво посматрају из различитих углова и да
користе што више извора информација који су им доступни. Ово их учи и да воде
белешке које ће им бити разумљиве и које ће за кратко време моћи да прегледају и
подсете се суштине, а прилагођено је њиховом узрасту. Фасцикла полази од
интересовања деце, а учење се надовезује на та интересовања и повезује са искуством
сваког ученика.
Ученици су озбиљно приступили овом домаћем задатку, показали висок ниво
креативности и као продукт добили смо више од 30 фасцикли.

6

Ученик у улози наставника - У току школске године мењали смо улоге - ученици су
били за катедром, а наставница у школској клупи. Наставне јединице „Сабирање и
одузимање рационалних бројева (децимални запис) – обрада“, „Централна симетрија
и подударност и Осна симетрија и подударност – утврђивање“ у свим одељењима
предавали су ученици.
Ученици 6. разреда су са наставницима Душицом Мињовић и Татјаном Павловић
реализовали прве радионице у оквиру „Читалачког клуба“ . Са ученицима одељења
6/3, 6/4, 6/5 је спроведено и истраживање у вези са развијањем читалачког укуса.
Седми разред - током месеца септембра и октобра 2019. године наставница
математике Злата Ступаревић је била координатор тима за израду пројекта
„Финансијске писмености“ који је успешно реализован у шестом и седмом разреду под
називом „Новац у рукама“. Израђени су панои, презентације, реализовано је
предавање родитеља, одржани су квизови у седмом разреду.
На часовима математике у свим одељењима седмог разреда одржане су четири
радионице на тему „Питагорина теорема и примене“ методом вршњачке едукације.
Ученицима седмог разреда ишли су у организовану посету Народном музеју, Саборној
цркви и обилазак улице Краља Петра 29.11.2019. године.
Ученици 7. разреда, чланови хора су учествовали у манифестацији Божићно сеоце
21.01.2020. године.
Ученици 8. разреда учествовали су у програму поводом Европског дана страних
језика рецитовањем песме Good Hope, једног савременог британског песника , док је
ученица Е. Н. VIII-2 тим поводом извела своју ауторску песму.
„ Чајанка у част Менељејева“ Дана 3. октобра 2019. године одржана је
манифестација „Чајанка у част Мендељејева“, коју су осмислили и организовали
преко 200 ученика седмог и осмог разреда уз помоћ наставница хемије Верице Живић
и Јелене Муцић и уз свесрдну подршку колега на челу са директорком Весном Јоцић.
У овом прјекту су учествовали и следећи наставници: Татјана Павловић, Слађана
Матијашевић, Мирољуб Красићем, Драгина Цветковић и Зоран Лазаревић .
„Интернет ЗА И ПРОТИВ“ – огледни час у свим одељењима 8 разреда, реализатор
Слађана Матијашевић, наставник техничког и информатичког образовања.
Присуство психолога школе Јоване Васић у VIII-4.
Модели полиедара – паметне фасцикле - Драгана Бадњаревић ( наставник
математике)Ученици VIII-2 су учествовали у креирању паметних математичких
фасцикла које су садржале мреже тела које могу повлачењем канапа да се склопе у
тродимензионално тело.Такође су имали задатак да напишу нешто о телу које су
правили и да запишу све формуле које се користе у решавању задатака, а везана су за
то тело. На крају су презентовали радове на часу. Сви радови су репрезентативни и
служе као наставно средство за редовну наставу математике.
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Модели полиедара – новогодишњи украси - Драгана Бадњаревић ( наставник
математике)Ученици VIII-1 су учествовали у креирању математичких новогодишњих
украса, као што су Снешко Белић који је састављен од 3 додекаедра и новогодишње
јелке које су састављене од полиедара. Ученици су имали задатак да нађу
занимљивости о телима које користе за креирање украса и да их пренесу остатку
одељења приликом презентације.
Нормална пројекција у простору - Драгана Бадњаревић ( наставник математике)
Ученици VIII-4 су правили моделе 3Д простора у коме је представљена нормална
пројекција фигура у циљу стицања просторне оријентације која ће бити неопходна
приликом обраде градива везаног за тела. Ученици су презентовали радове који ће се
користити у настави математике као наставна средства.
„Новогодишњи базар“ – Славица Стајић Врачевић ,Слађана Матијашевић
(наставнице технике и технологије) и Верица Живић (наставница хемије)
Последњег дана децембра 27.12.2019. године ученици 5. разреда су се прикључили
ученицима који похађају изборни предмет домаћинство и учествавали на
Новогдишњем базару. Продаване су јелке и украсни предмети који су рађени на
часовима секције из Технике и технологије, као и колачи које су ученици правили у
оквиру изборног предмета - домаћинства.
Радионица – „Хотел Милиoн звезда“
Корелација предмета – биологија и српски језик , наставнице биологије Татјана
Павловић и наставница српског језика Душица Мињовић
За ученике 8. разреда је 1. новембра 2019. године организована посета Историјском
музеју Србије, назив изложбе „Крај Великог рата 1917-1918.године".
Ученици 8. разреда су 29.11.2019. године ишли у биоскоп на пројекцију филма „Наша
прича“ и 3.12.2019. су посетили Музеј науке и технике и цркву „Ружица“ на
Калемегдану.
12.10 2019. године ученици 8. разреда су присуствовали Глобалној образовној акција
"Мендељејев лаб" одржаној је на Хемијском факултету Универзитета у Београду у
сарадњи са Руским центром за науку и културу и Математичком гимназијом.
16.11. 2019. године ученици су остварили стручну посету «Отворене лабораторије» у
сарадњи студената хемијског факултета. Ученици су посетили Хемијски музеј, радили
експерименте у лабораторији уз надзор студената и наставника и присуствовали
извођењу ефектних демонстрационих огледа.
Наставнице Марта Анђелић и Вања Секуловић су учествовале у реализацији
Светосавска академија 27. јануара 2020. године, као и у обележавању 30 година од
смрти Данила Киша.
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Наставници енглеског језика Мирјана Ивезић, Ивана Томанић, Дејан Ђорђевић и
Наташа Павловић, као и наставнице италијанског и француског језика, Јелена
Манојловић, Весна Видојевић и Весна Ивковић учествовали су са ученицима у
реализација приредбе поводом Дана европских језика 13.12. 2019. године.
Програм сарадње са породицом
Током првог полугодишта школске 2019/20.године, реализовани су отворени дани
школе кроз организацију отворених часова редовне наставе, секција, креативних
радионица и колективних отворених врата.
Програм школског спорта и спортске активности
У сарадњи са Министарством омладине и спорта школа је укључена у пројекат
„Спорт у школе“ у оквиру кога ученици I и II разреда имају по један час недељно са
наставницима физичког васпитања. Реализовали смо пројекат „Од мале лиге до
шампиона“ који су покренули ТВ канали „Спорт клуб“ и „Ултра“ са Кошаркашким
савезом Србије. Циљ пројекта је био оспособити ученике да самостално играју
кошарку, едуковати наставнике разредне наставе да поменуте садржаје реализују на
редовним часовима и формирање међушколске лиге за ученике од првог до четвртог
разреда. Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и у сарадњи са Аква- Вивом, ССПФВС је одржао припремне вежбе - моделе за
пројекат „Покренимо нашу децу“.
У оквиру овог програма реализована је сарадња са спортским џудо клубом
„Партизан“.
Сва одељења другог разреда су присуствовала различитим презентационим часовима
београдских спортских клубова за: одбојку, рукомет, кошарку, атлетику, џудо,
фолклор.
Недеља школског спорта је реализована од 25.11.- 29.11.19. Ученици од 5.- 8. разреда су
узели учешће у одбојци, баскету и између две ватре. Победници по разредима: баскет 8.
разред - VIII -4, одбојка 8. разред VIII -2 , одбојка 7. разред VII-1, између две ватре 5.
разред V-3 .
Током месеца септембра и октобра одржана су следећа такмичења:
1. Градско такмичење у стоном тенису ;
2. Општинско такмичење у кошарци, дечаци 5. и 6. разред су освојили 2. место.
Током месеца новембра ученици наше школе су се такмичили на општинском
такмичењу и то:
дечаци 7. и 8. разред-фудбал (4.место)
девојчице 7. и 8. разред фудбал (4.место)
дечаци 5. и 6. разред-фудбал (1.место)
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Током месеца децембра ученици су се такмичили на такмичењима и то:
1) Општинско такмичење у одбојци-дечаци 7. и 8. разред-фудбал (полуфинале 4.место)
2) Општинско такмичење у одбојци (девојчице 7. и 8. разред)
3) Градско такмичење-фудбал (дечаци 6. разред-2. место )
4) Градско такмичење пливање 3.5.6.7. и 8. разред. Ученик М. С. VIII -1 је освојио
4.место.

13.11.19. и 17.11.19. ученици 3. и 4. разреда наше школе узели су учешће на
манифестацији „Брзином до звезда“ која је одржана у Штарк Арени. Ученица М. Д.
IV-4 је освојила 3. место.
Нашу школу је 15.11. 2019. посетила прослављена атлетичарка Ивана Шпановић.Она је
разговарала са ученицима о значају бављења спортом и том приликом је поделила награде
учесницима манифестације „Брзином до звезда“, ученицима ОШ „Кнегиња Милица“ и
ОШ “Младост“. Атлетичарка је обишла школу и у неформалном разговору одговарала на
питања ученика .
Остваривање здравствене заштите и социјалне функције школе
Здравствена заштита ученика је спровођена систематским прегледима у сарадњи са
диспанзером Дома здравља у блоку 44, као и спровођењем прегледа и интервенција у
школској зубној амбуланти, што je у многоме допринело побољшавању здравља и
хигијени зуба.
Остваривањем контакта и поверења са децом и њиховим родитељима, већ при упису
деце у нашу школу, пa даљим групним и индивидуалним радом, остварује се
превентивна ментално хигијенска заштита ученика.
Свестрану помоћ пружају нам стручњаци школског диспанзера и Института за
ментално здравље. У циљу обезбеђивања здравствене заштите ученика, школа је и ове
године организовала исхрану у продуженом боравку.
За ученике из социјално угрожених породица школа је обезбедила један бесплатан
топли оброк за те ученике у школској кухињи.
У току првог полугодишта школске 2019./20. године остварена је и сарадња са
Градским центром за социјални рад у Београду. На састанцима су се разматрала
актуелна стања и функционосање деце у породици и школи, а у циљу заштите
њихових права.
III УСПЕХ УЧЕНИКА
Oд укупно 1053 ученика, прво полугодиште је са позитивним успехом завршило свих
1040 ученика. Од тога 621 ученик је прво полугодиште завршио са одличним успехом.
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Са врло добрим успехом је прво полугодиште завршило 238 ученика. Са добрим
успехом је прво полугодиште завршило 56 ученика, 12 ученик има недовољан успех, а
један ученик је неоцењен.
Од 111 ученика другог разреда прво полугодиште je завршило са одличним успехом
108 ученика и 3 са врло добрим , просечна оцена је 4,90.
Од 145 ученика трећег разреда, са одличним успехом је завршило 113 ученика, 30
ученика има врло добар успех, а добар успех има 1 ученик. Једна ученица је из
предмета физичко васпитање ослобођена наставе због здравствених проблема, те је из
тог разлога неоцењена. Просечна оцена је 4,75.
Од 124 ученика четвртог разреда, 108 ученика je завршило са одличним, 16 са врло
добрим успехом. Просечна оцена је 4,78.
Од 123 ученика петог разреда, 84 је одличних , 36 врло добрих , 2 добра ученика, 1
недовољн ученик, просечна оцена је 4,51 .
Од 153 ученика шестог разреда 88 је одличних, 50 врло добрих, 8 добрих ученика, 7
недовољаних ученика, просечна оцена је 4,42 .
Од 131 ученика седмог разреда 66 су одлична, 40 врло добарa, 21 добар, 3 ученика
имају недовољан успех а један ученик је неоцењен. Просечна оцена je 4,27.
Од 142 ученика осмог разреда 54 је одлично, 63 врло добара, добрих 24, недовољних 1,
средња оцена је 4,20 .
Од другог до четвртог разреда средња оцена je 4,81. Од петог до осмог разреда средња
оцена je 4,35. Од другог до осмог разреда, средња оцена је 4,54.
Укупан број оправданих изостанака је 44555 и 313 неоправданих изостанака. Од првог
до четвртог разреда оправданих изостанака је 14540, а од петог до осмог оправданих
30015 изостанка .
Неоправданих изостанака је на нивоу млађих разреда 14, а старијих разреда 299
изостанака. Укупан број изостанака на нивоу школе је 44868.
На крају првог полугодишта изречена је васпитна мера за 16 ученика, од тога за 6
ученика првог разреда, 1 ученика другог разреда, 1 ученика шестог разреда, 4 ученика
седмог разреда, 4 ученика осмог разреда.
У току школске године вођена су два васпитно-дисциплинска поступака (један је
обустављен) против ученика .
У првом разреду 4 из владања има 4 ученика, у другом разреду 4 из владања има 1
ученик. У трећем разреду 4 из владања имају 2 ученика. У шестом разреду 4 из
владања има 1 ученик. У седмом разреду 4 из владања имају 2 ученика, а добро
владање исто 2 ученика. У осмом разреду 3 из владања имају 4 ученика.

IV ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Допунска и додатна настава
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Допунском наставом на нивоу школе било је обухваћено 542 ученика и то из предмета
српски језик, италијански језик, француски језик, енглески језик, географија, историја,
математика, биологија,физика, хемија.
Током шк. 2019/2020. реализовано је 1693 часова допунске наставе на нивоу школе, од тога
672 на нивоу разредне наставе и 1021 часа на нивоу предметне наставе. Примењен је
индивидуални и групни облик рада, а инсистирало се на самосталности ученика.
Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Уочене су следеће
потешкоће: нередовна посећеност појединих ученика и већи број ученика са недовољним
оценама .
Додатна настава организована је за 399 ученика на нивоу њихових стварних склоности и
опредељења из предмета српски језик,математика, географија, биологија, физика, хемија,
историја, енглески језик, италијански језик. На нивоу школе одржано је 1179 часова
додатне наставе. Додатни рад је био разноврстан и богат. Инсистирало се на самосталности
и практичном раду ученика уз вођство наставника. Садржајима додатне наставе вршена је
припрема ученика за такмичења и за проширивање знања и интересовања ученика.
Ученици који су похађали додатну наставу у школи, посебно су ангажовани на изради
тематских паноа за кабинете.
Оцена деловања организације рада слободних активности, секција и
изборних предмета и програма
На нивоу разредне наставе реализоване су: музичке, спортске, игролике, уметничке,
драмска, математичка и друге активности.
Одржано је укупно 1186 часова секција, од другог до четвртог разреда 430, а од петог до
осмог разреда 756 часова.
У оквиру деловања слободних активности деловао је хор и инструменталисти старијих
разреда, а ученици су учествовали на тематском и естетском уређивању паноа, одељенским
и школским приредбама поводом обележавања значајних датума.
У старијим разредима рад секција се одвијао у оквиру секција:
литерарна, библиотекарска, саобраћајна, папирно-моделарство, моделарство, млади
инструменталисти, аутомоделарска, рукомет, мали фудбал, стони тенис, хемијска,
историјска, математичка, драмска, новинарска, рецитаторска,секција страних језика, Млади
физичар, биолошка, географска.
Поред редовних часова, хор је имао доста активности у оквиру различитих школских
манифестација као и ван школе.
Школска драмска секција је са представом „Да ли је оваца појела ружу Малог
Принца?“ гостовала на Сајму књига(представа је део пројекта „У туђим патикама“).
Поменута представа је реализована и за чланове Савета родитеља, чланове Шклског
одбора, ученике 4. разреда наше школе, као и кориснике Герантолошког центра на
Новом Београду. Радом секције руководи наставница српског језика Марта Анђелић
заједно са наставницом Вањом Секуловић.
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Црвени крст
У току првог полугодишта школске 2019./20. године сакупњана је чланарина за
Црвени крст. Ученици млађих разреда су учествовали у трци „За срећније детињство“
у Парку пријатељства на Ушћу.
Следеће активности „Црвеног крста“ су биле израда литерарних и ликовних радова
ученика у оквиру акције: „За сунчану јесен живота“, током које су ученици изразили
солидарност са старијим особама и уједно обележили 1. октобар, Светски дан старих
лица.
Прикупљени су новогодишњи пакетићи за сиромашну и болесну децу у оквиру акције
„Један пакетић, много љубави. Акција је била хуманитарног карактера и одржана је
од 18.11.-20.12.2019.године.

V ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање је у сарадњи са члановима Педагошког колегијума
усаглашавао мере подршке за ученике са посебним потребама који имају специфичне
тешкоће у учење. За све те ученике урађени су индивидуални образовни планови у
складу са препорукама и упутствима од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
На нивоу школе је вођен поступак за планирање потребне подршке, а који се односио
на прикупљање важних података о ученицима на основу којих су се правили
педагошки профили и индивидуални образовни планови са прилагођеним програмом
за ученике са различитим сметњама у развоју уз претходно добијање сагласности
њихових родитеља. Спроведене су и мере подршке индивидуализације коју нису
пратили писани документи.
Модификације за ученике са сметњама различитог степена односила се на измену
садржаја, исхода, метода, материјала и услова рада. Индивидуални образовни планови
су садржавали све потребне податке и план активности по предметима (областима).
Настава је орагнизована по индивидуализованом плану рада за 8 ученика, а по ИОП-у
за 9 ученика.
Школа је подстицала и омогућивала стручна усавршавања наставника у овој области.
Везе стручних тимова у школи успешно су успостављење за постизање правилног
праћења и напредовања деце са сметњама у развоју.
Тим за инклузивно образовање учествовао је у идентификовању ученика за израду
ИОП-а по измењеном програму за више предмета и у одређивању и формирању
«малих тимова» за израду ИОП-а. Тим је учествовао у интерном вредновању примене
ИОП-а. Одржан је и заједнички састанак са члановима Педагошког колегијума.
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Чланови Интерресорне комисије у саставу педијатар, представник система социјалне
заштите и школски психолог из васпитно-образовног система су се у дијалогу са
родитељима деце из осетљивих група и самим ученицима, упознали са
информацијама од значаја за стварање слике о ученику. На тај начин су могли да
сагледају и социјално економске породичне услове, здравствени статус и сагледају
интелектуално емоционални развој ученика.
У овој школској години остварена је и сарадња са Специјалном школом „Нови
Београд“. Дефектолог специјалне школе одржава индивидуалне часове ученицима
наше школе којима је неопходне додатна подршка по мишљењу ИРК.
И ове године се реализује пројекат „ У туђим патикама“, везано за децу са тешкоћама
у развоју. Циљ пројекта је развијање свести ученика о индивидуалним разликама,
разумевање тешкоћа на које наилазе особе са сметњама у развоју, јачање капацитета
ученика за пружање подршке деци укљученој у у инклузивни систем образовања.
Оставрена је сарадња са хуманитарном организацијом „Дечје срце“ која омогућава да
ученици имају личног пратиоца.

Ученички парламент
Ученички парламент чини 20 ученика, по два ученика из сваког одељења седмог и
осмог разреда.
У току првог полугодишта одржано је три седнице Ученичког парламента.
На првој седници конституисан је парламент, изабран је председник, заменик и
секретар парламента, ученици су детаљно упознати са правилником као и са
прелиминарним планом рада, изабрани су ученици који ће присуствовати седницама
Школског одбора, као и ученици који ће бити чланови Вршњачког тима и Актива за
развојно планирање.
На другој седници парламентарци су развили групну дискусију о томе шта је
толеранција, колико смо толерантни и колико смо спремни да прихватимо
различитост у школи и друштву, шта никада не бисмо толерисали и зашто.
Закључено је да толеранцију треба да практикују сваки дан и да о њој размишљају.
Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања.
На трећој седници са ученицима је постигнут договор око учешћа ученика у
организовању новогодишњих активности – кићење
јелке, прављење украса,
украшавање ходника и слично.
На седницама су решавани и текући проблеми и питања из школског живота –
екскурзија, завршни испит за ученике осмог разреда, дечија права, могућности
уређења школе и школског дворишта, прослава матурске вечери...Сви планирани
садржаји су реализовани.

Здравствено просвећивање
На остваривању задатака здравственог просвећивања ангажовали су се предметни
наставници физичког васпитања, стручни сарадници школе, одељенске старешине,
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стоматолог школске амбуланте, стручњаци Дома здравља из блока 44 и Црвени крст
Новог Београда.
Програм заштите животне средине
Школа активно учествује у акцији „Чеп за хандикеп“ прикупљањем пластичних
чепова.
У току првог полугодишта ученици одељења I-2 учествовали су у реализацији
пројекта „Хранилица за птице“.
У школском дворишту вршено је одржавање цвећа и брига о птицама. Редовно је
одржаван и школски акваријум.
Школа је редовно у складу са законским прописима вршила предају на рециклажу
опасног и неопасног отпадног материјала. У холу школе су постављени контејнери за
одлагање папира, стакла и пластике.
Превенција малолетничке деликвенције
Програм превенције малолетничке деликванције реализовао се у оквиру садржаја
рада Наставничког већа, разредних и одељенских већа, Савета родитеља на
повезовању свих области рада у школи које обухватају системско праћење појаве
деликвенције код ученика. Кроз рад ОЗ остваривао се програм васпитног рада, а кроз
ваннаставне активности као основни фактор садржајног спровођења васпитног рада.
Праћен је развој сваког детета са ризиком у понашању у сарадњи са одељенским
старешином, стручним сарадницима, родитељима, Центром за социјални рад и МУПом Новог Београда и градским МУП-ом.
У шк. 2019/20.год. школа је и даље укључена у реализацију пројекта „Школа без
насиља“. Реализацијом овог пројекта утиче се на спречавање и смањење насиља међу
децом и младима у школи односно превентивно на смањење преступничког
понашања.
У сарадњи са МУП – ом реализује се и пројекат „Основе безбедности деце“ за ученике
четвртог и шестог разреда.
Тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања деце је током првог
полугодишта школске године радио на анализирању инцидентних ситуација са
елементима насиља који су се одигравали у простору школе. Одржано је пет
састанака. Поред сталних чланова Тима, састанцима су по потреби присуствовали
учитељи и предметни наставници, а често су састанци били реализовани заједно са
члановима Тима за појачан васпитни рад ученика. Укупан број састанака Вршњачког
тима одржаних у току првог полугодишта је три.
Анализом ситуације на плану испољавања насиља у школској средини на крају првог
полугодишта школске 2019./20. године утврђено је да је Тим у великој мери остварио
позитивне резултате. Број насилних и ексцесних ситуација је смањен. Ученици који су
били учесници насилних сутација праћени су од стране психолога, педагога,
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одељенских старешина и предметних наставника. У првом полугодишту вођена су два
васпитно-дисциплинска (од којих је је обустављен). Број ученика којима је на крају
првог полугодишта утврђена оцена из владања врло добар (4) је десет, а шест ученика
за крај првог полугодишта имају утврђену оцену добар (3). Успешно су обављени
задаци адекватног и правовременог евидентирања појаве насиља, прикупљања
документације и сарадње са релевантним институцијама (Центар за социјални рад,
Дом здравља, ИМЗ). По потреби, остварена је сарадња са стручним телом и органима
управе.
Тим за појачан васпитни рад одржао је три састнка у току првог полугодишта.
Посебан акценат је дат корективном раду односно појачаном васпитном раду са
ризико – ученицима и подељена су задужења члановима Тима и наставницима.
Такође наглашена је важност саветодавног рада са њиховим родитељима у оквиру
Саветовалишта за родитеље.Тим је израдио креативне и превентивне радионице
усмерене на упознавање ученика са међусобним разликама, увиђање значаја
конструктивне комуникације и адекватног реаговања на насиње, залагање за
равноправност.
Психолог школе је реализовала радионице у старијим разредима на тему превенције
насиља „Упознавање са међусобним разликама“ „Реституција“, „Да насиље не буде
невидљиво“, „Откривање могућности за уживање у међусобним разликама“, „Како
реагујемо на насиље“, „Реституција у одељењу“, „Залагање за равноправност“, „Шта
је насиље?“.
Педагог школе је реализовала радионице на тему „Шта је све насиље?“, „Превенција
насиља путем интернета“, „Наговорили су ме...-утицај вршњака и како му се
одупрети“, „Толеранција на различитост“, „Tрговина људима“.
У циљу превенције, недозвољених облика понашања школа је ангажовала дневно
обезбеђење предузећа „Sion gard“.
У шк. 2019/20 није дошло до повређивања ученика нити запослених школе у оквиру
установе.
Професионална оријентација
Настављена је реализација пројекта „Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу“ који реализују педагог, психолог школе и одељенске старешине седмог
и осмог разреда.
Педагог и психолог школе са Тимом за професионалну оријентацију и предметним
наставницима у сарадњи са родитељима реализује пројекат „Пет корака до одлуке о
школи и занимању“ за ученике седмог и осмог разреда у пет фаза.
У току првог полугодишта школске године педагог је за ученике осмог разреда у
сарадњи са одељенским старешинама реализовала садржаје из пројекта
професионалне оријентације. Одржано је 5 одељенских заједница, по једна у сваком
одељењу 8. разреда. Теме су се односиле на тему кључних компетенција за занимања,
образовне профиле у средњим школама, врлине и вредности ученика и специфичне
захтеве подручја рада.
У току школске године психолог је за ученике 7. разреда одржала радионице из прве
фазе пројекта „Упознајем себе“. Теме радионица су биле: „Представљање програма“,

16

„Шта је професионална оријентација?“, „У свету интересовања“, „У свету вештина и
способности“, „Самоспознаја – аутопортрет“.
Психолог је на нивоу осмог разреда одржала часове одељенске заједнице са темом
„Прихватање одговорности ученика у одлучивању о свом даљем школовању“. Током
децембра месеца тестирано је 120 ученика осмог разреда тестовима ТПИ и батеријом
тестова КОГ-3.

Извештај о раду припремног предшколског програма
У Припремни предшколски програм је у школској 2019/20. години уписано двадесет
деветоро деце, од тог броја је шеснаест дечака и тринаест девојчица. Од укупног
броја деце двадесет троје никад није боравило у колективу. Почели смо са радом
02.09.2019. године, а завршили прво полугодиште 31.01.2020. године поштујући
распусте и празнике, као и ђаци школе.
Радили смо по програму ,,А“,по центрима интересовања. Реализовали смо теме у
складу са одабраним планом и програмом. Дружили смо се са старијим другарима
учитељица : Драгане Вучен, Тање Вречко, Жељке Ранисављевић, Бојане Маринковић,
Гордане Дешић, Марије Трујкић, Драгане Чупић, Весне Ракић и Сање Мићановић.
Такође смо сарађивали са наставницом музичке културе Љиљаном Кувељић,
библиотекарком Татјаном Марсенић, као и са стоматологом школе. Присуствовали
смо на њиховим приредбама,часовима,радионицама. Деца су свакодневно боравила у
фискултурним салама школе. Са професоркама физичке културе смо учествовали у
Пројекту „Сто пута браво“.
Учествовали смо на ликовном конкурсу ,,Нацртај,обоји и освоји“, који је
организовала фирма ,,Форма идеале“. Присуствовали смо на промоцији плеса,
капуере, на концерту Уметничког центра „Талија“, на дружењу са Иваном Шпановић.
Библиотекарка школе Татјана Марсенић Врбица за предшколце је организовала два
дружења, радионице ,,Моја омиљена књига“ и „Мала сирена“ поводом Дечије недеље.
Били смо гости на „Чајанци“, поводом сто педесет година од рођења Мендељејева и
посетили су нас представници Руске школе, који су присуствовали извођењу једног
огледа у учионици.
Дружили смо се са првацима учитељица Гордане Дешић и Марије Трујкић, током
разиграног петка где су нам другари поред игре,преносили искуства из првог разреда.
Обележили смо Дечију недељу својим активностима, присуствовали смо часу
музичке културе код ученика 6. разреда и наставнице Љиљане Кувељић. Са
другарима учитељице Драгане Чупић смо гледали филм, док смо са другарима
учитељице Весне Ракић организовали Радионицу „ Дечија права“. Биле су заступљене
и ликовне радионице код учитељице: Сање Мићановић „Јесење сове“, Тање Вречко
„Моја права“, Гордане Дешић „Рам и слике“, Драгане Вучен „Граничник за књиге“ и
присуствовали смо на њиховој приредби „Баш је лепо бити фин“. Поводом Нове
године организовали смо Ликовну радионицу са другарима учитељице Бојане
Маринковић, где смо правили крунице. Учествовали смо на изложби светосавских
славсих колача у библиотеци наше школе.
Такође смо обележили Спортску недељу, Светски дан животиња,чистих руку, јабуке,
здраве хране,библиотекара и Међународни дан детета.

17

Организовали смо Јесењи и Новогодишњи маскенбал, новогодишњу приредбу, као и
дружење са Деда Мразом.

Извештај о раду библиотеке
Библиотека је почела са радом 2.09.2019. Свечани пријем првака у холу школе је био
30.08.2019. и том приликом библиотеку су посетили , директорка Весна Јоцић,
васпитачи Сандра Станковић и Марина Ташић.
Успостављена је сарадња са Градском библиотеком ,,Вук Караџић“.
У Ученици првог разреда су учлањени у градску библиотеку „Перо Слијепчевић“.
Реч је о акцији бесплатног учлањења поводом Сајма књига.
У јануару месецу прваци наше школе су учлањени у школску библиотеку.
Као кординатор Пријатеља деце
Новог Београда, библиотекар
школе је
организовала учешће ученика наше школе на 24. ревији стваралаштва .
Књиге су сигниране на време уписом у Књигу инвентара, закључно са 30.12.2019.
Укупан број прочитаних књига за прво полугодиште је 712, наставници 242 књиге и
ученици 470, закључно са наведеним датумом.
Библиотекарка школе је сарађивала са веручитељима и посетила са ученицима
Музеј београдске патријаршије. Учествовала је и у организацији изложбе
,,Светосавски колачи“.
За Светски дан библиотекара организована је изложба на тему „Библиотека
будућности“.
Поводом Светског дана детета библиотекарка је учествовала са ученицима 4. Разреда
наставнице Драгане Чупић у програму у ОШ „Бранко Радичевић“.
Остварена је сарадња са издавачким кућама и поручене су књиге следећих
издавача: Вулкан, Одисеја, Пчелица, Бокланд, Завод за уџбенике, Лагуна и Креативни
центар.
Актив библиотекара Новог Београда са начелником Благојем Јоковић, утврдили су
План рада за прво и друго полугодиште.
Додела награда , Читалачка значка планирана је за месец март.

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
На нивоу свих стручних група поднети су извештаји са стручних семинара, трибина,
редовних општинских и градских актива који су се организовали током године у циљу
размене позитивних искустава и унапређивања наставе.
Школа је била домаћин за реализацију акредитованог семинара „Електронски
портфолио наставника и ученика“.
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Стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручних
сарадника реализовао се у складу са чланом 129. Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
У овом полугодишту наставници су били на следећим семинарима:
1. „Електронски портфолио наставника и ученика“ - Татјана Павловић,
Слађана Матијашевић, Александар Тановић, Бранислав Здравковић,
Славица Стајић Врачевић, Јелена Муцић, Драгина Цветковић, Вања
Ђорђевић, Милан Тешић, Весна Бугарски, Ана Србљан, Јована Васић
2. „Финансијска писменост“ – Ивана Карајовић, Драгана Бадњаревић,
Слађана Матијашевић, Славица Стајић Врачевић, Јелена Муцић, Злата
Ступаревић, Татјана Павловић
3. „Обука Пајтон 7 и 8 разред“ – Бранислав Здравковић
4. „Интернет учионица“ - у организацији ОКЦ Бор ( К4, 32 бода,
каталошки број 630), електронски семинар у трајању од 4 седмице,
октобар – новембар 2019. – Ивана Карајовић
5. „Е – портфолио инструмент за напредовање и сарадњу“ - у
организацији ОКЦ Бор ( К4, 32 бода, каталошки број 627), електронски
семинар у трајању од 4 седмице, новембар – децембар 2019. Продукт
овог семинара је електронски портфолио „Чудесни свет математике“
(https://www.portfoliogen.com/ivana-711525da). - Ивана Карајовић
6. „Успешно управљање одељењем“ ДАТА Дидактика – Татјана Павловић
7. „Електронски портфолио наставника и ученика" и “Развој
дигиталних компетенција – Јасна Томовић, Марија Симеуновић,
Драгана Вучен, Драгана Милојевић
8. „Електронски портфолио наставника и ученика“ и „Успешно
управљање одељењем“ – Јелена Бабић – Михајловић
9. „Развој дигиталних компетенција“ , „Стандарди у енглеском језику“
online семинар и „Project Work in ELT“ – Ивана Томанић
10. „СТЕМ решавање проблема“ предавање – Злата Ступаревић
11. „Интернет учионица“ и
„Е – портфолио инструмент за
напредовање и сарадњу“ - Продукт овог семинара је електронски
портфолио
„Чудесни
свет
математике“
(https://www.portfoliogen.com/ivana-711525da) – Ивана Карајовић
12. „Од учионице до причаонице“ и „Дигитална учионица 203“- Весна
Ивковић
13. Стручни актив биологије Београда и „Дигитална компетиција“ –
Весна Милорадовић
14. „Електронски портфолио наставника и ученика „ и on- line „Обука
наставника страних језика за примену општих стандарда
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постигнућа за крај основног образовања за страни језик“ – Наташа
Павловић
15. Републички зимски семинар 2020. године – настава српског језика и
књижевности у основној и средњим школама, Друштво за српски
језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Филолошки факултет,
Београд, 7.-9. фебруар 2020. године,
Образовна академија, стручни скуп (Нови Логос, Klett, Фреска), 20фебруар 2020. године - Мирјана Нововић
16. Републички зимски семинар 2020. године – настава српског језика и
књижевности у основној и средњим школама, Друштво за српски
језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Филолошки факултет у
Београду, 7.-9.
фебруара 2020. године, Филолошки факултет,
Београд,
Учешће на Годишњој скупштини Друштва за српски језик и
књижевност Србије на Филолошком факултету Универзитета у
Београду, 9. фебруар 2020. године,
Образовна академија, стручни скуп (Нови Логос, Klett, Фреска). 20.
фебруар 2020. године – Душица Мињовић
17. Републички зимски семинар 2020. године – настава српског језика у
основној и средњим школама, Друштво за српски језик и књижевност
Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Фулолошки факултет у Београду, 7.-9. фебруар 2020. године,
Филолошки факултет, Београд,
Електронски портфолио наставника и ученика – Марта Анђелић
18. Републички зимски семинар 2020. године – настава српског језика у
основној и средњим школама, Друштво за српски језик и књижевност
Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, Филолошки факултет у Београду, 7.-9. фебруар
2020. године, Филолошки факултет, Београд,
Електронски портфолио наставника и ученика – Вања Секуловић
19. Стандарди постигнућа у настави енглеског језика – Мирјана Ивезић
20. Исходи у настави страних језика, Стандарди у настави страних
језика - Дејан Ђорђевић
21. Стандарди у настави страних језика,
Исходи у настави страних језика,
Дидактичке активности с циљем развоја прагматично-дискурсне,
морфосинтаксичке
и
преводилачке
компетенције
ученика
италијанског језика – Весна Видојевић
22. Стандарди у настави страних језика,
Исходи у настави страних језика,
Дидактичке активности с циљем развоја прагматичко-дискурсне,
морфосинтаксичке
и
преводилачке
компетенције
ученика
италијанског језика – Јелена Манојловић
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Усавршавање путем индивидуалног усавршавања у великој мери се реализује путем
стручне литературе и часописа из домена наставе и школства.
Такмичења
Драгана Бадњаревић
•
Школско такмичење из математике одржано је 7. новембра 2019. у 12 сати. На
такмичењу је учествовало 15 ученика осмог разреда од којих се њих четворо
пласирало на општинско такмичење (К. М. 8-1, М. Н. 8-3, Р. С. 8-4 и Е. Е. 8-4).
•
Општинско такмичење из математике одржано је 7. децембра 2019. године у
ОШ „Борислав Пекић“ у 10 сати. Два ученика осмог разреда су се пласирала на
градско такмичење и освојили трећу место на општинском такмичењу (М. Н. 8-3 и С.
Р. 8-4).
•
Математички квиз за ученике основних школа, општински ниво, одржан је у
понедељак 21.10.2019. године у ОШ „Борислав Пекић“. Екипа старијих разреда (од 5.
до 8.) такмичила се у 13 сати. Старија екипа је освојила треће место и пласирала се на
следећу етапу (окружни ниво) такмичења.
Представник осмог разреда је била С. Р. из 8-4.
•
Окружни ниво Математичког квиза одржан је у среду 27.11.2019. године у ОШ
„Борислав Пекић“ у 13 сати. Старија екипа такмичара је освојила пето место.

Бранислав Здравковић
 ОN line квалификације за такмичење из информантике и рачунарства
(програмирање). На овим кавалификацијама учествовало је укупно 7 ученика од тога
из 5 разреда -3 ученице и из 7 разреда – 4 ученика.
Ивана Карајовић
 Учествовала сам у припремању ученика за школско и општинско такмичење.
На школском такмичењу из математике одржаном 7.11.2019. године
учествовало је 24 ученика, а 13 се пласирало даље на општинско такмичење ( Р.
Р. 6-1, Ф. А. 6-1, С. К. 6-1, Х. Б. 6-2, Л. М. 6-2, Ф. Ђ. 6-3, М. П. 6-3, П. П. 6-3, К. Т.
6-3, В. Ђ. 6-5, А. И. 6-5, Н.Ш. 6-5, М. В. 6-5). Општинско такмичење одржано је
7.12.2019. године у ОШ „Борислав Пекић“, а пласман на градско такмичење
обезбедили су ученици В. Ђ. 6-5 и Р. Р. 6-1.
 Учествовала сам у припреми ученика А. И. 6-5 за математички квиз у
организацији Друштва математичара Србије. Први ниво такмичења одржан је
21.10.2019. године, а други 27.11.2019. године, када сам била и вођа екипе наше
школе.
Злата Ступаревић
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 Припрема ученика 7 разреда за школско и општинско такмичење.
Учествовало је 16 ученика на школском такмичењу 7.11.2019, од тога се 5 ученика
пласирало на општинско такмичење одржано 7.12.2019. и свих 5 ученика се пласирало
на грдаско такмичење.
То су следећи ученици: А. П. 7-2, Г. О. 7-4, Ј. Б. 7-4, И. К. 7-3 и А. Љ. 7-3.
А. П. 7-2 је учествовао и на математичком квизу у организацији Друштва
математичара Србије. Први ниво такмичења одржан је 21.10.2019. године, а други
27.11.2019. године.

VII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
У првом полугодишту шк. 2019/20 ученици 2. разреда су посетили позориште Театар
Додир где су гледали представу „Чаробна књига“. Ученици одељења II-3 су посетили
Ушће - Чаробни град.
Ученици 4. разреда су остварили међународну и сарадња са локалном заједницом на
следећи начин:
-учешће у међународном пројекту Међународна - интеркултурална мрежа
пријатељства
-посета позориште Дар театар где су гледали представу Чаробна књига
-организација и учешће на школском, општинском и градском атлетском такмичењу
у организацији Теленора – Брзином до звезда.
- организација и учешће на школском рукометном турниру у сарадњи са РК
Студентски град
-учешће ученика литерарне секције на скупу библиотекара Библиотека будућности и
наступ на приредби организованој у ОШ „Бранко Радичевић“ у сарадњи са UNICEFoм поводом Светског дана деце
-учешће на манифестацији Песнички сусрет
-учешће у међународном пројекту Code week
-дружење са француским професором физике Мајклом Грегоријем у оквиру
предавања Шта је старије физика или бицикл?
Ученицима седмог разреда ишли су у организовану посету Народном музеју, Саборној
цркви и обилазак улице Краља Петра.
Ученици 7. разреда, чланови хора су учествовали у манифестацији Божићно сеоце .
За ученике 8. разреда је 1. новембра 2019. године организована посета Историјском
музеју Србије, назив изложбе „Крај Великог рата 1917-1918.године".
Ученици 8. разреда су 29.11.2019. године ишли у биоскоп на пројекцију филма „Наша
прича“ и 3.12.2019. су посетили Музеј науке и технике и цркву „Ружица“ на
Калемегдану.
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12.10 2019. године ученици 8. разреда су присуствовали Глобалној образовној акција
"Мендељејев лаб" одржаној је на Хемијском факултету Универзитета у Београду у
сарадњи са Руским центром за науку и културу и Математичком гимназијом.
16.11. 2019. године ученици су остварили стручну посету «Отворене лабораторије» у
сарадњи студената хемијског факултета. Ученици су посетили Хемијски музеј, радили
експерименте у лабораторији уз надзор студената и наставника и присуствовали
извођењу ефектних демонстрационих огледа.

Наставнице српског језика Душица Мињовић и Марта Анђелић су оствариле сарадњу
са Филолошким факултетом Универзитета у Београду кроз следеће активности:
- хоспитовање једне групе студената у оквиру Меотодичке праксе група (06) Српска
књижевност са компаратистиком Филолошког факултета Универзитета у Београду
током новембра месеца 2019. године,
- реализација испитних часова у оквиру предмета Методика наставе књижевносоти и
језика, група (06) Српска књижевност са компаратистиком Филолошког факултета
универзитета у Београду, током децембра 2019. године,
- реализација две радионице „Развијање читалачког укуса код ученика“ на
Републичком зимском семинару 2020. године – настава српског језика и књижевности у
основној и средњим школама (7. Фебруар 2020. године, Филолошки факултет
Универзитета у Београду, Друштво за српски језик и књижевност Србије).
Наставнице италијанског језика Весна Видојевић и Јелена Манојловић су са
ученицима посетиле Италијански културни центар поводом Недеље италијанског
језика у свету где су представу „Kiuibio ždral“ извели ученици билингвалног одељења
Треће београдске гимназије. Реализована је и посета Треће београдске гимназије где
су ученици билингвалног одељења извели позоришну представу, након чега је
уследило обраћање амбасадора Италије у Србији.
Школска драмска секција је са представом „Да ли је оваца појела ружу Малог
Принца?“ гостовала на Сајму књига(представа је део пројекта „У туђим патикама“).
Поменута представа је реализована и за чланове Савета родитеља, чланове Шклског
одбора, ученике 4. разреда наше школе, као и кориснике Герантолошког центра на
Новом Београду. Радом секције руководи наставница српског језика Марта Анђелић
заједно са наставницом Вањом Секуловић.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализовани су
испити за добијање лиценце.
Библиотека школе сарађује са библиотеком «Вук Караџић».
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VIII СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
Наставничко веће
На нивоу Наставничког већа у шк. 2019/20.године одржано је 7 седницa и реализовани
су следећи садржаји:
- Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2018/19. години
- Разматрање Извештаја о раду директора школе у школској 2018/19. години
- Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2019./20.
- Распоред часова за школску 2019/20. годину
- Информације у вези са реализацијом јавног часа хемије
- Упознавање са правилником о оцењивању ученика у основном образовању
- Пресек стања и праћење напредовања ученика у оквиру васпитно – образовног рада
- Реализација часова редовне, допунске, додатне наставе, изборних предмета,
слободних активности, секција
- Упознавање са записником просветне инспекције од 26.09.19. године
- Информације у вези спољашњег вредновања школе 15.01.20. и 16.01.20.
- Анализе успеха и владања ученика на крају првог полугодишта шк.2019/20. године
- Реализацијом часова редовне, допунске, додатне наставе, изборних предмета,
слободних активности и секција на крају првог полугодишта
- Припреме за израду Извештаја о раду школе у првом полугодишту шк. 2019/20.
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање је током првог полугодишта школске
2019/20.године одржао је два састанка, пратио остваривање планираних циљева,
исхода и активности из Школског развојног плана; сарађивао је са Тимом за
самовредновање по унапред договореним правилима сарадње и координације у
активностима чувања и заштите располагања подацима, начину прикупљања и
обрађивања података.
Стручни актив за планирање школског програма
Стручни актив за планирање школског програма је током првог полугодишта
школске 2019/20. године пратио примену нових Школских програма за период 20182022, разматрао стручна питања образовно васпитног рада које се односе на
стандарде; предлагао мере за унапређивање рада школе; анализирао наставне
програме, предлагао стручно усавршавање запослених.
Педагошки колегијум
На нивоу Педагошког колегијума је у првом полугодишту шк. 2019/20. године одржан
један састанк где се радило на доношењу одлуке о примени индивидуалних
образовних планова у оквиру инклузивног образовања и размењиване су

24

информације о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у сарадњи
са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и на динамици одржавања
састанака стручних већа за области предмета. Извршен договор о организацији
колективних отворених врата и отворених дана школе. Радио је на упознавању са
резултатима вредновања примене ИОП-а.

Тим за самовредновање
Тим за самовредновање рада школе одржао је два састанка и бавио се избором
кључних области , као и избором стандарда квалитета рада установе за шк.
2019/20.год. Извршен је избор инструмената и узорка за спровођење процеса
вредновања. Чланови Тима су сарађивали са Активом за развојно планирање.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
У току првог полугодишта шк. 2019/20. године одржавани су састанци Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва. Тим је радио на стратегији за
развој услуга предузетништва и маркетинга, као и на побољшању изгледа сајта „Нови
Београд за почетнике“. Текстови на овом сајту преведени су на енглески језик, а
планиран је превод и на италијански и француски језик. Осим тога, тим је радио и на
развоју међупредметних компетенција организовањем интегративне наставе,
повезивањем садржаја различитих области, повезивањем наставних садржаја са
примерима из свакодневног живота, као и кроз пројекте.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
У току првог полугодишта шк. 2019/20. године одржавани су састанци Тима за
обезбеђивање калитета и развој установе. На састанцима су разматране могућности
унапређења рада школе – примена ИКТ, иновације у учењу, угледни часови,
пројектна настава.Тим је пратио и:
остваривање школског програма кроз различите наставне, ваннаставне, културне и
спортске активности
резултате рада наставника – посета часова, учешће на различитим манифестацијама
резултате рада ученика – непосредном посетом часова, прегледом педагошке
документације и кроз разговоре са ученицима и родитељима.
Тим за професионални развој
У току првог полугодишта шк. 2019/20. године одржавани су састанци Тима за
професионални развој. Чланови тима разматрали су план стручног усавршавања у
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установи и ван установе и редовно обавештавали наставнике о актуелним
семинарима. Осим тога, школа је била домаћин акредитованог семинара
„Електоронски портфолио наставника и ученика“.
Чланови тима су организовали и систематско упућивање наставника приправника у
посао и пратили њихов рад. Остварена је и сарадња са Друштвом учитеља у
Београду. Закључено је да професионални развој наставника обезбеђује:
-континуирано стицање, проширивање и продубљивање знања, развијање вештина и
способности које су релевантне за успешност наставних и ваннаставних активности
- квалитетнију и успешнију сарадњу са колегама, родитељима и локалном заједницом
- припрему за прихватање системских промена и њихову успешну примену.

Школски одбор
На нивоу рада Школског одбора у првом полугодишту шк. 2019/20.години одржано је
2 седнице, реализовани су следећи садржаји:
- разматрање записника од 09.09.19.године
- разматрање Извештаја о раду директора школе у 2018./19.
- разматрање Извештаја о раду школе у 2018/19. години
- доношење Годишњег плана рада школе за 2019/20.
- доношење плана стручног усавршавања за 2019/20.
- именовање члана Стручног актива за развојно планирање
- доношење измене и допуне Финансијског плана
-упознавање са записником просветне инспекције од 26.07.19.
- усвајање записника од 12.09.19.
- доношење Финансијског плана за 2020. годину
- доношење Плана јавне набавке за 2020. годину
- доношење одлуке у вези са давањем на коришћење школског простора у 2019./20.
години
- доношење Правилника о заштити података личности
- доношење одлуке о одобравању средстава за Дан Светог Саве
- упознавање са записником просветне инспекције од 26.09.19.
Савет родитеља
На нивоу рада Савета родитеља у првом полугодишту шк. 2019/2020. године одржана
је 1 седница, а реализовани су следећи садржаји:
- конституисање Савета родитеља за школску 2019/20. годину
- разматрање Извештаја о раду директора школе у шк.2018./19. години
- разматрање Извештаја о остварености Годишњег плана рада рада школе у
шк.2018./19.
- давање сагласности за Годишњи план рада школе за 2019/20. у делу екскурзије и
настава у природи
- доношење одлуке у вези са осигурањем ученика
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- доношење одлука у вези ангажовања обезбеђења у шк.2019/20.
- избор представника Савета родитеља и његовог заменика у Стручни актив за
развојно планирање и локални Савет родитеља
- упознавање са записником просветене инспекције од 26.07.2019.
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
1. Осмишљавање различитих облика и метода рада у току наставног
процеса.
2. Прилагођавање наставног процеса индивидуалним
карактеристикама ученика.
3. Потенцирање ученичког извештавања у наставном процесу.
4. Посвећивати посебну пажњу школским задацима у смислу
квалитета, корекција и анализа.
5. Задавати домаће задатке водећи рачуна о ученичкој оптерећености
и редовно их прегледати и кориговати.
6. На нивоу предметне и разредне наставе реализовати отворене
часове за родитеље и наставнике.
7. На нивоу предметне и разредне наставе међусобно посећивати
часове.
8. Повећати хоризонталну и вертикалну повезаност између
различитих наставних предмета.
9. Организовати за ученике четвртог разреда часове предметне
наставе ради упознавања са предметним наставницима са по два
часа у току године.
10. Подстицати примену кооперативних метода учења на наставним и
ваннаставним активностима.
11. Континуирано организовати угледне часове на нивоу Стручних
већа.
12. Наставити са уједначавањем критеријума оцењивања на нивоу
свих разреда.
13. Водити рачуна о ученичкој оптерећености када су писмена
проверавања у питању, поштујући распоред писмених и
контролних задатака.
14. Уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика,
развијање хуманијих односа у школи.
15. Активности слободног времена у продуженом боравку и даље
обогаћивати разноврсним садржајима.
16. Обогаћивати васпитни рад на нивоу ЧОС правилним избором тема.
17. Увођењем елктронског дневника унапредићемо сумативно
оцењивања ученика.
18. Унапредити поступке вредновања ученика прилагођавањем захтева
могућностима ученика и укључивањем у самовредновање и
вредновање других.
19. Анализирати стандарде и програме на нивоу стручних актива.
20. Редовним прегледом непосредних припрема за рад и свезака за
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формативно оцењивање, директор и стручни сарадници школе ће
пратити њихову редовност, садржајност и коректност.
21. Спроводити анализу завршног испита.
22. Уводити задатке из претходних PIS-a тестирања како би се
ученици оспособили за примену знања у различитим животним
ситуацијама.
23. Придржавати се одредби Правилника о оцењивању.
24. Редовно и систематски пратити и анализирати успех и дисциплину
ученика.
25. Обогаћивати васпитни рад на нивоу одељењских заједница и
анализе рада на нивоу Одељењских већа.
26. Спроводити захтеве инклузивног образовања и израде
индивидуалних образовних планова и педагошких профила за
ученике.
27. Посебну пажњу поклонити стручном усавршавању наставника.
28. Појачати дежурство наставника у смислу појачане одговорности за
безбедност ученика и примене Кућног реда школе од стране
ученика и родитеља.
29. Огранизовати квизове знања такмичарског типа на нивоу одељења.
30. Потенцирати позитивна такмичења ученика у различитим
областима.
31. Обогатити и проширити сарадњу са родитељима и локалном
самоуправом и широм друштвеном средином.
32. Одржавати отворене часове за родитеље и наставнике
33. Подстицати рад Вршњачког тима за спречавање насиља
34. Придржавати се спровођења Протокола поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
35. Подстицати бригу о заштити природне средине.
36. Подстицати рад Ученичког парламента.
37. Унапређивати професионалну оријентацију ученика активностима
из петофазног пројекта-ГИЗ.
38. Подстицати дечије стваралаштво, рад секција и њихово пласирање
у оквиру дечијих радова и учешћа на приредбама.
39. Обогаћивати фонд школске библиотеке новом стручном
литературом и књигама за ученике.
40. Подстицати набавку нових и редовно коришћење постојећих
наставних средства у циљу подстицања веће очигледности у
настави.
41. Направити покретну бину за реализацију школских приредби.
42. Учешће у изради нових пројеката и реализација постојећих.
43. Спроводити акције функционалног и естетског уређења школског
простора.
44. Опремање учионица и кабинета савременим информационим
уређајима.
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Директорка школе
Јоцић Весна

29

