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1. Услови рада
Основна школа „Свети Сава“ налази се на општини Врачар – на Врачарском платоу, у
најужем центру града.То је школа дуге традиције образовања и васпитања. Састоји се од
школске зграде и бетонираног дворишта (1650 м2), излази на две улице. Школско двориште је
затворено високом оградом, што чини двориште безбедним местом. У школи ради дигитални
видео надзор што доприноси још већој безбедности ученика. Школски простор је велики.
Школа има 36 учионица, од тога 7 кабинета, свечану салу, библиотеку, читаоницу, велику и
малу фискултурну салу, трпезарију са кухињом и нус просторијама, 6 канцеларија и зборницу за
наставно особље и зубну ординацију.
Школа задовољава техничке критеријуме за нормално одржавање наставе.
Кaо и претходне године Савет родитеља је донео одлуку о обезбеђењу ученика, које они
сами финансирају, тако да је безбедност била на високом нивоу.
У протеклој школској години програмске задатке реализовало је 58 наставника и четири
стручна сарадника: психолог, два педагога (сваки са 50% норме) и библиотекар. Школа има
помоћника директора са 50% норме. Сви запослени имају одговарајућу стручну спрему за
послове које обављају.

2. Организација наставе
Организација васпитно-образовног рада за школску 2020/2021. је урађена на основу
Посебног програма образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне
болести Ковид - 19. На почетку школске године Школа се определила за комбиновани модел
наставе. Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне школе је
истакнуто на сајту школе и прослеђено електронским путем родитељима.
Распоред часова је урађен према упутству Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и усвојен на седници Наставничког већа, одржаној 28. 8. 2020. године.
Договорени су начин и термин израде годишњих и оперативних наставних планова.
Извршено је анкетирање родитеља - у анкети које је послало Министарство просвете
родитељи су имали право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким
условима дозволити да њихова деца похађају наставу у школи или ћете се определити за учење
на даљину (TВ часови).
На почетку школске године 980 ученика распоређено је у 36 одељења.
Почетак школске године у организационом смислу протекао у проналажењу оптималних
решења за обезбеђивање квалитеног наставног процеса и одговарајуће подршке ученицима у
новонасталим околностима. Од укупног броја часова одређеног предмета ученици су у
непосредном раду пратили половину часова. Коригован је распоред часова за други страни језик
у петом и седмом разреду на предлог родитеља чиме је омогућено свим ученицима да једном
недељно имају час другог страног језика.
У Школи се од од 1. септембра до 27. новембра 2020. одвијала настава за ученике Пете
београдске гимназије, са почетком од 16 часова.
Организација рада школе – Прво полугодиште
Настава у првом циклусу
Настава за ученике млађих разреда почиње у 7.30. Ученици млађих разреда се деле у две
групе, А и Б. За групу А часови почињу у 7.30 и трају до 9.55 (четири часа). За групу Б часови
почињу у 10.15 и трају до 12.05 (три часа). Наредне недеље за групу Б часови почињу у 7.30.
Продужени боравак траје од 7.30 до 17.00.
У боравку су били ученици чији су родитељи доставили потврду послодавца да рад
обављају искључиво у установи, а не од куће, и на којој се налази контакт послодавца.
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Настава у другом циклусу
Настава за ученике старијих разреда почиње у 12.30. Ученици старијих разреда се деле у
две групе А и Б. Група А долази у школу понедељком, средом и петком, а група Б уторком и
четвртком. Наредне недеље група Б долази у школу понедељком, средом и петком, а група А
уторком и четвртком.
Учење на даљину
Ученици који су се определили за учење на даљину, прате часове на РТС-у. Додатнa
подршка наставника одвијала се постављањем наставног материјала на сајту школе у делу
Подршка ученицима. Од 12. октобра 2020. у функцији је Гугл учионици преко G-Suite у оквиру
које су формиране виртуелне учионице за подршку ученицима и држање часова. Од 30.
новембра до 18. децембра 2020. реализована је за ученике старијих разреда настава у реалном
времену путем платформе Google Meet из свих наставних предмета што је допринело и
квалитету наставног процеса у смислу организације и доступности наставног процеса свим
ученицима.
Организација рада школе - Друго полугодиште
Друго полугодиште је почело 18. јануара 2021. Рад школе је настављен по комбинованом
моделу наставе.
Настава у првом циклусу
Настава у првом циклусу остварује се кроз непосредни образовно–васпитни рад у школи.
Час траје 30 минута. Настава почиње у 8.00 часова. Ученици млађих разреда се деле у две групе,
А и Б. Прве недеље за групу А часови почињу у 8.00 и трају до 10.25 часова. За групу Б почињу
у 10.45 и трају до 12.35 часова. Наредне недеље за групу Б часови почињу у 8.00 часова.
Продужени боравак траје од 7.30 до 17.00.
У боравку су били ученици чији су родитељи доставили потврду од послодаваца да рад
обављају искључиво у установи, а не од куће, и на којој се налази контакт послодавца.
Настава у другом циклусу
Настава у другом циклусу остварује се по комбинованом моделу. Час траје 30 минута.
Настава почиње у 13.00 и траје до 17.15. Ученици наизменично наставу похађају у школи и на
даљину. Деле се у две групе А и Б. Прве недеље група А долази у школу понедељком, средом и
петком, а група Б уторком и четвртком; следеће недеље обрнуто.
По један час физиког васпитања, грађанског васпитања и верске наставе, СНА и ЧОС у
свим разредима, ликовне и музичке културе у петом разреду, одвијало се на даљину путем Гугл
учионице.
Учење на даљину
Настава на даљину одвијала се путем платформе G Suit (Google Classroom или Google Meet
у време одржавања часова у школи) за ученике који наставу одређеним данима прате наставу
код куће и за ученике који наставу прате на даљину по одлуци родитеља. Дигитални и остали
материјали, објашњења, аудио и видео записи или сажетак са часа, уколико се час реализује у
реалном времену путем Google Meet-a, постављају се у Гугл учионици тог дана у време када се
одређени час одржава по распореду часова.
Праћење напредовања и провера савладаности градива за ученике који наставу прате на
даљину по одлуци родитеља реализује се у школи према динамици и распореду који наставник
доставља ученицима. Распоредом додатне подршке, који је истакнут на сајту школе, предвиђен
је један термин недељно у школи за праћење напредовања ученика.
Отворена врата за родитеље су организована путем имејла или Google Meet-а једном
недељно према распореду који је објављен на сајту школе. Од 15. марта до 16. априла 2021.
реализована је за ученике старијих разреда настава у реалном времену путем платформе Google
Meet из свих наставних предмета.
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Од 19. априла 2021. ученици старијих разреда похађали су наставу у школи по
комбинованом моделу.
Обележавање Дана Светог Саве и Дана школе
Дан Светог Саве и Дан школе су обележен дигиталном презентацијом постигнућа ученика.
Ђаци су слали видео прилоге, ликовне и литерарне радове. Најбољи радови су постављени на
сајту школе, на посебним странама - Дан Светог Саве 2021. и Дан школе 2021.
Обогаћени једносменски рад
Школа од почетка школске године учествује у пројекту „Обогаћни једносменски рад“.
Реализација и задужења наставника укључених у пројекат се усклађују са тренутним условима
рада школе. Након првог тромесечја промењен је распоред рада наставника, они су
организовали радионице са ученицима млађих разреда преподне.
У другом полугодишту је настављена реализација пројекта „Обогаћни једносменски рад“.
Наставници укључени у пројекат су организовали радионице са ученицима млађих разреда.

2.1. Изборна настава
Ученици у другом циклусу похађали су као други страни језик француски или руски језик.
Опредељивали су се и за један од два обавезна изборна предмета - верска настава и грађанско
васпитање. Групе ученика су биле формиране на основу броја заинтересованих ученика.

2.2. Допунска, додатна и припремна настава, секције
Током школске године реализовани су часови допунске и додатне наставе.
За ученике осмог разреда организовани су чаови припремне наставе за завршни испит из
следећих предмета: српски језик, математика, физика, хемија, биологија, историја и географија
током другог

2.3. Слободне наставне активности
Извештај o часовима слободне наставне активности Хор и оркестар
У школској 2020/2021. години настава предмета Хор и оркестар одржавана је онлајн, преко
гугл учионице, због епидемиолошких мера које су прописане против пандемије вируса ковид 19.
Настава је одржавана у свим одељењима 7 и 8 разреда, похађало је укупно 50 ученика: у 7
разреду 32, у 8 разреду 14 ученика. Одржано је 35 часова у сваком разреду.
Сви, осим два ученика, добили су оцену истиче се за залагање у току школске године. Два
ученика су добила оцену добар.
Није било такмичења у току школске године, а приредбе за Дан Светог Саве и Дан школе
су одржане онлајн, ученици су слали своје аудио-визуелне прилоге.
Мр Биљана Буловић-Марић, наставница музичке културе
Извештај o часовима слободне наставне активности Креативно писање
У седмом разреду једна од реализованих слободних наставних активности је Креативно
писање. Слободна наставна активност је током целе године реализована онлајн путем Гугл
учионице. За време трајања онлајн наставе у децембру 2020. одржано је пет онлајн часова путем
Гугл Мит-а.
Овом слободном наставном активношћу обухваћени су: 15 ученика из одељења 7/1, 2
ученика из одељења 7/2, 4 ученика из одељења 7/3 и један ученик из одељења 7/4.
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Ученици су читали песме и приче и на основу прочитаног писали поезију и прозу.
Ученици су писали и бајке. Најбољи радови ученика представљени су на сајту школе поводом
обележавања Дана школе.
На часовима ученици су исказали задовољство што могу слободно да говоре на тему
књижевности те да искажу своју креативност.
Ана Стојановић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Креативно писање
Креативно писање у шестом разреду је похађало 30 ученика.
Реализовано је 35 часова у Google учионици према плану и програму.
Имајући у виду модел наставе и тешкоће које су имали ученици у савладавању редовног
градива из обавезних предмета, може се рећи да су циљеви испуњени.
Ученици су учествовали у обележавању Дана Светог Саве, Дана школе као и у пројектима
„Читам, па шта?“ и „Оштро перце“.
Драгана Јањић, предметни наставник
Извештај o часовима СНА Цртање, сликање, вајање
У току школске године ову наставну активност похађали су ученици осмог разреда.
Настава се одвијала онлајн због епидемиолошке ситуације.
План и програм је реализован. Поред стандардних активности и задатака које су радили, са
ученицима нисам била у могућности да радим додатне пројекте због епидемиолошке ситуације.
Ипак смо успели да реализујемо следеће: изложбе ученичких радова, осмишљавање и израда
транспарента за генерацију осмака.
Припремали смо радове и учествовали на разним конкурсима. Неки радови су излагани,
неки и похваљени а освојили смо и неке награде. На конкурсу „Мотив“ у организацији Центра
за образовање и културу „Божидарац“ Кристина Дивац 8/2 је освојила друго место, а Мина
Обрадовић 5-1 је освојила треће место. На општинском такмичењу у организацији општине
Врачар „Лик и дело Светог Саве“, Кристина Дивац је освојила прво место. На општинском
такмичењу карикатуре „Мали Пјер“ ученик Богдан Поповић 6-1 је освојио треће место.
Поред ових награда велики број ученика је похваљен и многи радови су изложени.
Мр Ивана Смиљковић Чевизовић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Комуникација и медији
Одржано је укупно 36 часова. Овај предмет је похађало укупно 37 ученика: V5 – 24
ученика, V4 – 6 ученика, V2 – 2 ученика, V1 – 4 ученика.
Сви ученици су оцењени на крају другог полугодишта.
Настава се одвијала преко Гугл учионице. Ученици су добијали лекције и задатке, сав
материјал се налази на учионици. Ученици су такође могли да дођу у школу уколико је
постојала потреба. На часовима смо дискутовали о темама Медији и Медијска писменост.
Ученици су имали два задатка која су оцењена.
Бојана Весковић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Мој први веб сајт
Циљ: Подстицање и оспособљавање ученика за самостално креирање веб сајта, као и
напредовање и истраживање могућности IT сектора.
Одржано је укупно 36 часова. Овај предмет слуша укупно 46 ученика: VII1 – 5 ученика,
VII2 – 13 ученика, VII3 – 14 ученика, VII4 – 14 ученика.
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Настава се одвијала у школи и преко Google учионице а по преласку на онлајн наставу
настава се одвијала преко Google Meet-a.
На часовима смо дискутовали о HTML-у и CSS-у и изради веб странице. Ученици су
предавали пројектне задатке и израђивали су самостално свој први веб сајт за крај школске
године.
Сви ученици су оцењени са по две оцене у другом полугодишту, једном за трећи
квалификациони период и једном за крај школске године.
Ирина Гајић, предметни наставник
Извештај o часовима СНА Свакодневни живот у прошлости
Предмет свакодневни живот у прошлости похађа 23 ученика шестих разреда VI1 - 9
ученик,а VI2 - 11 ученика, VI3 - 1 ученик, VI4 - 2 ученика. Часови су реализовани као настава на
даљину, путем гугл учионице. До 30. новембра 2020. настава је реализована тако што су качене
презентације и додатни материјали у гугл учионици свакодневни живот. Од 30. новембра 2020.
настава је реализована у реалном времену, преко Гугл мит платформе. Ученицима је у термину
часа постављан материјал у гугл учионици, презентације и видео материјали.
У првом полугодишту ученици су имали два практична задатка - прављење свог грба и
заставе и писање текста на глагољици, помоћу датог модела. Ученици су своје радове слали
преко гугл учионице у одељку школски рад. На основу та два рада и присуства ученика на
часовима на крају полугодишта је изведена закључна оцена. Током полугодишта се редовно
бележила активност ученика.
Током другог полугодишта ученици су имали два практична задатка. Први је био састав о
свакодневном животу у средњем веку, где је акценат био на поређењу живота тада и данас,
однос мушкарца и жене, животни простор, образовање, одевање, путовања и разонода. Други
задатак је био везан за велику тематску целину Јунаци средњег века, након низа видео
материјала о јунацима средњег века, ученици су имали за задатак да одаберу једног јунака и
представе његове најбоље особине кроз презентацију, састав или цртеж/стрип. Радови су
послати и прегледани такође преко гугл учионице, одељак школски рад. Компетенције које је
требало испунити на овом предмету кроз теме и задатке су компетенције за целоживотно учење,
комуникција, сарадња и дигиталне компетенције. На основу два задатка и активности ученика
током другог полугодишта, на крају године је изведена закључна оцена.
Марија Јовичић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Учење о предузетништву
Часови СНА – Учење о предузетништву реализовани су са ученицима 5/1, 5/2, 5/4, укупно
36 часова. Ове информације се налазе у ес-дневнику. Теме, активности, пројекти и резултати
налазе се у Извештају Тима за предузетништво и међупредметне компетенције.
Материјали који су коришћени и бизнис план који су ученици направили налазе се на Гугл
учионици – Учење о предузетништву као и на Гугл учионици Медијатека.
Александра Бошковић
Извештај o часовима слободне наставне активности Чувари природе
Током школске 2020/21. године одржано је 36 планираних часова Чувара природе у
одељењу 5/3. Наставу је похађало 26 ученика. Кроз реализацију плана и програма ученици су
стекли следеће компетенције: одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу,
решавање проблема и критичко мишљење, сарадња и дигитална компетенција. Кроз различите
облике активног и конструктивног рада (у групи и у пару) и израду презентација, ученици су
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закључивали које активности на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу могу
унапредити стање и квалитет животне средине и природе. Ученици су током рада процењивали
и вредновали утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада и одређивали какав
утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој.
Невена Пауновић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Чувари природе
Одржани су сви предвиђени часови (36) планирани по програму у 6. разреду.
Часове је похађало 9 ученика из 6/1 и 7 ученика из 6/2. Часови су држани по плану и
програму, дакле презентације, реферати, усмена излагања преко гугл мита у складу са захтевима
програма.
Весна Сурчински, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Чувари природе
Одржано је по 36 часова у 6/3 и 6/4 према плану и програму. У складу са актуелном
епидемиолошком ситуацијом часови су одржавани на даљину. Њихова реализација је текла
несметано уз одлично ангажовање ученика. Ученици су путем презентација, есеја и домаћих
задатака одговарали на задате теме. Кроз овај вид учествовања у реализацији обавеза види се
интересовање ученика за теме везане за овај предмет као и свесност колика је важност
формирања еколошке свести.
Јелена Бодирога
Извештај o часовима слободне наставне активности Чувари природе
У мешовитој групи коју су чинили ученици седмог разреда одржано је 36 часова Чувара
природе, сви преко Гугл учионице. Од тог броја Срђан Протић је одржао 33, а замена Маја
Марковић - три часа. И поред објективних тешкоћа изазваних Ковидом 19, сви ученици су дали
допринос, те је план и програм у целости испуњен. Од 18 ученика 17 је заслужило оцену
„истиче се“, а један ученик оцену „задовољава“.
Срђан Протић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Здрав живот
Слободне наставне активности у школској 2020/2021 су изведене у складу са
ограничењима тренутном епидемиолошком ситуацијом. Настава је одржавана искључиво у
учионицама и само у теоретским темама плана наставе за СНА.
Настави је присуствовало укупно 14 ученика 5 разреда. На теоретским часовима су
обрађиване теме које се тичу здравог приступа свакодневном животу кроз разумевање тема као
што су шта је то здрава храна, здраве навике у исхрани, здраве навике у вежбању, значај одмора,
сна и слично.
Владимир Карановић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Здрав живот
Часови су одржавани путем платформе Гсуит и гугл учионице. Контакт са децом био је
или путем гугл мита или остављањем задатака и текстова у гугл учионици.
Компетенција решавање проблема је била планирана да се развија када су заступљене игре
и на лицу места да се решавају конфликтне ситуације, али пошто нисмо били у могућности онда
смо то пренели на час физичког васпитања.
Компетенција сарадња разијана је на свим часовима сна као вид подршке другарима или
помоћи у изради разних задатака.
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Одговорни однос према здрављу и средини је развијан путем разних презентација и
радионица.
Слађана Томић, предметни наставник
Извештај o часовима слободне наставне активности Здрав живот
Часови Здравог живота за осми разред су се одржавали путем гугл учионице у којој су
ученици добијали материјале и задатке.
Путем Google Meet часова ученици су веома зрело причали о актуелним проблемима који
се тичу здравља. Тако смо имали дискусије о ,,најзагађенијем ваздуху“ и другим темама које су
свакодневно у нашој јавности. Без улажења у проблеме, у начине борбе, у политику и чак и
идући корак даље, без улажења у лични осећај потиштености због немогућности решавања тако
битних животних питања, правили смо отворене разговоре.
Сматрам да су ученици у оваквим околностима били изузетно приступачни и расположени
за рад. Поседују пристојан однос према здрављу и животној средини. Закључио сам да битне
информације за повезивање школског знања и живота може још успешније да се спроводи
коришћењем неограничених могућности (интернет сајтови...).
Смањени су захтеви према ученицима, осим већ поменутог онлајн приступања часовима.
Напомена је да је ученицима тако пружена помоћ у разумевању новонастале ситуације у школи
уопште, као и да су били похваљени за успешну сарадњу на ОВ.
Војислав Калезић
Извештај o часовима слободне наставне активности Практична хемија
Током школске године је реализовано 25 часова СНА ,,Практича хемија”, искључиво
путем Гугл учионице, постављањем материјала ученицима, као и задатака за практичан рад .
Већина ученика била је веома активна и показала веома велико интересовање и
креативност кроз овај предмет. Њихови радови постављени су у учионици Медијатека.
Реализовани су часови из области: Пројекат – Израда миришљавих свећа и сапуна,
Козметика, и ученици су према упутствима наставника, код куће вршили занимљиве
експерименте и правили: глицеринске сапуне, парафинске свеће, шумеће кугле за купање и
домаћу пастау за зубе.
Марија Несторовић, предметни наставник

2.4. Настава у природи, излети и екскурзија
Настава у природи, излети и екскурзије нису извођене током 2020/2021. године због
епидемиолошке ситуације.
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3. Руководећи органи
Орган управљања школе је Школски одбор. Саветодавни орган је Савет родитеља. Радом
школе руководи директор.

3.1. Извештај о раду Школског одбора
У току школске 2020/21. године одржано је једанаест седница Школског одбора на којима
су разматране следеће теме, доношење одлуке, препоруке и мишљења:
Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину;
Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020. годину;
Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе за школску 2019/2020. годину;
Усвајање Извештаја о стручном усавршавању за школску 2019/2020. годину;
Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину;
Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2020/2021. годину;
Доношење Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које организује школа;
Доношење Правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на којој
се Закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и набавки на којој се Закон не
примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци;
Усвајање Извештаја о постигнућу ученика на Завршном испиту за школску 2019/2020
годину;
Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе у делу 40-часовне радне недеље;
Доношење Финансијског плана за 2021. годину;
Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза за 2020. годину;
Усвајање полугодишњег извештаја о раду школе за школску 2020/2021 годину;
Усвајање Извештаја о активностима у оквиру самовредновања у првом полугодишту;
Усвајање Полугодишњег извештаја о раду директора за прво полугодиште школске
2020/2021. године;
Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину;
Усвајање Финансијског извештаја за школску 2020. годину;
Давање сагласности на Правилник о правилима понашања у ОШ „Свети Сава“ ученика,
запослених и родитеља;
Усвајање Извештаја о успеху, дисциплини и изостанцима на крају III тромесечја;
Доношење одлуке о броју група продуженог боравка за ученике првог и другог разреда за
школску 2021/2022. годину;
Давање сагласности на Статут основне школе „Свети Сава“.
Драгутин Марјановић, председник Школског одбора
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3.2. Извештај о раду директора школе
Увод
Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 и 6/2020),
Закону о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 др. закон и 10/2019), Статуту ОШ „Свети Сава“ и Годишњем плану рада школе за 2020/2021.
школску годину.
Како би Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину могао да се спроводи
несметано, на почетку школске године извршене су припреме у оквиру кадровских и
просторних могућности. Сачињена је подела одељења, предмета и задужења за наставнике,
структура радног времена свих запослених у школи и извршене су организационе припреме
везане за почетак рада по Посебном програму. Пријем ђака првака уз краћу приредбу и
упознавање ученика петог разреда и њихових родитеља са одељењским старешинама
организован је 31. августа 2020.
Одржани су радни састанци стручних органа школе са стручним сарадницима,
руководиоцима стручних и одељењских већа, нарочито са учитељима првог разреда,
одељењским старешинама петог и учитељима четвртог разреда, као и са осталим радницима
школе.
Образовно-васпитни процес одвијао се према распореду часова редовне и изборне наставе,
допунске, додатне наставе и распореду часова ваннаставних активности. Организација
васпитно-образовног рада за школску 2020/2021. је урађена на основу Посебног програма
образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid - 19. На
почетку школске године Школа се определила за комбиновани модел наставе. Упутство о
мерама заштите здравља ученика и запослених за основне школе је истакнуто на сајту школе и
прослеђено електронским путем родитељима.
На почетку школске године Школа се определила за комбиновани модел наставе. Настава
се одвијала од 1. септембра 2020. по плану уз посебне мере због пандемије корона вируса.
На почетку школске 2020/2021. године било је 973 ученика распоређених у 36 одељења.
У први разред уписало се 139 ученика тако да је школа, према Стручном упутству за
формирање одељења и начину финансирања у основним и средњим школама, оформила пет
одељења у првом разреду, пет у другом, четири у трећем, пет у четвртом, пет у петом и по
четири одељења у шестом, седмом и осмом разреду.
У продуженом боравку организовано је петнаест група боравка од првог до четвртог
разреда. Шест група финансира Министарство, док девет финансира Град. Све планиране
активности које су проистекле из овакве организације рада су у потпуности реализоване у првом
полугодишту. Ученици који су похађали продужени боравак били су распоређени у мањим
групама у редовним учионицама, свечаној и фискултурној сали.
Школа од почетка школске године учествује у пројекту „Обогаћени једносменски рад“ у
оквиру ког се организују четири радионице: Мала школа реалног аикидоа, Мала школа
гимнастике, Руска култура и уметност и Школа родитељства. Реализација и задужења
наставника укључених у пројекат се усклађују са тренутним условима рада школе. Током првог
тромесечја су радили у продуженом боравку од 16.30 до 17.00 часова, а од новембра су
организовали радионице у преподневном термину од 7.30 до 10.00, док је један дан у недељи,
радионица гимнастике одржавана са две групе ученика.
Настава је организована у три смене. Од 7.30 до 12.05 (у другом полугодишту од 8.00 до
12.35) настава је организована за ученике првог циклуса, који су подељени у две смене, А и Б .
Смена А имала је 4 часа, смена Б три часа са наставником разредне наставе. Ученици старијих
разреда пратили су наставу од 12.35 до 15.30, тј од 13.00 до 17.15 у другом полугодишту.
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Организован је боравак у три смене, јутарњи за групу Б, подневни за групу А која заврши
наставу и поподневни за обе групе. Ученици су у оквиру боравка имали једносменске
радионице и уобичајене активности и организован је ручак. Учионице су се чистиле седам пута
дневно и спроводиле су се све мере заштите од пандемије.
Све учионице су опремљене рачунарима и пројекторима. Укупно се у школи користи 9
интерактивних табли. Постојећа опрема омогућава одличне услове за квалитетну и успешну
наставу. Лаптоп рачунари које су наставници добили на коришћење омогућили су им да на
најбољи начин организују активности током периода учења на даљину.
Наставни план и програм су реализовани, а ученици су оцењени у складу са Законом и
Правилником о оцењивању. Наставни дани према календару школе су у потпуности
реализовани као и планирани ритам радних дана.
Због радова на реконструкцији школе, део образовно-васпитног рада Пете београдске
гимназија оствариван је у нашој школи од 1. септембра до 27. новембра 2020. Осим једне смене
ученика и наставника, у школи су били смештени директор, администрација, психолог и
педагог. Настава се одвијала у 19 учионица од 16.00 до 21.00.
2. Руковођење - Планирање и организација остваривања програма образовања и
васпитања и свих активности установе
У организацији образовно-васпитног процеса рада установе и планирању и остваривању
програма образовања и васпитања и свих активности установе директор школе је:
- руководио радом Наставничког већа и Педагошког колегијума и учествовао у раду
одељењских већа, на редовним и онлајн седницама,
- сачинио Посебни програм рада школе,
- припремао седнице стручних органа школе, школских тимова и стручних актива и
учествовао у њиховом раду,
- вршио назор над процесом рада у установи и законитошћу рада установе (спровођењем
Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и
васпитању, Правилника о оцењивању и осталих законских аката),
- учествовао у изради распореда часова редовне и изборне наставе, допунске и додатне
наставе и ваннаставних активности ученика,
- пратио реализацију пројекта Обогаћени једносменски рад,
- учествовао у измени правилника, у изради Годишњег плана рада школе и Извештаја о
његовом остваривању у првом полугодишту,
- сарађивао са секретаром школе по питању спровођења законских аката, кадровске
политике (обезбеђивање стручних замена, нова запошљавања...) и службом рачуноводства по
питању израде финансијског плана, финансијског извештаја и наменског трошења финансијских
средстава и надзирао рад помоћно-техничког особља школе; надзирао унос извештаја на
недељном и месечном нивоу у Доситеј,
- планирао и пратио стручно усавршавање наставника и стручних сарадника (школа је
упућивала наставнике на семинаре, реализоване онлајн и у школи, и тиме им дала могућност да
се стручно усавршавају),
- стручно се усавршавао и похађао различите облике стручног усавршавања у установи и
ван установе,
- формирао тимове и стручне активе установе и учествовао у њиховом раду,
- сарађивао са психологом, педагогом и одељењским старешинама у вези са предузимањем
мера за ученике који имају проблеме у учењу и дисциплини, вођењем васпитно-дисциплинских
поступака, жалбама ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и владања, свим
активностима у раду школе и наставника (посебно нових чланова колектива), проблемима
ученика и сарадњом са родитељима,
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- организовао набавку наставних средстава и опреме за наставу и школу и радове на
отклањању кварова у школи,
- сарађивао са просветним инспекторима и просветним саветницима,
- сарађивао са органом управљања школе, локалном самоуправом и државном управом,
- сарађивао са културним институцијама и организацијама у окружењу школе,
- редовно сарађивао са активом директора на нивоу општине.
3. Самовредновање рада школе и развојно планирање
Директор школе је учествовао у изради Акционог плана Развојног плана школе за
2020/2021. годину, Плана за унапређивање рада школе и Плана самовредновања. Учествовао је у
остваривању активности Развојног плана школе, обезбеђивању квалитета, самовредновању,
остваривању стандарда постигнућа и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада.
Активности Акционог плана су у већој мери остварене. У оквиру области Настава и учење
реализовани су угледни часови и часови пројектне наставе уз примену савремених метода рада
и ученици су развијали међупредметне компетенције.
За ученике који су се определили за учење на даљину, додатнa подршка наставника
одвијала се постављањем наставног материјала на сајту школе у делу Подршка ученицима (у
септембру 2020.). Тај материјал су пратили и ученици оних дана када нису били у школи и сви
ученици за поједине наставне предмете који се нису одржавали у школи. Ученици су пратили и
часове на РТС-у. На почетку школске године договорено је да се постави платформа за учење на
даљину Гугл учионица. Од 12. октобра 2020. подршка и часови су се одржавали на гугл
учионици преко G-Suite – ученици старијих разреда су усвајали ново градиво, решавали задатке
и активно учествовали у раду данима када су наставу пратили од куће за наставне предмете који
су се одржавали у школи, као и од 30. новембра до 18. децембра 2020. и 15. марта до 16. априла
2021. када су прешли у потпуности на онлајн наставу. Такође, преко G-Suite су се одвијали
часови неколико наставних предмета који су реализовани онлајн током целе школске године.
Ученици млађих разреда који су се определили за учење на даљину су пратили наставу на
гугл учионици и путем канала комуникације који је договорен са учитељима. Ученици првог
разреда су у оквиру предмета Дигитални свет, код куће, уз помоћ одраслих, цртали у програму
Paint и слали своје радове.
Наставници користе средства ИКТ-а и различите изворе информација током припрема за
часове, електронске уџбенике, презентације у е-облику, примењују савремене методе рада и
уводе иновације у раду - дигитални уџбеници, презентације, виртуелни обилазак музеја...
Ученици уз помоћ наставника користе наставни материјал, учествују у квизовима према својим
могућностима и потребама, израђују наставни материјал у е-облику (видео прилози) итд.
У области Образовна постигнућа ученика задаци су успешно остварени кроз бројне
активности. Планирани су и реализовани часови у складу са исходима и образовним
стандардима. Редовна настава прилагођавана је различитим могућностима ученика као и
ученицима који раде индивидуализовано. Наставници су усаглашавали критеријуме оцењивања
у односу на исходе и образовне стандарде, пратили и проверавали напредовање ученика.
Планиран је, реализован и вреднован програм инклузивне наставе.
У области Подршка ученицима подстицан је лични и професионални развој ученика
бројним активностима. Реализација часова слободних активности допринела је развијању
међупредметних компетенција и промоцији здравих стилова живота, заштите човекове околине,
предузетништва и одрживог развоја. Систем подршке ученицима је остварен и кроз сарадњу са
родитељима. Иако у мањем обиму него претходних година, ученици су ангажовани у
реализацији ваннаставних активности, пре свега учествовањем на онлајн манифестацијама,
конкурсимам и такмичењима,чиме је остварена сарадња са институцијама у локалној средини.
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У области Етос задаци су остварени кроз бројне активности, посебан пажња је била
посвећена остварењу комуникације са децом током учења на даљину, као и са родитељима
током целог полугодишта. Део комуникације је остварен и преко анкете, упитника које су
попуњавали ученици и родитељи на крају полугодишта. Сарадња директора са наставницима и
стручним сарадницима је остварена кроз формирање гугл учионица Наставничко веће и
Педагошки колегијум, као и учионица за поједине школске тимове у којима су одржавани
састанци у реалном времену и постављају се материјали и записници са одељењских и стручних
већа и тимова.
Ученици се охрабрују да учествују на такмичењима и конкурсима. Њихови успеси се
промовишу кроз прилоге за школски сајт, летопис и школски лист.
У оквиру остваривања активности за област Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима директор је пратио и вредновао рад кроз посете часовима,
уживо током наставе у школи и онлајн за часове који су држани на платформи G-Suite.
Планом самовредновања рада школе предвиђено је да се вреднују области Програмирање,
планирање и извештавање и Подршка ученицама. Са обзиром на начин реализације образовноваспитног рада у 2020/2021. години, у децембру 2020. је договорено да се уради и
самовредновање у области Настава и учење кроз анкете за ученике, родитеље и наставнике у
вези са учењем на даљину. Психолог је израдила гугл упитнике за све циљне групе и извршила
анализу одговара. Део самовредновања је и анкета за родитеље ученика свих разреда коју су
осмислиле педагог и психолог у јуну 2021. године. Циљ је био да се утврди мишљење родитеља
ученика о сарадњи са школом и да се на основу тога унапреди рад школе у наредној школској
години.
4. Планирање и праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника и
спровођење поступка за стицање звања
Тим за професионални развој је израдио План стручног усавршавања и током школске
године наставници, стручни сарадници и директор су се усавршавали, примењивали су знања
стечена на обукама и приказаивали су и анализирали различите облике стручног усавршавања.
У оквиру стручног усавршавања ван установе наставници су похађали бројне обуке и
развијали компетенције за комуникацију и сарадњу, као и дигиталну компетенцију. Обуке су
похађали појединачно, а било је и обука које је похађала велика група наставника.
Акредитовани семинар „Јавни говор - технике излагачке писмености“ је одржан у нашој
школи, 17. октобра. Реализатор је удружење Изражајност. Обуку су похађала 24 наставника
разредне и предметне наставе, стручни сарадници и директор школе.
Наставника разредне наставе који предају у првом разреду похађали су обуку Лет кроз
Дигитални свет у организацији Савеза учитеља Републике Србије, 7. октобра 2020.
Семинар: „Веб алатима до интерактивне наставе“, ОКЦ семинари, 36 бодова, К2, П1,
похађало је 30 наставника. Семинар је реализован електронским путем. Програм је почео 8. 2.
2021. и трајао је пет недеља.
Осам наставница похађало је онлајн семинар „Настава која подстиче критичко мишљење и
решавање проблема“ од 09. 03. 2021. до 30. 06. 2021. Ова обука је део пројекта „Школе за 21.
век“ који спроводи Британски савет (British Council) уз подршку владе Уједињеног Краљевства,
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завода за
унапређивање васпитања и образовања. Пројекат се реализује у земљама Западног Балкана. Циљ
овог програма је да се развије способности критичког мишљења и решавања проблема и
дигиталне компетенције кроз употребу микробита, малог џепног рачунара намењеног
програмирању у функцији решавања проблема.
Директор је похађао следеће облике стручног усавршавања:
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- „Обука запослених у образовању за примену праксе самовредновања у циљу
унапређивања квалитета наставе и учења“, 20. 2. 2021, Завод за вредновање квалитета
образовања, 8 сати,
- Обука за директоре, програм „Школе за 21. век“, British Council, 26. 2. 2021, 8 сати.
У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је обука наставника за рад у Гугл
учионици, примену платформе G-Suit, 24. септембра 2020. Обуци је присуствовало 30
наставника, стручни сарадници и директор школе. Обука је реализована у организацији
удружења SCIO. Наставак ове обуке уследио је 11. jануара 2021. када је одржан вебинар
посвећен коришћењу Google Meet-u.
Одржано је осам угледних часова уз присуство наставника, стручних сарадника и
директора школе.
У фебруарау 2021. сачињена је Допуна Акционог плана Развојног плана за 2020/2021. У
области Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, планирани
су часови које су пратили колеге из стручног већа, стручни сарадници и педагошки саветници.
Од марта до јуна 2021. одржано је 20 часова, укључујући и четири угледна часа. У вредновањује
закључено да су часови били добро припремљени и реализовани, наставни материјал је на
појединим часовима био одлично осмишљен. За похвалу је и то што је неколико наставника
разредне наставе организовало час на основу знања и вештина и стечених на семинарима „Веб
алатима до интерактивне наставе“ и „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“. (Детаљни извештај о
часовима је у Извештају о стручном усавршавању.)
Годишњим планом рада школе било је предвиђено да се током школске године одрже две
седнице Наставничког већа у оквиру Стручног усавршавања у установи на којима би се
презентовали примери добре праксе, прикази семинара и сл. Са обзиром на начин рада Школе,
договорено је да се презентација ових активности организује у гугл учионици и на сајту школе.
Отворена је посебна гугл учионица на школској платформи, Медијатека, на којој наставници
постављају своје наставне материјале и тако је успостављена размена примера добре праксе.
У току првог полугодишта започело је менторски рад са два наставника разредне наставе и
два наставника предметне наставе. Настављен је менторски рад за два наставника и стручног
сарадника психолога за које треба да се организује провера савладаности програма.
У другом полугодишту, завршен је менторски рад за троје запослених. Психолог Маја
Димитријевић је 10. јуна 2021. одржала предавање за проверу савладаности програма пред
полагање испита за лиценцу. Тема је била „Психолошки проблеми дечије и адолесцентне доби“,
а предавању су присуствовали учитељи, директор, помоћник директора, педагог и ментор
приправника. Комисија је оценила реализацију активности успешном.
Маја Симић је 11. јуна 2021. одржала у II3 час енглеског језика за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је била „Weather“, а часу су
присуствовали директор школе, педагог и два наставника. Комисија је оценила реализацију часа
успешном.
Никола Јовчић је 14. јуна 2021. одржао у VI2 час математике за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је била „Површина трапеза“, а
часу су присуствовали директор школе, педагог и два наставника. Комисија је оценила
реализацију часа успешном.
Није било захтева за звање.
5. Материјално-финансијски послови
Заједно са шефом рачуноводства директор школе је учествовао у изради Финансијског
плана установе и планирао финансијске приходе и расходе, приливе и одливе финансијских
средстава. Са секретаром установе директор је учествовао у изради Плана јавних набавки.
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Бавећи се овим пословима директор школе је контролисао и одобравао наменску потрошњу
финанасијских средстава. Од септембра 2020. године набављено је и урађено следеће:
- куповане су књиге за школску библиотеку из средстава Министарства просвете,
- редовно је купован потрошни материјал за потребе наставе и ваннаставних активности
(папир, хамер, фломастери...),
- редовно је купован материјал за одржавање хигијене и дезинфекцију (маске, рукавице,
дезобаријере, течности за различите врсте дезинфекција...),
- покренут је и окончан Поступак јавне набавке мале вредности за набавку припреме и
дистрибуције оброка за ученике у продуженом боравку, изабран је најповољнији понуђач.
У јануару 2021. је за потребе наставе набављено 20 камера које наставници могу
користити за реализацију часова у реалном времену.
6. Сарадња са друштвеном средином и органима јединице локалне самоуправе,
организацијама и удружењима
С обзиром на традиционалну опредељеност Градске општине Врачар да улаже у
образовање, и током ове школске године сарадња са општином је била одлична. Сарадња је
остваривана кроз свакодневне контакте директора и општине, образовну подршку општине
школи, кроз учешће ученика у разним тематским предавањима, учешће у радионицама за Дане
европске баштине. Сарадња није била активна као раније због забране окупљања у доба
пандемије.
У реализацији васпитно–образовног рада директор је остварио сарадњу са:
- Институцијама културе у свом окружењу: Центром за образовање и културу „Божидарац
1947“,
- Организацијом Пријатељи деце Врачара ради заједничког учешћа у приредбама,
манифестацијама, хуманитарним акцијама и такмичењима,
- Домом здравља Врачар кроз систематскe и стоматолошкe прегледe, вакцинацијe,
прегледe вашљивости ученика,
- Полицијском управом за град Београд и Полицијском станицом Врачар кроз подизање
нивоа безбедности школе и њеног окружења,
- Храмом Светог Саве кроз часове верске наставе,
- Центром за социјални рад општине Врачар кроз спречавање насиља над ученицима,
помоћ ученицима са породичним и егзистенцијалним проблемима и јачање подршке образовно
и социјално занемареним ученицима,
- Градском општином Врачар кроз свакодневне контакте директора и општине, образовну
подршку општине школи и учешће у Данима европске баштине.
Поред институција у окружењу школе директор школе је редовно сарађивао и са:
- Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
- Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града Београда,
- Секретаријатом за спорт и омладину града Београда,
- Школама на територији општине Врачар,
- Градским центром за социјални рад Врачар,
- Секретаријатом за саобраћај града Београда,
- ЈКП „Зеленило Београд“,
- Дечјим културним центром.
Донација спортске опреме
Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Град Београд су у оквиру
акције „Школа бесплатног спорта“ донирали нашој школи спортске реквизите, 18. јуна 2021.
Свечаном догађају присуствовали су директор школе, министар омладине и спорта Вања
Удовичић, заменик градоначелника Београда Горан Весић и представници Градске општине
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Врачар. Најављено је да ће се, у оквиру пројекта, за децу од првог до четвртог разреда у
дванаест београдских општина увести бесплатне школе спортова, од септембра 2021.
Опремање кабинета за руски језик
Компанија НИС, у сарадњи са Амбасадом Руске Федерације и Српским одељењем
Међународног јавног фонда јединства православних народа, донирала је нашој школи опрему за
модерно опремљен кабинет за руски језик.
Свечано уручење донације одржано је 28. јуна 2021. у кабинету. Присуствовали су
Александар Боцан-Харченко, амбасадор Руске Федерације у Републици Србији, Вадим
Смирнов, заменик генералног директора НИС-а, Андреја Младеновић, помоћник
градоначелника Београда, Наталија Коцев, руководилац Српског одељења Међународног јавног
фонда јединства православних народа, и Јована Миленковић, директор школе.
7. Сарадња са родитељима
Директор школе је сарађивао са Саветом родитеља и родитељима ученика. Учествовао је у
раду седница Савета родитеља и у њиховој припреми.
Организовао је и видно истицао термин за „отворена врата“ - онлајн и контролисао
поштовање утврђених термина.
Свакодневно је комуницирао и сарађивао са родитељима који се интересују за сва питања
од интереса за њихову децу.
Сарађивао је са родитељима који желе да учествују у активностима школе.
У току школске 2020/2021. године одржано је четрнаест седница Савета родитеља, две
уживо и дванаест онлајн. На конститутивној седници су разматрани Извештај о реализацији
Годишњег плана рада за школску 2019/2020. и Годишњи план рада за 2020/2021. Теме су биле и
тендер за исхрану ученика, организација отворених врата, избор најповљнијих понуда за
осигурање, обезбеђење. На седницама су разматрана постигнућа ученика као и питања која се
тичу унапређења квалитета наставе, подршке ученицима у отежаним околностима.
8. Рад са децом
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са ученицима се обавља свакодневно кроз
индивидуалне и групне разговоре. Посебно је важно праћење рада и подстицање на рад ученика
са тешкоћама у раду и понашању. Ученицима је увек омогућено да са директором школе
разговарају о својим проблемима ако за то имају потребе.
Редовно су праћене све активности у вези са реализацијом плана и програма у првом
разреду, адаптацијом ученика на први разред и прихватањем новог облика рада. Такође је
редовно праћена и адаптација ученика петог разреда на предметну наставу кроз посете часовима
и разговоре са ученицима. Праћен је и подржаван рад Ученичког парламента. На њиховим
састанцима, који се одржавају путем Гугл учионице, разматрају се питања од интереса за
ученике и дају се предлози за решавање одређених проблема, а наставници су помагали у
остваривању предлога. Изабрана су два представника Ученичког парламента који су позивани
на седнице Школског одбора и Наставничког већа.
Праћене су и друге активности у којима учествују ученици. Организована је хуманитарна
акција „Српска солидарност“. Прикупљени су слатки пакетићи и школски прибор за децу са
Косова и Метохије.
У октобру су инспектори МУП-а Врачар одржали предавања на тему „Безбедност у
саобраћају“ за ученике осмог разреда.
У школи је реализовано такмичење ,,Пажљивко“, за ученике првог разреда у организацији
општине Врачар, од 25. до 30. марта 2021. године.
- Предавање о саобраћају у четвртом разреду организовано је 8.4.2021. године.
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- Уз поштовање свих епидемиолошкох мера, организован је су пробни завршни испити из
математике, односно српског језика и комбинованог теста 9. и 10. 4. 2021. године.
- Агенција ,,Пролаз“, организовала је саобраћајни полигон за ученике од 1. до 4. разреда.
- У школи је организовано општинско такмичење из технике и технологије, 17. 4. 2021.
- У школи је организовано општинско такмичење у шаху, 24. 4. 2021. године.
Такође, ученици су, у сарадњи са библиотекарком, учествовали у промоцији дечијег
стваралаштва израдом прилога за сајт школе. Прилози су објављивани на страни Вести.
9. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
Педагошко-инструктивни рад директора школе одвијао се у складу са Годишњим планом
рада школе и оперативним планом рада директора школе. Овај рад је претежно реализован кроз
посете часовима, индивидуалне разговоре са наставницима и стручним сарадницима, као и
учешћем у раду стручних органа школе.
Директор је пратио реализацију примене образовних стандарда кроз педагошкоинструктивни рад. Посетио је 21 час у првом полугодишту и 24 часа у другом полугодишту
редовне, изборне, допунске и додатне наставе, ваннаставних активности, као и часове
одељењског старешине и часова на којима је праћен рад приправника и нових чланова
колектива. Од 30. новембра 2020. директор је посетио 9 часова на даљину преко Google Meet-а.
Директор је контролисао наставне материјале постављене у google учионицама.
Заједно са педагозима школе редовно је прегледао есДневник образовно-васпитног рада и
педагошку документацију наставника, као и наставне материјале и припреме за час у виртуелној
учионици.
Учествовао је у анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима.
Сарађивао је са педагогом и одељењским старешинама у вези са:
- предузимањем мера за ученике који имају проблема у учењу и понашању, - вођењем
васпитно-дисциплинских поступака,
- жалбама ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и владања,
- свим активностима везаним за рад школе и рад наставника (посебно нових наставника),
- проблемима ученика,
- сарадњом са родитељима.
У вези са проблемима у учењу ПП служба је припремила две презентације које су
постављене на сајту школе на страни За родитеље и ђаке.
Помоћ наставницима, нарочито почетницима, најчешће се састојала у посети часова,
давању предлога и сугестија за унапређење наставе, припремању материјала за час, за рад са
ученицима и родитељима. После обиласка часова обављани су разговори са наставницима на
којима су размењени утисци и запажања о реализацији часа и попуњаване су чек листе за
посматрање и вредновање часа. У разговору са наставницима, након посећеног часа, указивано
је на успешно реализован и рационално вођен час, на потребу за већом применом савремених
наставних средстава као и на потребу за индивидуализованим приступом ученицима, начине
мотивисања ученика, потребе неговања говорне културе, изражајног казивања, корелације са
другим наставним областима итд. Поред тога, указивано је и на уочене пропусте у погледу
организације часа, недовољне припреме, недовољне мотивације и ангажованости ученика итд.
Сарадња са стручним сарадницима у тој области била је веома успешна.
Програм рада стручних и одељењских већа је реализован у складу са Годишњим планом
рада школе и оперативним планом. Наставничко веће, одељењска већа, тимови и активи су
одржали све планиране састанке. Поред разматрања организационих и текућих питања, стручни
органи школе бавили су се и следећим питањима: успехом ученика и њиховом оптерећеношћу,
оцењивањем, адаптацијом ученика првог и петог разреда на школу и предметне наставнике,
остваривањем идејно-васпитних функција у појединим наставним облицима, педагошким радом
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са даровитим ученицима, инклузивним и индивидуализованим радом са ученицима којима је
потребна додатна подршка, набавком наставног материјала и наставних средстава, безбедношћу
ученика, спречавању насиља, професионалном оријентацијом ученика, самовредновањем итд.
Праћен је и рад радионица у оквиру обогаћеног једносменског рада, заједно са Тимом за
обезбеђивање квалитета и развој установе. Разматрана је успешност комбинованог модела. Сви
учесници су, кроз већа и састанке, изнели своја запажања, на основу чега је на стручним већима
мењан начин прављења и постављања материјала за час, као и динамика у циљу успешнијег
савладавања градива.
10. Општи акти о организацији и систематизацији послова;
Послови у вези са радним односом и спровођењем закона
У оквиру својих активности директор се стара о припреми изради и ажурирању општих и
нормативних аката школе и других материјала о којима одлучују Савет родитеља, Школски
одбор и стручни органи Школе.
Свим запосленима уручена су решења о структури радног времена у оквиру 40-часовне
радне недеље.
Запослени су редовно обавештавани о свим препорукама, правилницима, дописима и
упутствима Министарста просвете науке и технолошког развоја, а у вези са епидемиолошком
ситуацијом у току првог полугодишта школске 2020/2021. године.
Директор је учествовала на свим седницама Педагошког колегијума, Наставничког већа,
Савета родитеља и Школског одбора. Инициране су многе актуелне теме и захваљујући
заједничком раду директора, стручних већа, Савета родитеља и Школског одбора донесене су
одлуке које доприносе успешном раду Школе.
Током школске године на седницама Школског одбора усвојени су: Извештај о раду
директора, Извештај о раду школе, Извештај о стручном усавршавању и Извештај
самовредновању рада школе за 2019/2020. и Годишњи план рада школе за школску 2020/2021.
годину, План стручног усавршавања, као и Правилник о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа.
11. Организационо-управни послови
Општа и педагошка организација васпитно-образовних задатака у школи је имала
приоритет како би се обезбедили услови који су преко потребни за нормално функционисање
разредно-часовног система.
Директор је учествовала у организацији израде и ажурирања нормативних аката школе и
изради плана набавке опреме, наставних средстава и плана инвестиционог одржавања.
На плану укључивања у рад стручних и управних органа Школе, директор је
конструктивно учествовала у раду Школског одбора и Савета родитеља на свим одржаним
седницама. Учествовалa je у формирању стручних већа и тимова, усмеравалa и усклађивалa рад
стручних органа у установи. Сазивалa je и руководилa седницама Наставничког већа и старалa
се за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру
јединственог информационог система просвете.
Сарадња са Школским одбором
Изузетна сарадња са Школским одбором и подршка свим акцијама у школи омогућила је
да се школска година успешно реализује и да се бројне активности у највећој мери спроведу.
Реализујући ту срадњу директор школе је:
- присуствовала свим седницама Школског одбора и заједно са секретаром школе радила
на њиховој припреми,
- извештавала чланове Школског одбора о свим активностима у школи између две
седнице,
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- подносила извештај Школском одбору о раду установе и о свом раду на крају првог
полугодишта,
- консултовала чланове Школског одборао у вези са свим питањима из његовог делокруга
рада.
У току школске године одржано је дванаест седница Школског одбора од чега су пет
седнице одржане у школи, а седам онлајн – путем мејла. Сви записници са седница ШО се
уредно воде.
12. Мере ради извршења налога просветног инспектора
У току школске 2020/2021. године обављено је осам инспекцијска надзора.
1. Ванредни инспекцијски надзор је извршен 18. 9. 2020. Предмет надзора – Пријава
неправилност у раду директорке школе у вези са часовима предмета Чувари природе, као и
организацији активности током другог полугодишта 2019/2020. (решења о раду од куће,
одржавање седница Наставничког већа, часови припремне наставе, јавност у раду Школског
одбора и Савета родитеља).
У поступку надзора утврђено је: да је анонимна представка идентична са оном из јула
2020. у вези са којом је већ извршен ванредни инспекцијски надзор
Обавезује се директор да са Записником о ванредном инспекцијском надзору
благовремено упозна органе Установе и по истеку наложеног рока, извести просветног
инспектора о извршењу мера.
2. Ванредни инспекцијски надзор је извршен 9. 12. 2020. Предмет надзора – Представка
родитеља Ане Ђорђевић.
3. Ванредан теренски инспекцијски надзор је извршен 24. 2. 2021. Предмет надзораКонтрола извршавања мере која је наложена Записником о ванредном инспекцијском надзору
од 15.12.2020. године.
4. Ванредан инспекцијски надзор је извршен 3. 3. 2021. године. Разлог: представка
физичког лица. Предмет налога: Утврђивање основаности навода из представки Јелене Поповић
у вези са вршњачким насиљем.
5. Теренски инспекцијски надзор је извршен 7. 5. 2021. Предмет надзора – Представка,
жалба на поступак избора уџбеника.
6. Теренски инспекцијски надзор је извршен 30. 6. 2021. године. Предмет надзора - Рад
школског одбора.
7. Теренски инспекцијски надзор је извршен 19. 8. 2021. године. Предмет надзора –
Утврђивање прописних услова за формирање групе продуженог боравка првог разреда и две
групр продуженог боравка за ученике другог разреда.
8. Теренски инспекцијски надзор је извршен 24. 8. 2021. године. Предмет надзора –
уредност и чистоћа спољних делова зграде и површина око школе. Ванредним инспекцијским
надзором утврђено је да је већи део примедби родитеља односи на реализацију наставе, што
није у надлежности просветног инспектора,те ће исте бити прослеђене Школској управи
Београд, одељењу за стручно –педагошки надзор.
Мере за отклањање неправилности:
- Директору школе да се обезбеди доступност материјала за учење ученицима;
Рок за поступање по мери: по пријему записника.
- Директору школе да утврди евентуалну одговорност запосленог за кога постоје сазнања
да је извршио тежу повреду радне обавезе;
Рок за поступање по мери: 7 дана по пријему записника.
- Директору школе да обезбеди да се са садржином Записника упозна Школски одбор и
Савет родитеља;
Рок за поступање по мери: 20 дана од дана пријема записника.
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13. Рад у стручним органима установе
Директор школе прати рад стручних актива, тимова и комисија. У школи раде следећи
стручни активи и тимови: Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој
школског програма, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације, Тим за инклузивно образовање; Тим за самовредновање; Тим за
професионалну оријентацију, Тим за професионални развој, Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Тим за
културну и јавну делатност, Тим за сајт, школски лист и летопис. У школи ради Ученички
парламент, a ученицима у раду помаже за то одређени наставник.
Директор учествује у раду стручних већа за предмете и стручних актива за развој
школског програма и развојно планирање и присуствује свим састанцима Стручног већа
разредне наставе и седницама одељењских већа свих разреда. У сарадњи са стручним већима и
школским тимовима и Педагошким колегијумом учествује у изради и реализацији годишњих
планова рада и прати реализацију Годишњег плана рада школе за 2020/2021. кроз извештаје о
раду наставника, стручних органа и школских тимова.
Седнице руководећих и стручних органа су у првом полугодишту организоване углавном
на даљину – путем Мит-а.
14. Остали послови - Обавештавање наставника, ученика и родитеља о свим
питањима од интереса за рад установе
Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.
Благовремено се информишу запослени, ученици и родитељи, стручни органи и органи
управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини. Редовно објављивање
информација и обавештавање је неопходно за несметан и ефикасан рад установе. Обавља се:
- на седницама Школског одбора;
- на седницама Наставничког већа;
- на седницама Педагошког колегијума;
- на седницама стручних већа;
- на састанцима тимова који су формирани за различите потребе;
- путем огласне табле у зборници;
- путем огласне табле у холу школе;
- путем сајта школе;
- читањем обавештења по одељењима;
- на родитељским састанцима;
- на састанцима Савета родитеља;
- путем поштанских услуга.
Израђен је Маркетиншки план школе. Заједно са осталим запосленима, директор учествује
у планирању и реализацији активности унутрашњег маркетинга (систем информисања о свим
важним питањима из живота и рада школе) и спољашњег маркетинга (сарадња са другим
установама, организацијама и локалном заједницом ради остваривања заједничких циљева).
Школа има своју интернет страну.
Школа води летопис и објављује школски лист „Маштарије“.
Ангажовањем директора уз сарадњу са наставницима, стручним сарадницима и осталим
запосленима и Школским одбором, обезбеђено је правовремено обавештавање свих
заинтересованих субјеката о свим битним питањима за успешан рад Школе.
15. Закључак
У току школске године, у условима пандемије, настава се остваривала по Посебном
програму, реализација је захтевала озбиљно планирање и организацију. Школа је Школској
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управи слала два пута Оперативни план на усвајање, први у августу 2020. на који је одмах
добила сагласност за комбиновани модел. Други је послат у новембру, када су ученици другог
циклуса прешли на наставу на даљину, и за њега смо добили сагласност.
Направљен је нови распоред часова за комбиновани модел и модел за групу А и Б.
Додељене су учионице сваком одељењу и боравцима. Направљени су распореди за радионице
обогаћеног једносменског које су похађале групе (15 ученика) у групи Б, које се недељно
смењују. Направљен је распоред дежурстава.
Купљен је нови домен и формиране су нове школске виртуелне учионице. Организована је
настава преко Google Meet за ученике старијих разреда.
Настава у школи и на даљину је редовно праћена. Подношени су извештаји ШУ на
недељном и месечном нивоу. Извештаји на месечном и недељном нивоу уношени су у Доситеј.
Обавештавање о броју заражених и изолацији одвијао се на линији родитељ – одељењски
старешина – директор школе – Дом здравља – Школска управа и Министарство.
Обезбеђене су замене за болесне наставнике и наставнике у изолацији.
Током школске године радило се на превенцији насиља, злостављања и занемаривања кроз
разговоре са ученицима и њиховим родитељима, кроз састанке Тима за заштиту ученика. Нису
забележени већи инциденти, чему је допринео рад у мањим групама током првог полугодишта.
У циљу максималне безбедности ученика и запослених у установи je урађено следеће:
- организовано је дежурство наставника,
- физичко обезбеђење позива и спроводи ученике из боравка, уводи ред долазака странака,
нема уласка непознатих лица у школу, нити родитеља, осим у хитним случајевима.
Школа је потпуно обезбеђена за време рада. Цела зграда и двориште су покривени видео
надзором.
Школа интензивно сарађује са Полицијском управом за град Београд и Полицијском
станицом Врачар (школски полицајац и пријаве насиља и непримереног понашања појединаца).
Директор школе је редовно пратио спровођење Програма заштите ученика и запослених од
насиља и злостављања и стварао атмосферу међусобног поверења и сарадње.
Директор је контролисао примену Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
У школи се редовно састајао Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и у његовом раду учествовала је и директор школе.
Редовно су се контролисали противпожарни апарати и остали уређаји према Закону о
заштити од пожара и пратила се примена Закона о безбедности и здрављу на раду.
Током пандемије редовно је вршена дезинфекција, Завод је дезинфиковао школу,
обезбеђени су дозери, дезобаријере, средства за дезинфекцију на бази хлора и алкохола, као и
маске и визири за запослене.
Школа је обезбедила несметан рад и наставу, боравак деце, безбедност у установи и
одговарајућу хигијену и спречила ширење вируса у школској средини.
16. Извештавање директора о свом раду и раду установе органу управљања
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) директор подноси извештај органу управљања, најмање два
пута годишње, о свом раду и раду установе.
Школски одбор је редовно извештаван о финансијском пословању школе.
Директор школе
Јована Миленковић
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3.3. Извештај о раду помоћника директора школе
Помоћник директора радила је по плану и програму помоћника директора који је саставни
део Годишњег програма рада школе. У току школске 2020/2021. реализоване су планиране
активности у четири области:
- Планирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада;
- Саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима;
- Рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад;
- Сарадња са локалном заједницом и другим културно-образовним установама.
У области планирања, организовања и праћења васпитно-образовног рада урађени су
следећи послови:
Помоћник директора је учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску
2020/2021. у изради Оперативног плана школе о организацији образовно-васпитног рада на
основу Правилника о посебном плану образовно васпитног рада у ванредним ситуацијама у
изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
У сарадњи са директором и секретаром школе урађена су решења наставника за
четрдесеточасовну радну недељу за школску 2020/2021. помоћник директора учествовала у
изради распореда дежурства и помагала дежурним наставницима током дежурства. У сарадњи
са директором, ПП службом, наставницима и представницима локалне заједнице организован је
свечани пријем ученика првог разреда и прослава школске славе. Направљен је распоред
отворених врата.
У сарадњи са стручним већима урађен је распоред писмених задатака и контролних вежби.
У сарадњи са директором и предметним наставницима организована су такмичења
ученика. Помоћник директора је пратила постигнућа ученика на такмичењима.
Помоћник директора током школске године континуирано је пратила извођење редовне
наставе, додатни и допунски рад, реализацију изборних предмета и слободних наставних
активности ученика непосредно у школи и путем платформе G Suit и Gugl Mit. Организовала је
замене одсутних наставника и мењала наставнике.
Помоћник директора је у сарадњи са наставницима посећивала је угледне и јавне часове
колега. Током школске године праћен је рад одељењских заједница, спровођење и поштовање
правилника понашања ученика, родитеља, наставника и осталих запослених, као и рад школске
кухиње и услови рада у продуженом боравку. Помоћник директора је учествовала у праћењу
бројних активности у школи.
Помоћник директора је радила на изради Извештаја о раду школе за 2020/2021.у сарадњи
са библиотекаром и подели послова и радних задатака наставника за школску 2021/2022.
годину. Помоћник директора је сарађивала са директором, педагогом и психологом током
периода учења на даљину у организацији и праћењу рада школе. Сарађивала са директором у
организацији активности школе за почетак школске 2021/2022. године.
Саветодавни рад обављен је са наставицима, одељењским старешинама, ученицима и
родитељима.
Пружана је помоћ свим наставницима у решавању конкретних проблема (недисциплина
ученика, конфликти на часовима са наставницима и ученицима и др). Сарадња са учитељима и
одељењским старешинама се огледала у пружању помоћи у вођењу педагошке документације и
решавању конкретних проблема у одељењу (недисциплина, изостајање са наставе, конфликти
међу ученицима, социјални проблеми и др.). Са наставницма је сарађивала и током периода
учења на даљину у планирању и организацији образовно-васпитног рада. Сарадња са ученицима
се огледала у свакодневној комуникацији пре почетка часова и током одмора, као и раду са
онима који су реметили дисциплину на часовима. Сарадња са родитељима се одвијала кроз
разговоре са родитељима (групним и индивидуалним) у вези са проблемима понашања деце,
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оценама ученика, организацијом рада школе и сл. Сарадња се одвијала и на састанцима Савета
родитеља.
Рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад
Рад у стручним органима школе одвијао се кроз учествовање на седницама Наставничког
већа, Школског одбора, Педагошког колегијума, на састанцима Савета родитеља, стручних већа
као и састанцима тимова на којима се расправљало и договарало о организацији образовноваспитног рада у оквиру комбинованог модела наставе и у периоду наставе на даљину за
ученике старијег школског узаста. Учествовала је у праћењу реализације ШРП, Школског
програма, Плана самовредновања, Плана стручног усавршавања.
Током школске године помоћник директора је усмеравала и усклађивала рад стручних
органа школе и учествовала у општој организацији живота и рада школе.
Аналитички рад одвијао се кроз вршење анализе реализације плана и програма рада
школе. Анализирани су полугодишњи и годишњи извештаји стручних већа, као и реализација
фонда часова и дати су предлози и мере за унапређење. У фебруару 2021. помоћник директора је
у сарадњи са библиотекаром учествовала у изради Извештаја о раду школе на крају првог
полугодишта 2020/2021. који су чинили: Извештај о реализацији Акционог плана (израђен на
основу извештаја наставника и стучних сарадника), Извештај о раду директора и извештаји о
раду стручних сарадника. Учествовала је у изради Извештаја о раду школе за 2020/2021.
Помоћник директора је са ПП службом анализирала успех и дисциплину ученика на крају првог
и другог полугодишта. Учествовала је у изради распореда за часове припремене наставе за
ученике осмог разреда у јуну 2021. године, као и у организацији пробног завршног испита.
Сарадња са локалном заједницом и другим културно- образовним установама
Током школске године помоћник директора је сарађивала са локалном заједницом и
културно-образовним институцијама (ГО Врачар,) и са различитим организацијама за децу
(Пријатељи деце Врачара, и сл.) Центром за социјални рад, Интерресорном комисијом општине
Врачар. Сарађивала је са Институтом за јавно здравље „Батут“ у сврху обавештавања и
поступања у ситуацијама пријављених случајева КОВИД позитивних наставника и ученика. У
оквиру стручног усавршавања ван установе помоћник директора је похађала семинар
„Управљање тимовима“.
Помоћник директора Татјана Перишић

3.4. Извештај о раду Савета родитеља
У току школске 2020/2021. године одржано је четрнаест седница Савета родитеља, две
уживо и дванаест онлајн. На конститутивној седници су разматрани Извештај о реализацији
Годишњег плана рада за школску 2019/2020. и Годишњи план рада за 2020/2021. Теме су биле и
тендер за исхрану ученика, организација отворених врата, избор најповљнијих понуда за
осигурање, обезбеђење. На седницама су разматрана постигнућа ученика као и питања која се
тичу унапређења квалитета наставе, подршке ученицима у отежаним околностима.
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4. Стручни сарадници
4.1. Извештај о раду педагога
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
На почетку школске 2020/2021. години педагог је учествовала у изради Годишњег плана
рада школе за 2020/2021. годину у сарадњи са помоћником директора, психологом и
директором. Поред тога у току школске године учествовала је у изради планова
индивидуализације и индивидуалних образовних планова, као и планова појачаног васпитног
рада за поједине ученике или групу ученика, планова активности за додатни рад са
приправником, Израдила је Годишњи план рада педагога и оперативне планове рада педагога.
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Анализа и вредновање остварених резултата вршена је на тромесечју, на крају првог
полугодишта.
У циљу праћења образовно–васпитног рада у првом полугодишту посећено је укупно 41
часова, 24 часа редовне наставе у млађим разредима, 17 часова редовне наставе у старијим
разредима. Од тога је било 3 часа наставника приправника, 7 часова наставника у оквиру
појачаног надзора по наложеној мери просветног инспектора. Највећи број часова посећен је у
циљу праћења реализације наставе и остваривања постављених циљева и исхода и праћења
организације наставног рада у одељењима која похађају ученици који раде по ИОП-у, али и по
пријави о нерегуларности и неодговарајућем приступу у раду одређених наставника (7) и
наставника приправника (3).
У току тронедељне наставе на даљину, од 30. новембра до 18. децембра, праћење и
вредновање образовно-васпитног рада реализовано је праћењем реализације наставе помоћу
платформе G–suite и гугл учионице као примењених платформи за комуникацију наставника и
ученика, праћењем реализације недељних планова, оптерећености ученика у сарадњи са
одељењским старешинама.
3. Рад са наставницима
Током првог полугодишта остварена је свакодневна сарадња са наставницима и
одељењским старешинама пре свега у циљу отклањања узрока проблема у понашању и ометања
наставе, разних врста сукоба на релацији ученик - ученик и ученик - наставник, оснаживања
наставника у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка, откривања узрока
неуспеха ученика у учењу, неоправданог изостајања ученика са наставе, унапређивања
образовно-васпитног рада, примењивању савремених наставних метода и облика рада,
упознавања одељењских старешина са способностима, могућностима и успехом ученика у
петом разреду као и нових ученикам,. Последње три недеље са наставнцима старијих разреда
комуникација остварена је телефонским позивима, путем Вибера и имејл порука,
Током првог полугодишта реализовано је 95 активности у раду са наставницима.
Сарадња са наставницима реализована је путем саветодавних индивидуалних разговора.
Реализовано је :
- 36 саветодавних разговора са одељењским старешинама;
- 15 саветодавних разговора са предметним наставницима;
- 5 разговора у вези са применом процедура из протокола у поступању у случају насиља у
виду интервентног реаговања на насиље и консултативних разговора у поступку реаговања на
насиље;
- 7 разговора о праћењу начина вођења педагошке документације наставника на пружању
подршке у вођењу евиденције у есДневнику (евиденција реализованих часова, записници,
оцењивање);
- 23 разговора на тему организације и реализације предвиђених планова и распореда;
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- 8 разговора са наставником на замени;
- 1 разговор са менторима наставника приправника.
Сарадња са одељењским старешинама била је усмерена на пружање подршке ОС у
сарадњи са родитељима - индивидуални разговори; решавање проблема у понашању и учењу
ученика; решавање конфликата и ситуација насиља (физичког и вербалног); упознавање и
праћење развоја и напредовања нових ученика; подршка у координацији израде и изради
педагошких профила, и ИОП-а; неоправдано изостајање ученика; праћење понашања и развоја
ученика; оцењивање, подршка ученицима у организацији времена и учења током наставе на
даљину.
Сарадња са предметним наставницима је обухватала у највећој мери разговоре и анализу
реализације посећених часова највише редовне наставе, али и других облика образовноваспитног рада и давање предлога за њихово унапређивање; пружање подршке у изради
педагошких профила и ИОП-а и помоћи у проналажењу начина за имплементацију општих и
посебних стандарда и осмишљавања рада са ученицима којима је потребна додатна подршка
(тешкоће у развоју и учењу); понашања ученика на часовима и у продуженом боравку, ометања
наставе; пружање помоћи наставницима приправницима у процесу увођења у посао и у
припреми за полагање за лиценцу; разговор о предлозима унапређивања васпитно-образовног
рада.
Након обиласка наставе извршена је анализа одржаног часа заједно са наставницима са
циљем подстицања самопроцене часа од стране наставника ради унапређивања образовноваспитног рада и решавања уочених проблема у реализацији наставних програма и увођења
приправника у посао наставника/учитеља.
Пажња је током првог полугодишта посвећена и саветодавном раду са наставницима који
реализују наставу у одељењима која похађају ученици који раде по ИОПу и плану
индивидуализације, на чијим часовима су чешће присутни дисциплински проблеми и ометање
наставног процеса. Такође, пажања је посвећена и раду са наставницима на чији је рад било
приговора. Ова сарадња организована је најчешће у виду индивидуалних разговора са
наставницима, заједничког планирања и праћења реализованих часова, комуникације путем
имејл порука и телефонских разговора. Наставници су упућивани на коришћење педагошке
литературе као и интернета, програме стручног усавршавања.
На основу увида у посећене часове, предложене су следеће мере:
- примена активног учења у настави у циљу повећања ангажовања ученика у настави,
подстицања развоја виших менталних функција код ученика у наставном процесу;
- ангажовање ученика кроз разноврсне истраживачке задатке, израду пројеката и
осмишљавање презентације ученичких радова, већа партиципација ученика у осмишљавању
програма ваннаставних активности;
- организовање наставе која подстиче праћење напредовања ученика, формативно
оцењивање, похваљивање напредовања ученика у циљу мотивације ученика;
- подршка и оснаживање наставника за инклузивни приступ образовању, израду ИОПа и
планова индвидуализације са посебним освртом на стратегије које се примењују у раду са
ученицима којима је потребна додатна подршка;
- оснаживање одељењских старешине и остале у: примени процедура у оквиру унутрашње
мреже заштите ученика од насиља, а на основу протокола о заштити ученика од насиља;
- оснаживање одељењских старешина за васпитни рад у оквиру одељењске заједнице у
циљу превентивног деловања на насиље (план одељењске заједнице, појачан васпитни рад са
ученицима);
- осмишљавање активности у циљу оснаживања наставника за тимски рад кроз
подстицање на реализацију заједничких задатака координацијом активности стручних већа,
тимова и комисија.
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4. Рад са ученицима
Педагог је у току првог полугодишта реализовала 30 активности у раду са ученицима.
Највећи број активности је реализован кроз индивидуалне разговоре са ученицима, али су
реализоване активности у мањим групама ученика и одељењским заједницама:
- Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока и проблема у учењу и
понашању ученика (7 разговора);
- Учествовање у ПВР за ученике који врше повреду правила понашања у школи, не
придржавају се одлука директора и органа школе, изостају са наставе, својим понашањем
угрожавају друге у остваривању својих права (10 разговора);
- Предлагање мера у одговору на насиље (физичко и вербало) и подршка у
конструктивном решавању конфлика на релацији ученик - ученик, ученик - наставник (4);
- Пружање подршке и помоћи ученицима кроз саветодавни рад у прилагођавању на
школску средину, предметну наставу;
- Учешће у изради предагошких профила, планова индивидуализације и ИОП-а за ученике
којима је потребна додатна подршка;
- Разговор са ученицима од петог до осмог разреда о учењу на даљину и организацији
времена док иду по комбинованом моделу наставе, „Активно учење“ у IV1.
Активности педагога обухватиле су праћење успеха и напредовања ученика у настави,
ради иднтификације ученика који имају проблеме у учењу и понашању и са њима су обављен
саветодавни разговори. Саветодавни разговори су обављени са ученицима млађег и старијег
школског узраста који су манифестовали различите врсте тешкоћа: неуспех у учењу и
постигнућу, неоправдано изостајање са наставе, већи број недовољних оцена, неповољни
породични услови живота, међусобни сукоби ученика, различити поремећаји у понашању,
прилагођеност нових ученика на нову школску средину, као и ученика првог, петог и седмог
разреда. Обављено је у првом полугодишту 4 интервентих и 5 планираних саветодавних
разговора са ученицима.
У циљу решавања ових проблема педагог је у сарадњи са психологом и одељењским
старешинама, са родитељима и предметним наставницима радио на предузимању оговарајућих
мера: организација времена и активности, технике и методе учења, оснаживање ученика за
решавање конфликтних ситуација, прецизирање критеријума оцењивања, дефинисање
минимума знања, радних навика и обавеза ученика, упућивање у израду и реализовање ПВР, као
и подстицање сарадње са родитељима у решавању ових проблема.
Васпитни рад са ученичким колективима (ОЗ) је у недовољној мери реализован и то према
потреби у одељењима за које је ПП служба проценила да је потребно реализовати одређену
активност (радионице, разговори) и као замена одсутних наставника у циљу јачања
компетенција ученика за примену успешних начина учења, решавања конкретних проблема у
понашању или у оквиру плана појачаног васпитног рада а у договору са ОС. Током ванредног
стања подршка ученицима пружана је посредно, кроз сарадњу са одељењским старешинама и
родитељима.
5. Рад са родитељима
Сарадња са родитељима остварена је пре свега кроз одржавање индивидуалних разговора,
разговора у оквиру рада мини тимова за пружање додатне подршке ученицима који имају
тешкоће у учењу, разговора у мањим групама и родитељских састанака и кроз учешће у раду
Савета родитеља.
У току првог полугодишта реализовано је 20 разговора са родитељима (индивидуалних
или у оквиру мини тимова за пружање подршке ученицима, као и у проширеном саставу са
психологом, ОС и директором. Индивидуални разговори са родитељима су реализовани на
иницијативу родитеља, педагога или установе, уз велике тешкоће у појединим случајевима за
успостављањем сарадње. Родитељи су на индивидуалне разговоре најчешће позивани:
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- интервентно због испољених проблема у понашању ученика (конфликтне ситуације,
пријављивање насиља – физичког и вербалног, најчешће међу вршњацима,
- због недовољног постигнућа ученика и испољених тешкоћа у учењу и напредовању,
нередовног похађање наставе, непримереног и неприлагођеног понашања ученика.
Сарадња је остварена и са родитељима који су се обраћали педагогу и школи због
- преоптерећености ученика захтевима наставника/учитеља,
- начина и критеријума оцењивања,
- примедби на рад наставника и њихов приступ ученицима.
Сарадња са родитељима је остварена кроз реализацију планова појачаног васпитног рада,
учешће у мини тимовима за пружање додатне подршке ученицима (у изради планова
индивидуализације, израде ИОПа, сарадње са ИРК).
Педагог је током првог полугодишта присуствовала седницама Савета родитеља (3).
Активности педагога у раду Савета родитеља су се односиле на разматрање предлога по
питањима која се разматрају на Савету родитеља (критеријум оцењивања, учешће родитеља у
раду тимова, рад појединих наставника, организација допунске наставе, квалитет наставног
процеса).
6. Рад са директором, стручним сарадницима и личним асистентом ученика
Сарадња са директором, помоћником директора, психологом и секретаром одвијала се
кроз разговоре у вези са организацијом образовно-васпитног рада, интензивном сарадњом на
решавању честих конфликтних ситација између ученика, разматрањем молби и захтева
родитеља за пребацивање ученика у другу групу, као и у оквиру рада тимова и комисија и
редовне размене информација, заједничког планирање активности, анализе и извештаја о раду,
тимског рада на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке
документације (план појачаног васпитног рада, израда педагошких профила, ИОП-а, евиденција
насилног понашања), сарадње са родитељима.
7. Рад у стручним органима школе и тимовима
Педагог школе је учествовала континуирано у раду Наставничког већа, Педагошког
колегијума, одељењских већа и активно учествовао у решавању актуелних образовно-васпитних
проблема, извештавао о резултатима образовно-васпитног рада квартално уз предлог
одговарајући педагошких мера и ефикаснијих метода и облика рада са ученицима, пружање
додатне подршке ученицима кроз упознавање ОВ са индивидуалним карактеристикама ученика
и препоруке за израду педагошког профила и ИОПа.
Активно је педагог учествовала у раду Тима за професионални развој, Стручног актива за
развојно планирање, Тима за инклузивно образовање, Тима за самовредновање, Тима за
унапређивање и развој квалитета рада школе, Тима за заштиту ученика од насиља, Стручног
актива за развој школског програма( координатор) као и у раду мини тимова за израду ИОПа.
8. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
О свим активностима педагога води се дневна евиденција у Дневнику рада, евиденција о
посећеним часовима, о сарадњи са ученицима, родитељима и наставницима, о урађеним
анализама и извештајима, о учешћу у групним облицима стручног усавршавања у школи и ван
ње.
Педагог је у току првог полугодишта учествовала у припремању и планирању:
- рада са ученицима, родитељима и наставницима;
- анализа и саопштења;
- плана индивидуализације, ИОП-а, педагошког профила, захтева за мишљење ИРК;
- активности у предузимању мера просветног инспектора по пријави на рад наставника;
- изради планова ПВР;
- изради плана активности у раду са наставником приправником;
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- писању извештаја Комисије за проверу усвојености програма за увођење у рад
наставника и стручног сарадника приправника;
- извештаја за потребе просветног инспектора и о реализацији планова активности по
наложеним мерама;
- предавања, саопштења и излагања за ученике, родитеље и наставнике;
- материјала за поједина истраживања и изради инструмената;
- посете часовима,
- праћења и проучавања стручне литературе,
- припремања и договарања са психологом, тимовима и стручним институцијама о
заједничким задацима и активностима.
Стручно усавршавање је остварено кроз следеће активности:
Стручно усавршавање ван установе
„Хумана школа – школа као животна заједница“ – Образовно креативни центар,
„Тренинг чланова НАГВИС-а – Јавно заговарање“ – Национална асоцијација наставника
грађанског васпитања и UNICEF,
„Јавни говор – технике излагачке писмености“ – Изражајност – култура јавног говора.
Стручно усавршавање у установи
- похађање обуке за рад у ЕС Дневнику
- похађање обуке за рад у Гугл учионици, примену платформе G-Suit, у организацији
удружења SCIO (24. септембра),
- приказ књиге Приручник за Грађанско васпитање наставницима Грађанског васпитања
(22. 10. и 23.10. 2020.),
- научили смо на семинару „Дечија Атлетика“.
Јелена Николић Крстић

Извештај о раду педагога
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
У току првог полугодишта школске 2020/2021. години педагог је учествовала у изради
Годишњег плана рада школе. Поред тога учествовала је у изради планова индивидуализације и
Индивидуалних образовних планова, за ученике у одељењима 2/4, 8/1, 8/2 и 8/4, као и планова
појачаног васпитног рада за поједине ученике у 6/1, 8/3, 2/2 и личне планове заштите за ученике
у 4/5, 8/3, 2/1, 3/3, 3/4, 2/2 или групу ученика. Учествовала је у изради планова активности за
додатни рад са приправником, као и планова активности за појачан педагошки надзор
наставника на основу изречених мера просветних инспектора и просветних саветника, планова
подршке за неоцењене ученике на крају првог полугодишта, израде допуне акционог плана
Развојног плана на основу препорука просветних саветника у циљу подстицања хоризонталног
учења. као и у изради Годишњег плана рада педагога и оперативне планове рада педагога. Због
епидемиолошке ситуације на почетку првог и другог полугодишта учествовала у изради
оперативног плана организације и реализације наставе у складу са просторним и техничким
могучностима школе, а на основу Посебног програма основног образовања и васпитања.
Учествовала је у распоређивању новопридошлих ученика у одељења и ученика који су
поновили разред.
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Анализа и вредновање остварених резултата вршени су на тромесечју, током и на крају
првог полугодишта трећег тромесечја и на крају другог полугодишта и школске године и
усклађени су са планираним активностима вредновања и самовредновања Тима за
самовредновање и Стручног актива за развојно планирање, Тима за уанапређивање и развој
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квалитета установе, а резултати презентовани на седницама Наставничког већа, Савета
родитеља, Педагошког колегијума и Школског одбора.
У циљу праћења образовно–васпитног рада у првом полугодишту посећено је укупно 20
часова. Највећи број часова посећен је у циљу праћења реализације наставе и остваривања
постављених циљева и исхода, али и по пријави о нерегуларности и неодговарајућем приступу у
раду одређених наставника. Посећени су часови реализовани непосредно у школи, као и часови
који су реализовани путем платформе Гугл Мит у оквиру наставе на даљину. Поред тога педагог
је пратила и начин на који се организују Гигл учионице, постављени материјал и праћење
постигнућа ученика.
У другом полугодишту посећен је укупно 41 час, 15 часова редовне наставе у разредној
настави и 25 часова редовне у предметној настави, од тога 8 часова приправника, 3 часа по
приговору на рад наставника, 7 часова редовне наставе у оквиру измена у акционом плану
(хоризонтално учење), 1 час одељењског старешине, 3 редовна часа наставника на замени, 2
огледна часа и 1 јавни час. У оквиру посете редовне наставе посећено је 4 онлајн час у периоду
од 9. марта до 19. априла 2021. У наведеном периоду праћење је реализовано помоћу платформе
G-suite и гугл учионице као примењених платформи за комуникацију наставника и ученика,
праћењем реализације недељних планова, оптерећености ученика у сарадњи са одељењским
старешинама.
Највећи број часова посећен је у циљу праћења реализације Оперативног плана
реализације наставе, оптерећености ученика, подстицања хоризнталног учења и праћења рада
приправника. Одређен број часова посећен је у циљу праћења дисциплине и социјалних односа
у појединим одељењима.
Рад са наставницима
Током првог и другог полугодишта остварена је свакодневна сарадња са наставницима
предметне и разредне наставе и одељењским старешинама пре свега у циљу отклањања узрока
проблема у понашању и ометања наставе, разних врста сукоба на релацији ученик - ученик и
ученик - наставник, оснаживања наставника за реализацију наставе на даљину, начину
организовања додатне подршке ученицима у условима организвања наставе по комбинованом
моделу, у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка, откривања узрока неуспеха
ученика у учењу, неоправданог изостајања ученика са наставе, проналажења начина за
укључивање ученика на платформу за учење на даљину, унапређивања образовно-васпитног
рада, примењивању савремених наставних метода и облика рада, платформе за учење на даљину
и дигиталних алата, упознавања одељењских старешина са способностима, могућнoстима и
успехом ученика у петом разреду као и нових ученика, пружању подршке наставницима у
реализацији наставе на даљину, педагошко-инструктивног рада.
Сарадња са наставницима реализована је путем саветодавних индивидуалних разговора.
Реализовани су:
- разговори вези са применом процедура из протокола у поступању у случају насиља у
виду интервентног реаговања на насиље и консултативних разговора у поступку реаговања на
насиље;
- разговори о праћењу начина вођења педагошке документације наставника на пружању
подршке у вођењу евиденције у есДневнику; (евиденција реализованих часова, записници,
оцењивање)
- разговори на тему организације и реализације предвиђених планова и распореда;
-разговори са наставником на замени.
У другом полугодишту реализовано је укупно 83 активности у раду са наставницима.
Сарадња са наставницима реализована је путем саветодавних индивидуалних разговора.
Реализовано је :
- 40 саветодавних разговора са одељењским старешинама;
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- 16 саветодавних разговора са предметним наставницима;
- 10 разговора у вези са применом процедура из протокола у поступању у случају насиља у
виду интервентног реаговања на насиље и консултативних разговора у поступку реаговања на
насиље;
- 5 разговора о праћењу начина вођења педагошке документације наставника на пружању
подршке у вођењу евиденције у есДневнику (евиденција реализованих часова, записници,
оцењивање);
- 9 разговора на тему организације и реализације предвиђених планова и распореда;
- 7 разговора са наставником на замени;
- 5 разговора са менторима наставника приправника.
Сарадња са одељењским старешинама била је усмерена у највише на решавање проблема у
понашању и учењу ученика; реашавање конфликата и ситуација насиља (физичког, вербалног,
дгиталног и социјалног); пружање подршке ОС у сарадњи са родитељима - индивидуални
разговори; упознавање и праћење развоја и напредовања нових ученика; подршку у
координацији израде и изради педагошких профила и ИОП-а; неоправдано изостајање ученика;
праћење понашања и развоја ученика и оцењивање.
Сарадња са предметним наставницима је обухватала у највећој мери разговоре и анализу
реализације посећених часова, највише редовне наставе, и давање предлога за њихово
унапређивање; пружање подршке у изради педагошких профила и ИОП-а и помоћи у
проналажењу начина за имплементацију општих и посебних стандарда и осмишљавања рада са
ученицима којима је потребна додатна подршка (тешкоће у развоју и учењу, ометања наставе);
као и разговоре о предлозима унапређивања васпитно-образовног рада .
Након обиласка наставе извршена је анализа одржаног часа заједно са наставницима са
циљем подстицања самопроцене часа од стране наставника ради унапређивања образовноваспитног рада и решавања уочених проблема у реализацији наставних програма, и увођења
приправника у посао наставника/учитеља.
Пажња је посвећена и саветодавном раду са наставницима на чијим часовима су чешће
присутни дисциплински проблеми и ометање наставног процеса. Такође, пажња је посвећена и
раду са наставницима на чији је рад било приговора. Ова сарадња организована је најчешће у
виду индивидуалних разговора са наставницима, заједничког планирања и праћења
реализованих часова. Наставници су упућивани на коришћење педагошке литературе и
интернета и на похађање програма стручног усавршавања.
У другом полугодишту саветодавни рад са наставницима био је усмерен на сарадњу са
одељењским старешинама у пружању подршке ученицима који избегавају своје школске
обавезе, у решавању конфликата између ученика као и раду са наставницима на чији рад је било
приговора
На основу увида у посећене часове, предложене су следеће мере:
- примена активног учења у настави у циљу повећања ангажовања ученика у настави,
подстицања развоја виших менталних функција код ученика у наставном процесу,
- ангажовање ученика кроз разноврсне истраживачке задатке, израду пројеката и
осмишљавање презентације ученичких радова, већа партиципација ученика у осмишљавању
програма ваннаставних активности,
- подстицање и подршка организовању наставе која у фокус ставља учење, а не
реализацију садржаја, развијање компетенција ученика за учење, постављање циљева у учењу и
напредовању,
- организовање наставе која подстиче праћење напредовања ученика, формативно
оцењивање, похваљивање напредовања ученика у циљу мотивације ученика,
- обучити и мотивисати наставнике за самоевалуацију и евалуацију рада кроз тимски рад
на нивоу СВ, индивидуалне разговоре са наставницима, предавања у мањим групама, редовно
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планирање и вредновање иновативних, пројектних активности, али и чешће присуствовање
наставника часовима колега и квалитативну анализу одржаних часова и дискусију у циљу
хоризонталне размене и учења,
- подршка и оснаживање наставника за инклузивни приступ образовању, израду ИОПа и
планова индвидуализације са посебним освртом на стратегије које се примењују у раду са
ученицима којима је потребна додатна подршка, уз активну сарадњу са колегама из СШ „Душан
Дугалић“.
- оснажити одељењске старешине и остале за примену процедура у оквиру унутрашње
мреже заштите ученика од насиља, а на основу протокола о заштити ученика од насиља,
- подсетити ОС на обавезе одељењског старешине (Закон, Статут, стручна литература,
акредитовани програми),
- оснажити одељењске старешине за васпитни рад у оквиру одељењске заједнице у циљу
превентивног деловања на насиље (план одељењске заједнице, појачан васпитни рад са
ученицима),
- израда плана рада са приправницима и менторима,
- осмислити активности у циљу оснаживања наставника за тимски рад кроз подстицање на
реализацију заједничких задатака координацијом активности стручних већа, тимова и комисија.
Рад са ученицима
Највећи број активности је реализован кроз индивидуалне разговоре са ученицима, али су
реализоване активности у мањим групама ученика и одељењским заједницама:
- Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока и проблема у учењу и
понашању ученика;
-Учествовање у ПВР за ученике који врше повреду правила понашања у школи, не
придржавају се одлука директора и органа школе, изостају са наставе, својим понашањем
угрожавају друге у остваривању својих права;
- Предлагање мера у одговору на насиље (физичко, вербално, социјално и дигитално) и
подршка у конструктивном решавању конфлика на реалацији ученик - ученик, ученик наставник;
- Пружање подршке и помоћи ученицима кроз саветодавни рад у прилагођавању на
школску средину, предметну наставу и наставу у новим околностим организације образовноваспитног рада (комбиновани модел и настава на даљину);
- Тестирање будућих ученика првог разреда.
Активности педагога обухватиле су праћење успеха и напредовања ученика у настави,
ради идентификације ученика који имају проблеме у учењу и понашању и са њима су обављен
саветодавни разговори. Саветодавни разговори су обављени са ученицима млађег и старијег
школског узраста који су манифестовали различите врсте тешкоћа: неуспех у учењу и
постигнућу, организација времена и учења у новим околностима услед епидемиолошке
ситуације, неоправдано изостајање са наставе, већи број недовољних оцена, неповољни
породични услови живота, међусобни сукоби ученика, различити поремећаји у понашању,
прилагођеност нових ученика на нову школску средину, као и ученика првог,петог и седмог
разреда.
У циљу решавања ових проблема педагог је у сарадњи са психологом, одељењским
старешинама, са родитељима и предметним наставницима радио на предузимању одговарајућих
мера: организација времена и активности, технике и методе учења, оснаживање ученика за
решавање конфликтних ситуација, прецизирање критеријума оцењивања, дефинисање
минимума знања, радних навика и обавеза ученика, подстицање сарадње са родитељима у
решавању ових проблема.
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Васпитни рад са ученичким колективима (ОЗ) је у недовољној мери реализован и то према
потреби у одељењима за које је ПП служба проценила да је потребно реализовати одређену
активност (радионице, разговори,) и као замена одсутних наставника у циљу јачања
компетенција ученика за примену успешних начина учења, решавања конкретних проблема у
понашању или у оквиру плана појачаног васпитног рада а у договору са ОС. У одељењским
заједницама реализоване су активности на тему постављања и придржавања правила понашања
у ОЗ, организација времена и учења у условима организације наставе по комбинованом моделу
и наставе на даљину, решавања дисциплинских проблема,
Рад са родитељима
Сарадња са родитељима остварена је пре свега кроз одржавање индивидуалних разговора,
разговора у оквиру рада мини тимова за пружање додатне подршке ученицима који имају
тешкоће у учењу, разговора у мањим групама и родитељских састанака и кроз учешћеу раду
Савета родитеља.
Индивидуални разговори са родитељима реализовани су као вид интервентних активности
на приговоре родитеља или у оквиру мини тимова за пружање подршке ученицима, као и у
проширеном саставу са психологом, ОС и директором. Индивидуални разговори са родитељима
су реализовани на иницијативу, родитеља, педагога или установе, уз велике тешкоће у
појединим случајевима за успостављањем сарадње у тренутним епидемиолошким условима.
Родитељи су на индивидуалне разговоре најчешће позивани интервентно због испољених
проблема у понашању ученика (конфликтне ситуације), пријављивање насиља, физичког и
вербалног, најчешће међу вршњацима, затим због недовољног постигнућа ученика и испољених
тешкоћа у учењу и напредовању, нередовног похађање наставе, непримереног и неприлагођеног
понашања ученика.
Сарадња је остварена и са родитељима који су се обраћали педагогу и школи због
преоптерећености ученика захтевима наставника/учитеља, начина и критеријума оцењивања,
примедби на рад наставника и њихов приступ ученицима, примедби на изречене васпитне мере,
молби и захтева за пребацивање ученика у другу групу.
Педагог је током првог и другог полугодишта присуствовала свим седницама Савета
родитеља. Активности педагога у раду Савета родитеља су се односиле на израду и подношење
извештаја о успеху ученика на крају сваког класификационог периода, и разматрање предлога
по питањима која се разматрају на Савету родитеља (унапређивање квалитета наставе у
тренутним епидемиолошким условима, критеријум оцењивања, учешће родитеља у раду тимова,
рад појединих наставника, организација додатне подршке ученицима.
Рад са директором, стручним сарадницима и личним асистентом ученика
Сарадња са директором, помоћником директора, психологом и секретаром одвијала се
континуирано и интензивно кроз разговоре у вези са планом унапређивања организације
образоно-васпитног рада и квалитета наставе на даљину, интензивном сарадњом на решавања
честих приговора и предлога родитеља за унапређивања наставног процеса и пружање подршке
ученицима. Сарадња се одвијала и у вези са решавањем конфликтних ситација између ученика,
разматрањем молби и захтева родитеља за пребацивање ученика у другу групу, као и у оквиру
рада тимова и комисија и редовном разменом информација, заједничким планирањем
активности, организацијом сарадње са родитељима, анализом извештаја о раду, тимским радом
на проналажењу најефикаснијих начина за унапређивање вођења педагошке документације.
Учешће у решавању приговора родитеља на закључну оцену.
Рад у стручним органима школе и тимовима
Педагог школе је учествовао континуирано у раду Наставничког већа, Педагошког
колегијума, Одељењских већа. На већини одржаних седница и активно учествовао у решавању
актуелних образовно-васпитних проблема, извештавао о резултатима образовно-васпитног рада
квартално уз предлог одговарајући педагошких мера и ефикаснијих метода и облика рада са
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ученицима, као и у вези са пружањем додатне подршке ученицима кроз упознавање ОВ са
индивидуалним карактеристикама ученика и давањем препорука за израду педагошког профила
и ИОПа.
Активно је педагог учествовала у раду Тима за професионални развој, Стручног актива за
развојно планирање, Тима инклузивно образовање, Тима за самовредновање, Тима за
унапређивање и развој квалитета рада школе (координатор), Тима за заштиту ученика од насиља
(учешће у организацији и реализацији активности у оквиру обележавања „Дана розих мајица“,
предлагање превентивних активности), Стручног актива за развој школског програма (преузела
улогу координатора због промене педагога).
Учествовала је у раду Комисије за проверу савладаности програма приправника Маје
Димитријевић, психолога, Николе Јовчића, наставника математике, и Маје Симић, наставнице
енглеског језика, као и у раду Школске комисије за завршни испит и упис ученика у средње
школе у улози координатора.
Предлог мера за унапређење рада за наредну школску годину: унапређење управљања
школским тимовима, похађање семинара, интерно стручно усавршавање и јасно дефинисање
циљева, организације рада тимова и улоге и одговорности чланова.
Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином
У првом полугодишту педагог је остварио интензивну сарадњу са Центром за социјани рад
општине Врачар, Домом здравља Врачар, МУП-ом, СШ „Душан Дугалић“, Центром за
породични смештај Београд, Интерресорном комисијом , општине Врачар, Школском управом,
Републичком инспекцијом. Сарадња са наведеним институцијама остварена је путем
телефонских разговора, организовањем разговора у просторијама школе или путем дописа.
У другом полугодишту педагог је наставио интензивну сарадњу са Центром за социјани
рад општине Врачар, Градским заводом за јавно здравље, Домом здравља Врачар, МУП-ом, СШ
„Душан Дугалић“, Центром за породични смештај Београд, Школском управом Београд,
Републичком инспекцијом, Министарством просвете.Сарадња са наведеним институцијама
остварена је путем телефонских разговора, организовањем разговора у просторијама школе или
путем дописа.
Стручно усавршавање
Стручно усавршавање је обухватало похађање акредитованих програма стручног
усавршавања и активности интерног стручног усавршавања.
У току првог полугодишта стручно усавршавање је остварено кроз следеће активности:
Педагог је похађала акредитовани семинар „Јавни говор- технике излагачке писмености“.
Семинар је реализован у организацији удружења Изражајност, 17. 10. 2020.
У оквиру стручног усавршавања у установи похађала је обуку за примену платформе GSuit, 24. 9. 2020. године у организацији удружења SCIO.
Педагог је присуствовала приказу семинара „Дечија атлетика - примена савремених
програма у раду са ученицима и атлетска такмичења у школи“. Семинар је приказала Невена
Љамић, наставник разредне наставе у боравку, 2. 10. 2020. године.
Стручно усавршавање у установи остварено је и:
- праћењем нових издања књигa и интернет страница на тему образовања и васпитања,
- присуствовањем састанцима Републичке секције стручних сарадника путем вебинара на
Националном образовном порталу и ПИР-у,
- праћењем и проучавање стручне литературе.
У току другог полугодишта стручно усавршавање је остварено кроз похађање
акредитованих програма стручних усавршавања:
- „Веб алатима до интерактивне наставе“ - онлајн, у организацији ОКЦ Бор,
- „Управљање тимовима“ - онлајн, у организацији ОКЦ Бор,
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- „Програм обуке наставника „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске
писмености“,
- „Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу
самовредновања“,
- „Унапређивање међупредметне компетенције ученика - Одговоран однос према
здрављу“, обука започета у јуну и биће завршена у октобру 2021. године
- Стручни скуп „Васпитање и образовање у дигиталном окружењу, организација
Педагошког друштва Србије,
- Стручни скуп „Дигитално образовање 2021“, у организацији Ед Тех Центар.
Стручно усавршавање у установи реализовано је похађањем обука:
- „Онлајн и хоибридна настава у дигитално компетентној установи“, Завод за вредновање
квалитета образовања,
- Вебинар „Начини подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима онлајн
наставе“, Педагошко друштво Србије,
- Вебинар „Како подржати развој саморегулисаног учења код ученика“,
Стручно усавршавање у установи реализовано је и
- присуством уледном часу у одељењу 3/3 „Браћа Грим бајке“, реализатор Ивана Уљанов,
- присуством јавном часу и приказу реализованог пројекта „Еко бајка“,
- присуством угледном часу математике у 2/5, приказ примене знања са Обуке Дигитална
учионица, реализатор Невена Љамић,
Вођење документације
О свим активностима педагога води се дневна евиденција у Дневнику рада, евиденција о
посећеним часовима, о сарадњи са ученицима, родитељима и наставницима, о урађеним
анализама и извештајима, о учешћу у групним облицима стручног усавршавања у школи и ван
ње. Педагог је у току школске године учествовала у припремању и планирању:
- рада са ученицима, родитељима и наставницима;
- анализа и саопштења;
- захтева за мишљење ИРК
- активности у предузимању мера просветног инспектора по пријави на рад наставника;
- изради планова ПВР и личних планова заштите ученика;
- изради плана активности у раду са наставником приправником;
- дописа за ЦСР;
- извештаја за потребе просветног инспектора и о реализацији планова активности по
наложеним мерама
- предавања, саопштења и излагања за ученике, родитеље и наставнике;
- материјала за поједина истраживања и изради инструмената;
- посете часовима;
- договора са психологом, тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и
активностима.
Татјана Перишић, педагог

Извештај о раду педагога
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
У школској 2020/2021. години педагог је радила на изради годишњег и оперативних
планова педагога . У сарадњи са помоћником директора (педагогом) учествовала је у изради
планова посете часовима.Такође, израђен је план тестирања зрелости детета за полазак у школу
заједно са психологом и педагогом.
Праћење и вредновање образовно-васпитог рада
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Педагог је током године сређивала педагошку документацију. У циљу праћења образовноваспитног рада посетила је часове од петог до осмог разреда. За време онлајн наставе, часови на
даљину су праћени у континуитету. Педагог је прегледала Ес-дневнике у марту и јуну од првог
до осмог разреда, и указала наставницима на евентуалне недостатке. Била је председник
Комисије за избор Ученика генерације. Током године праћен је рад и напредовање ученика.
Рад са наставницима
Педагог је остварила сарадњу са наставницима предметне и разредне наставе и
одељенским старешинама. Пружана им је подршка у организацији наставе, као и у раду са
ученицима који су имали потешкоћа у савлађивању школских захтева и поштовању правила
понашања у школи, као и са децом која су имала породичних проблема. Обављени су разговори
са наставницима након обиласка наставе како би имали благовремену повратну информацију.
Због присуства пандемије корона вируса током целе године, скраћења часова, као и онлајн
наставе, наставницима је пружена подршка за реализацију часова у отежаним условима.
Рад са ученицима
Педагог је радила на утврђивању предзнања у оквиру тестирања деце за полазак у школу.
Током године вршен је саветодавни рад са ученицима, и након анализе проблема пружана је
адекватна помоћ уз сарадњу, разредних старешина, родитеља ученика, педагога и психолога.
У циљу решавања ових проблема, предузете су мере: организација времена и активности,
технике и методе учења, оснаживање ученика за решавање конфликтних ситуација, радних
навика и обавеза ученика, као и подстицање сарадње са родитељима у решавању ових
проблема..Одређеном броју ученика пружена је помоћ у прављењу планова за поправљање
оцена.
Рад са родитељима, односно старатељима
Педагог је интервјуисала родитеље у оквиру тестирања деце ради утврђивања зрелости за
полазак у школу. Прикупљени су подаци који су од значаја за упознавање детета и праћење
његовог развоја. Вршен је саветодавни рад са родитељима. Такође, педагог је у сарадњи са
психологом и педагогом учествовала у саветодавним разговорима са родитељима чија се деца
образују по ИОПу.
Рад са директором и стручним сарадницима
Током године су се редовно одржавали састанци са директором, помоћником директора
(педагогом) и психологом у циљу договора и планирања активности, као и решавања текућих
проблема у школи. Педагог (помоћник директора) је био од велике помоћи када су у питању сви
сегменти рада школе, обзиром на то да педагог није радила од почетка школске године, као и
чињеница да је дошло до замене педагога у марту месецу.
Рад у стручним органима и тимовима
Педагог школе је учествовала континуирано у раду Наставничког већа, Педагошког
колегијума, стручних већа, одељењских већа и присуствовала већини одржаних седница.
Учествовала је у раду Тима за инклузивно образовање, као и у раду мини тимова за израду
ИОП-а.
Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином и стручно
усавршавање
У току школске године стручно усавршавање је обухватало похађање акредитованих
програма стручног усавршавања и активности интерног стручног усавршавања. Стручно
усавршавање ван установе остварено је кроз похађање семинара:
- „Обука за примену теста ТИП-1“, 10.03. и 13.03. 2021.
- „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ - ЧУВАМ ТЕ
- „Породично насиље“ - ЧУВАМ ТЕ, 22.05.2021.
“Дигитална учионица” 05.06.2021.

35

Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2020/2021. годину

“Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању.”
14.06.2021.
У оквиру стручног усавршавања у установи педагог је присуствовала предавњу психолога
Маје Букумирић „Психолошки проблеми дечије и адолесценске доби“.
Вођење документације
О свим активностима педагога води се дневна евиденција у Дневнику рада, евиденција о
посећеним часовима, о сарадњи са ученицима, родитељима и наставницима, о урађеним
анализама и извештајима, о учешћу у групним облицима стручног усавршавања у школи и ван
ње. Током године је разматрана и припрема образаца за вођење документације која ће бити
примењена у новој школској години, а на основу предлога са похађаног семинара, као и
утврђивањем недостатака досадашњих образаца.
Педагог је у току школске године учествовала у припремању и планирању:
- рада са ученицима, родитељима и наставницима;
- праћења и проучавања стручне литературе,
- припремања и договарања са психологом, тимовима и стручним институцијама о
заједничким задацима и активностима.
Оливера Роглић, педагог

4.2. Извештај о раду психолога
Рад психолога обављао се у измењеним околностима током 2020/2021. године, јер се
радило по комбинованом моделу, а у два наврата се прешло комплетно на наставу на даљину за
ученике од 5. до 8. разреда.
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
На почетку школске 2020/2021. године направљен је план за рад у тимовима, стручно
усавршавање, рад у оквиру психолошко-педагошке службе, сарадње са породицама,
друштвеном средином, изради превентивних програма. Психолог је учествовала и у изради и
ревидирању планова индивидуализације и индивидуалних образовних планова, као и планова
појачаног васпитног рада и оперативних планова заштите од насиља за ученике. Израдила је
оперативне планове рада психолога.
Са педагогом, након тестирања, направила је састав одељења првих разреда на почетку
године, учествовала је у разматрању предлога родитеља, учитеља, одељењских старешина и
директора школе, обављала разговоре са родитељима, вршила процену степена адаптације деце,
манифестних и потенцијалних проблема, и радила са децом, родитељима и наставницима када
су настајали проблемии а предложени облици васпитног рада нису показали резултате.
Од априла до јуна 2021. тестирано је и уписано 113 будућих првака.
У сарадњи са секретаром школе водила је две медијације, обе између наставника и
родитеља, тамо где је комуникација међу њима била нарушена. Такође је у оквиру ПП службе
писала препоруке за наставнике и пратила часове, климу у одељењу и све активности које су
водиле решавању неспоразума, конфликата и проблема, као и психолошких одговора деце у тим
ситуацијама.
Рађено је и на темама толеранције и превенције насиља кроз радионице.
Оформљен је Вршњачки тим за заштиту ученика од насиља који је психолог обучио у
фебруару, приказао им је како да праве презентације и радионице. Формирана је учионица у
којој су постављен материјал са предавања и радионицеса додатним препорукама шта треба да
знају како би спровели те активности у одељењу. Психолог је током марта и априла 2021.
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реализовала у неким одељењима презентације, предавања и радионице на следеће теме:
„Вршњачко насиље“, „Електронско насиље“ и „Ненасилна комуникација“. На тему ненасилне
комуникације радило се и са децом у боравку, од 1. до 4. разреда, у оквиру Обогаћеног
једносменског рада, док су радионице и информисање ђака били појачани у одељењима у
којима су постојали проблеми везани за вршњачко и електронско насиље.
Рад психолога везан за професионалну оријентацију започет је формирањем гугл
учионице, у којој су током другог полугодишта били поставњани материјали, осмишљене
радионице и дискусије, као припрема за финално тестирање и индивидуалне саветодавне
разговоре. Од фебруара до краја наставе за осмаке трајало је информисање као и саветодавни
рад, како индивидуални, тако и на часовима одељенског старешине и одељењске заједнице. Сви
ученици који нису могли ни после разговора да се одлуче, послати су и на детаљно тестирање
способности и интересовања у Националну службу за запошљавање. Ученицима су
организоване радионице, 17 и 18 марта 2021. које је реализовала психолог Националне службе
за запошљавање Јелена Пецић, на којима су ђаци добили све важне информације и проценили
себе, кроз радионичарски рад и путем тестова професионалних интересовања.
Унапређење васпитно-образовног рада
Током ове школске године психолог је пратио примену метода и облика рада, напредовање
ученика са тешкоћама у развоју, у сарадњи са наставницима, учитељима и педагогом школе, о
понашању и проблемима у породици, као и њихов психолошки развој и његово рефлектовање
на функционисање у школској средини. Деца којима је потребна додатна подршка редовно су
праћена у виду корективног рада и рада са учитељима. У сарадњи са педагогом рађени су и
мењани по потреби Индивидуални образовни планови, психолог је учествовао у писању
педагошких профила и предлозима методичких решења за ученике који на другачији начин
усвајају знања.
У циљу праћења образовно–васпитног рада током године посећивани су часови редовне
наставе у циљу праћења реализације наставе и остваривања циљева и исхода, као и у сврху
праћења организације наставног рада у одељењима која похађају ученици који раде по ИОП-у,
њихово функционисање и напредовање. Посебна пажња се посвећивала посети часова и због
тога што су трајали краће и деца су била подељена у групе, тако да се пружила подршка
наставницима у сналажењу у измењеним околностма. Праћени су ученици који би могли имати
тешкоће као и они који већ сада показују проблеме у понашању, повишену анксиозност,
моторни немир, непослушност, повлачење, неадекватно тражење пажње, проблеме у
социјализацији и адаптацији, као и они који не успевају да испрате градиво. Испратили смо и
адаптацију ученика коме је дозвољено напредовање преласком из трећег у пети разред.
Свеобухватно је испраћена адаптација првенствено првака, као и деце која су кренула у пети
разред.
Завршена је израда свих ИОП-а и они су готово у потпуности реализовани.
Психолог је учествовала и на свечаности пријема првака обративши се родитељима
кратким говором и добродошлицом.
Рад са наставницима
Саветодавни рад са наставницима се односио и на сарадњу са родитељима и решавање
проблема у комуникацији са њима. Ова сарадња организована је најчешће у виду
индивидуалних разговора са наставницима, писање смерница за даљи рад и отклањање тешкоћа,
заједничког планирања и праћења реализованих часова, увида ПП службе у ес-дневник, уз
смернице за побољшање, као и упућивање на акредитоване семинаре који би им били од
користи у унапређивању компетенција, јачању мотивације и стицању сигурности у оквиру своје
професионалне улоге. Пружена им је и подршка током рада по новом моделу наставе.
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Потребно је ојачати сарадњу старешина и осталих наставника у појачаном васпитном раду,
превентивним мерама везаним за насиље, у прављењу личног плана подршке ученицима који су
остали неоцењени, као и јасније схватање процедуре, корака и професионалне комуникације са
ПП службом.
Када год се нису сналазили, било са сарадњом са ученицима, било са коришћењем
платформи и у комуникацији са родитељима, учитељи и наставници имали су апсолутну и
свакодневну подршку и помоћ психолога и педагога.
Као и прошле године, добијали су смернице и подршку у вези са новонасталом
ситуацијом, психолошки тешким моментима, повећаним обимом посла, формативном
оцењивању, како да прилагоде кртиреријуме и на шта да ставе акценат, и све остале дилеме на
које су наилазили.
Психолог је била два пута члан комисије за пријем у радни однос.
Током усмених одговарања ученика који су похађали наставу на даљину, психолог је била
присутна када је постојала потреба за подршком.
Психолог је била дежурна три дана на завршном испиту, као подршка ученику који је
испит полагао у засебној просторији.
У оквиру провере савладаности програма увођења у посао приправника, психолог школе је
презентовала предавање на тему „Психолошки проблеми дечије и адолесцентне доби“
члановима Већа наставника разредне наставе.
Рад са ученицима
Психолог је, у сарадњи са наставницима и педагогом, пратила успех и напредовање
ученика и са њима, учитељима, одељенским старешинама и родитељима је континуирано и
свеобухватно обављан саветодавни рад. Саветодавни разговори су обављени са ученицима свих
разреда млађег и старијег школског узраста који су манифестовали различите врсте тешкоћа:
неуспех у учењу и лоше постигнуће, смањена мотивација за учење, неоправдано изостајање са
наставе, већи број недовољних оцена, неповољни услови живота, неадекватна породична
динамика, сукоби, развод, губици, неадекватни васпитни модели, анксиозност везана за ковид,
међусобни сукоби ученика, поремећаји у понашању, зависности, различити облици и
манифестације депресивности, развојни поремећаји, теже уклапање и лоше вршњачке релације,
тешкоће у прилагођавању нових ученика, као и ученика првог и петог разреда. Испраћено је
сналажење и напредовање ученика који је прешао из трећег у пети разред. Поред интервентних,
обављен је и велики број континуираних разговора са ученицима. Ученици су долазили
саветовани од стране одељењских старешина или учитеља, неке су упутили родитељи, а има и
оних који су самоиницијативно долазили.
Рад са сваким учеником, без обзира на проблем (посебно ако је процењен да може
психички да угрози дете или продуби кризу), обухватао је увек разговоре са дететом,
старешином, наставницима, некада и бившим учитељем, и посебно са родитељима. Често се
дете посматрало и како функционише на часу као и међу вршњацима.
Радило се са ученицима који су имали озбиљније психичке проблеме који су их
онемогућили да прате наставу. Направљен је план рада са оваквим ученицима у смислу
прилагођавања наставних метода и исхода као и организације завршног испита у складу са
могућностима ученика. Родитељи су континуирано слали извештаје лекара и долазили на
консултације, а психолог је наставницима који им предају на одељенским већима предочио
ситуацију и дао смернице како да поступају.
Пратило се њихово сналажење током учења на даљину, пружана је подршка, психолог је
такође, сарађивао свакодневно са наставницима и родитељима.
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Било је и ученика који су дошли из иностранства и где је језичка баријера представљала
проблем, пратила се њихова адаптација, пружена је помоћ у виду превођења и прилагођавања
исхода и програма.
Сарадња са Центром за социјални рад била је неопходна у ситуацијама где су постојала
ограничења у смислу доделе старатељства, забране приласка, конфликата између ученика и
њихових родитеља, непохађања наставе. Комуникација са Центром се одвијала у виду
консултација, ређе пријава, њихових смерница и савета, размене искустава, мишљења и
налажења најбољих решења до којих смо могли да дођемо.
Сарадња са Судом је постојала у ситуацији доделе старатељства, промене школе, углавном
неусаглашености и конфликата родитеља, а у циљу најбољег интереса детета.
На сајту школе могу се наћи разни текстови и презентације намењени деци (и родитељима)
са циљем указивања на ефикасне технике учења, организацију дана и осталих актуелних тема
везаних за смернице и подршку у измењеним околностиима.
Тестирање и мерни инструменти
Неколико ученика који су наставу пратили по индивидуализованом програму и код којих
је дошло до застоја, били су ретестирани.
Васпитни рад са ученичким колективима реализован је према потреби у одељењима за које
је ПП служба проценила да је потребно реализовати одређену активност (радионице, разговори,
дискусије) у циљу јачања компетенција ученика за примену успешних начина учења, боље
комуникације и квалитетнијих односа, решавања конкретних проблема или у оквиру превенције
одређених начина понашање и вршњачког насиља.
Психолог је писао налазе, које је тражила ИРК.
Током првог полугодишта психолог је направила гугл упитнике за родитеље, ученике и
наставнике о квалитету до тада реализоване наставе на даљину. На крају школске године
направљена је и анкета за све родитеље о квалитету сарадње породице и школе.
Тестирани су будући прваци ТИП1 тестом, и планиран је упис 113 ученика. За неколико
деце одложен је полазак у школу, док превремених уписа није било.
Рад са родитељима
Сарадња са родитељима остварена је пре свега кроз одржавање индивидуалних разговора,
разговора у оквиру мини тимова за инклузију, разговора у оквиру отворених врата и кроз
учешће у раду Савета родитеља.
Индивидуални разговори са родитељима су реализовани на иницијативу родитеља,
наставника, психолога или установе.
Планиране су радионице за родитеље и децу („Школа родитељства у интеракцији“) у
оквиру обогаћеног једносменског рада, које се нису одражавале због епидемиолошке ситуације.
Рађено је само са ученицима млађих разреда у боравку, (извештај у прилогу).
Радило се на подршци и помоћи око боље породичне организације током наставе на
даљину и оне по комбинованм моделу, како би они, као база били спремнији да нам помогну да
решавамо проблеме ученика које испољава у школској средини. Рађено је на поновном
успостављању радних навика и мотивиосању за учење. Често су родитељи долазили на
консултације сами, без деце. Указивало се на неопходност озбиљнијег третмана у другој
установи (здравственој), и у току полугодишта двоје деце је упућено на клиничку процену,
након које је планиран третман у надлежној установи. Разговоре са том децом психолог је
наставио да води у циљу праћења, а сарадња са родитељима је интензивирана, како би били
мирнији, поступали адекватно ситуацији и обавештавали нас о променама. Уколико је било
потребно, колеге су саветоване да смање притисак на дете док се не стабилизује како не бисмо
продубили проблем.
Родитељи су углавном долазили због испољених проблема у понашању ученика,
несналажења везаних за дисциплину и радне навике, мотивацију за учење, сукоба, неразумевање
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и неадекватне комуникације са појединим наставницима, пријављивања насиља – физичког,
вербалног, емоционалног, социјалног и дигиталног, слабијег постигнућа ученика, нередовног
похађања наставе, неадекватног понашања ученика у школској средини, отежане адаптације,
преоптерећености захтевима наставног програма, начина и критеријума оцењивања, примедби
на рад наставника, сарадње пружању додатне подршке ученицима (план индивидуализације,
израда ИОПа, сарадња са ИРК). За једног ученика постојала је потреба израде ИОП-а већ на
почетку првог разреда. Направљене су измене у похађању наставе, трајању боравка у школи,
плану рада и методама.
Било је ученика који су дошли из иностранства којима је била потребна подршка,
родитељи су се слабије сналазили, неки нису добро ни савладали језик. Потребно је било
разјаснити им како систем функционише, шта се од њих очекује, шта школа може да пружи у
новој ситуацији у којој су се нашли.
Такође су долазили да се жале на стрес који ђаци трпе и преоптерећеност ученика, оцене,
нејасне инструкције и начин и обим постављања материјала, и друге проблеме везане за
несналажење током овог, другачијег вида организације наставе.
Рад са родитељима, као и у току другог полугодишта 2019/20 године, укључивао је и
разговоре о њиховим приватним и породичним проблемима, о начину на који да се поставе
везано за учење и поштовање мера, и циљано је водио ка очувању меналне хигијене ученика и
њихових породица.
Психолог је била присутна на свим састанцима Савета родитеља од почетка школске
године.
Рад са директором, стручним сарадницима, ментором и личним асистентом ученика
Сарадња са директором и педагогом, одвијала се кроз разговоре ради боље организације
образоно-васпитног рада, размене информација, решавања конфликтних ситуација између
ученика, проблеме адаптације, сналажења, савладавања градива, стицања социјалних вештина,
превентиве психолошких проблема.
Сарадња са секретаром школе одвијала се кроз заједничко вођење медијација и у оквиру
Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Тамо где смо добијали жалбе
родитеља, такође смо тимски реаговали.
Током другог полугодишта саставнци са члановима управе школе обављали су се преко
зума, гугл мита, и лично. У сарадњи са колегама, радили смо на организацији наставе, догађаја,
прилагођавали начин рада водећи рачуна о преоптерећености наставника и ученика као и о
нормализацији рада колико је било могуће, ради одржавања дечијих радних навика и
континуитета у настави.
Рад са асистентом ученика првог разреда, праћење и сарадња у изради ИОП-а.
У трајању од 10 дана, психолог је била ментор студенткињи завршне године психологије,
која је праксу обавила и нашој школи и била укључена у већину активности и упућена у све
сегменте рада школског психолога.
Психолог је писала налазе и мишљења за Интерресорну комисију градске општине Врачар,
Центар за социјални рад и Суд.
Пред крај године, у оквиру минитимова, урађена је евалуација свих прилагођених
програма, индивидуализације и ИОП-а 1 и 2, коју су потписали родитељи. Дате су сугестије и
направљен план за следећу годину за свако дете појединачно.
Рад у стручним органима школе и тимовима
Психолог је учествовао континуирано у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума,
стручних већа, одељењских већа на већини одржаних седница и активно учествовао у решавању
актуелних образовно-васпитних проблема уз предлог одговарајући педагошких мера и
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ефикаснијих метода и облика рада са ученицима. Психолог је учествовала у раду Тима за
обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, Тима за инклузију и Тима за професионалну оријентацију.
У оквиру рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
који се састајао чак 20 пута ове године, радило се на интервентним као и на превентивним
мерама.
Додатно је ангажована у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у
образовању уз вођење адекватне документације и приложеног материјала.
Учествовала је у организацији и реализацији пријема првака и Дана школе.
Учествовала је и и раду Школске комисије за спровођење завршног испита у јуну и јулу
2021.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
У току првог полугодишта учествовала је у планирању и организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама (Домом здравља Врачар, Институтом за ментално здравље,
Универзитетском дечијом клиником - Тиршова, Клиником за неурологију и психијатрију за
децу и омладину, невладиним организацијама, Интерресорном комисијом градске општине
Врачар, Градским центром за социјални рад, Школском управом Београд, општинама Звездара и
Врачар, Првим општинским судом у Београду, приватним ординацијама и дечијим
психијатрима, Националном службом за запошљавањем), као и специјалним педагогом,
логопедима, психијатрима, клиничким психолозима, психолозима других школа.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Континуирано су праћене новине везане за струку и улогу психолога, кроз предавања и
изучавање нових издања књигa, чланака и интернет страница на тему образовања и васпитања,
едукације родитеља, рада са надареном децом, психолошких тешкоћа у детињству и пубертету,
као и раних развојних проблема који утичу на школски успех.
Учествовање у креирању сајта школе, писањем текстова и презентација.
Интерно стручно усавршавање састојало се у презентацији теме „Психолошки проблеми
дечије и адолесцентне доби“, презентовано Активу учитеља у оквиру провере савладаности
програма увођења у посао приправника.
О свим аспектима рада психолога води се дневна евиденција, о обављеним разговорима,
посећеним часовима, сарадњи са ученицима, родитељима и наставницима, састанцима са
директором и члановима тимова, написаним белешкама и извештајима, стручним налазима, о
стручном усавршавању.
У току школске 2020/2021. године психолог је похађала следеће семинаре:
- Акредитовани програм стручног усавршавања „Хумана школа – школа као животна
заједница“ у организацији Образовно-креативног центра,
- Семинар „Проговори да видим ко си- култура говора и усмено изражавање“ – Удружење
за развој и унапређење културе говора „Изражајност“,
- Oбука за коришћење гугл учионица и гугл мита,
- „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ Завод за унапређивање образовања и васпитања, у трајању од 16 и 8 (онлајн) сати, 24 бода,
- „Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању“, у
трајању од 8 сати који је одобрио Министар просвете, науке и технолошког развоја.
Психолог је у току школске године учествовала у припремању и планирању свога рада
(месечно и за прво полугодиште) и водила следећу документацију:
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- дневник рада;
- евиденција рада са ученицима (групни и индивидуални);
- евиденција обављених медијација;
- евиденција сарадње са родитељима и наставницима;
- предавања за ученике, родитеље и наставнике (реализованих и планираних);
- посете часовима;
- прегледање дневника;
- сарадња са организацијама;
- праћење и проучавање стручне литературе;
- припремање и договарање са педагозима, тимовима и стручним институцијама о
заједничким задацима и активностима.
Маја Димитријевић, психолог

4.3. Извештај о раду библиотекара
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
План рада библиотекара је израђен на основу Програма свих облика рада стручних
сарадника и Закона о основама система образовања и васпитања, као и Школског програма и
Развојног плана школе.
Део планираних активности је из области рада стручног сарадника Слађане Галушка у
звању педагошког саветника: пружање стручне подршке наставницима у развијању
компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања, учешће у
изради Акционог плана Развојног плана школе, Годишњег плана рада школе и Плана стручног
усавршавања, учешће у анализирању резултата самовредновања и предлагању мера за
побољшање рада школе, организација и реализација часова пројектне наставе, праћење
напредовања ученика применом различитих метода и техника, учешће у планирању и
остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи.
Израђен је Годишњи план рада школског библиотекара и месечни планови рада.
Планирана је и реализована набавка књига у септембру и децембру 2020.
2. Праћење и вредновање образовно-васпитог рада
Библиотекарка је учествовала у изради Извештаја о раду школе за 2019/2020. и Годишњег
плана рада школе 2020/2021. Као координатор рада Стручног актива за развојно планирање
учествовала је у вредновању остварених активности из ШРП током школске 2020/2021. године.
У фебруару 2021. сачињен је додатак Акционог плана, тј. Мере за унапређивања рада школе на
основу Извештаја педагошког саветника о стручно педагошком надзору у областима Настава и
учење и Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Део
предвиђених активности је било праћење и вредновање квалитета наставе и учења. Библиотекар,
педагошки саветник, пратила је дванаест часова и учествовала у анализи и дискусији на нивоу
стручних већа.
Такође, учествовала је у праћењу појединих активности у школи кроз разговор са
ученицима и наставницима и израду прилога за школски сајт и школски лист. Пратила је
реализацију различитих активности у школи и израдила летопис школе за период септембар
2020. – август 2021.
Библиотечко пословање
У оквиру библиотечког пословања обављане су следеће активности: обрада,
инвентарисање, инвентарисање и сигнирање књига, отпис, уређивање књижног фонда по УДК
систему, вођење евиденције рада са корисницима (позајмљивање и враћање књига). Ови
послови се обављају на рачунару у одговарајућем програму. Уређиван је простор библиотеке и
постављани су панои са дечијим ликовним радовима. На почетку школске године купљене су 24
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књиге – нови наслови лектире. Фонд школске библиотеке је обогаћен књигама ИК „Букленд“
(20 књига). Оне су купљене од средстава (10.000 динара) које је нашој школи одобрило
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у акцији набавке публикација намењених
деци/ученицима од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда
библиотека основних школа.
3. Рад са наставницима
Сарадња са наставницима се одвијала кроз промоцију читања ради забаве и задовољства,
организацију наставних часова из појединих предмета са школским библиотекаром и
активности пројеката/такмичења за израду приказа књига – „Читам, па шта?“ и „Оштро Перце“.
Библиотекарка је сарађивала са наставницима разредне и предметне у реализацији
заједничких часова поводом Дана толеранције и Међународног дана дечије књиге, као и током
припреме израде прилога за сајт школе и школски лист.
Поводом обележавања Дана школе 2021. библиотекарка је сарађивала са наставницама
разредне наставе, прикупила је ликовне радове ученике, поставила их на паное и приредила
изложбу радова у холу школе и у ходницима поред учионица.
Библиотекарка и наставнице који држе часове слободних наставних активности Креативно
писање и Комуникација и медији израдиле су наставни материјал за ученике у вези са читањем,
писменошћу и комуникацијом. Део материјала је постављен на страни Библиотека/Активности,
а део у гугл учионицама за та два предмета.
Од априла до јуна 2021. библиотекарка је сарађивала са наставницама разредне наставе
Јованом Симић и Иваном Милошевић у организацији и реализацији пројекта „Еко бајка“.
Библиотекарка је сарађивала са наставницима/одељењским старешинама у изради листе
ученика који су освојили неко од прва три места на такмичењима. Такође, организовала је
набавку књига за награђивање ученика, израдила и поставила налепнице у књиге и расподелила
књиге по одељењима.
Као педагошки саветник библиотекарка је пружала стручну подршку наставницима у
развијању компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања. То се
посебно огледало током праћења и вредновања квалитета наставе и учења (активности
планиране Акционим планом).
4. Рад са ученицима
У школској библиотеци ученици се упознају са радом библиотеке, позајмљују књиге, које
бирају самостално или уз препоруку библиотекара, са њима се разговара о прочитаним делима.
Библиотекар развија код деце позитивни однос према читању и важности разумевања текста и
упућују их на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.).
Развија навику код ђака да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да долазе у
библиотеку и да учествују у њеним активностима, као што су израда прилога за школски лист и
сајт и сл.
Дан толеранције је обележен активностима током Недеље толеранције од 16. до 20.
новембра 2020. Наставнице предметне наставе и библиотекарка су одржале заједничке часове са
ученицима четвртог разреда. Након разговора о значењу појма толеранција, ђаци су наводили
примере толерантног и нетолерантног понашања у свом окружењу. Библиотекарка је
представила једну причу из књиге Јасминке Петровић „Риба риби гризе реп“, која је послужила
за даљи разговор о постојању и поштовању различитости. Ученици IV2 су писали и цртали на
тему толеранције.
Са ученицима V1, V2, VI1, VI2, VI4, VIII2 и VIII4 о толеранцији су разговарале наставнице
Драгана Јањић, Наташа Томић и Марина Луковић и библиотекарка Слађана Галушка. Ђаци су,
осим о ситуацијама из личног искуства, говорили и о примерима толеранције у књижевним
делима која су читали.
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У новембру 2020. библиотекарка је организовала часове са наставницама Јованом Симић и
Иваном Милошевић. Оне су са ученицима III1 и III4 разговарале о делу Јасминке Петровић „Од
читања са расте“. Кроз разговор су ђаци тумачили дело, причали о важности читања, о
одрастању главне јунакиње Тамаре и о свом расту и развоју уз књиге које читају. Ученици су
након часова писали кратке саставе на тему „Од читања се расте“. Неколико ученика је
илустровало своје радове по узору на илустрације које су видели у књизи.
У јануару и фебруару 2021. године библиотекарка је одржала часове у свим одељењима
другог, трећег и четвртог разреда и са ученицима разговарала о књигама и читању. Након
разговора о важности читања, ученици су говорили о делима која су читали у школи и својим
омиљеним књигама. Библиотекарка их је питањима усмеравала на промишљање о књигама, па
су тако ученици стицали знање о начину израде критичког осврта и приказа књиге. Након тих
часова ђаци су писали о књигама које су у такмичарском делу пројеката „Читам, па шта?“ и
„Оштро Перце“.
Ученици трећег разреда су се упознали са енциклопедијама за децу на часовима
библиотекара, који су одржани у сарадњи са учитељима у учионицама, од 1. до 12. априла 2021.
Циљ часова је био стицање основних знања о енциклопедијама и коришћењу енциклопедија као
извора сазнања и истраживања. Библиотекарка је са ђацима прво разговарала о разлици између
књижевности и научне литературе. Затим је сваки ђак добио једну књигу из едиција
Енциклопедија Свезнање и Oxford Школска енциклопедија и након разгледања, изабрао чланак
који је представио својим друговима. Ученици су разговарали и о важности илустрација у
енциклопедијама за децу. На крају часа ђаци су говорили и о Википедији као онлајн
енциклопедији. Библиотекарка је позвала ученике да дођу у библиотеку и наставе са читањем и
проналажењем интересантних информација у енциклопедијама.
Међународни дан дечије књиге
Међународни дан дечије књиге, 2. април, обележен је различитим активностима са
ученицима трећег, четвртог и петог разреда од 30. марта до 9. априла 2021.
На часовима библиотекара ученици III1, III3 и III4 су разговарали о обележавању овог дана
и важности читања. Како се Дан дечије књиге обележава на рођендан Ханса Кристијана
Андерсена, део часова је био посвећен бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци су, затим,
говорили о омиљеној бајци и о томе шта су научили из ње. На питање да ли читају књиге,
већина је одговорила да чита, али има и оних којима читање није забавно. Договорено је да се
направи плакат којим би се промовисало читање. Задатак за ученике је био да нацртају
илустрацију омиљеног дела и напишу препоруку за читање. Од радова ученика III1 и III4
направљена су три паноа, по један за свако одељење и један заједнички.
Ученици четвртог разреда су након разговора са библиотекарком о бајкама, добили
задатак да напишу своју бајку. Ученици петог разреда су на часовима српског језика и
књижевности читали песму „Кад књиге буду у моди“ Пеђе Трајковића и разговарали са
наставницама о читању и омиљеним књигама. Имали су и задатак да напишу нешто о књизи
коју воле.
Читам, па шта?
Ученици другог, трећег и шестог разреда су од марта до маја 2021. учествовали у пројекту
Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који има такмичарски карактер.
У првом, школском, делу ђаци су читали по три књиге, писали приказе и илустровали их, а
у наредна два (општински и градски) читали су по још једну књигу. Уз помоћ библиотекарке
ученици су у школској библиотеци израдили коначне радове. Најуспешнији радови су
постављени на паноима у библиотеци и на сајту школе.
Уна Марковић, ученица III4 наше школе, освојила је трећу награду. Завршна свечаност
пројекта одржана је 2. јуна 2021. у Библиотеци града Београда. Похвалнице су добили сви
ученици чији су радови објављени на страни пројекта. Уна Марковић је награђена књигом.
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Оштро Перце
Међушколски пројекат „Оштро Перце“ реализован од фебруара до априла 2021. године.
Библиотекарка је у фебруару одржала часове у свим одељењима другог, трећег и четвртог
разреда и са ученицима разговарала о књигама и читању. Након разговора о важности читања,
ученици су говорили о делима која су читали у школи и својим омиљеним књигама.
Библиотекарка их је питањима усмеравала на промишљање о књигама, па су тако ученици
стицали знање о начину израде критичког осврта и приказа књиге. У априлу су часови
библиотекара били посвећени бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци трећег и четвртог
разреда су говорили о омиљеној бајци и о томе шта су научили из ње. Затим су добили упутства
за писање бајке и током априла су стварали своје бајковите приче.
Ученици старијих разреда су користили упутства библиотекара за писање приказа књига и
бајки у оквиру часова предмета Српски језик и књижевност и слободних наставних активности
Креативно писање, а затим су писали приказе омиљених књига и били су у улози стваралаца
бајки. Дечији радови су постављени на паноима у библиотеци и на школском сајту у делу
Библиотека/Активности. Аутори најбољих радова су награђени књигама.
Пројекат Еко бајка
Библиотекарка и наставнице Ивана Милошевић и Јована Симић организовале су за
ученике III1 и III4 часове пројектне наставе „Еко бајка“ од априла до јуна 2021. године. Кроз
активности пројекта ученици су утврђивали и повезивали знања у вези са бајкама и очувањем
животне средине. Писали су бајку о краљевству чији становници уче да се брину о животној
средини и у томе им помажу пријатељи из суседног краљевства. Уследила је драматизација
текста, подела улога, избор костима, реквизита и музике и направљена је права позоришна
представа.
Угледни и јавни час из српског језика, наставна јединица „Моја бајка“ на коме су ученици
представили пројекат, одржан је 10. јуна 2021. у свечаној сали. Гости су били ученици III3 и
њихова учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и Ана Стојановић, педагог Татјана
Перишић и директор школе Јована Миленковић. Ђаци су извели представу „Бајка о краљевству
на ушћу двеју река“ кроз коју су показали знања у вези са бајкама, заштитом животне средине и
рециклажом. Део представе чинила су и квиз питања за публику. У вредновању активности
пројекта ученици учесници су рекли да је било веома занимљиво, свидела им се сарадња два
одељења, састављање бајке и квизова и глума. Гости су похвалили идеју да се знања из природе
и друштва повежу са бајком и оценили су да је представа била веома успешна и забавна.
Активности и продукти пројекта су представљени на четири странице онлајн одељењског
часописа „Чаролије враголије“ (https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/2020-2021), чије су
теме бајка, рециклажа, представа и извештај. Постављен је текст бајке, дечији ликовни радови,
прилог о еколошком кутку, квизови, фотографије са представе и извештаји о току пројекта.
5. Рад са родитељима, односно старатељима
Сарадња са родитељима се остварује кроз разговор о читалачким навикама деце и
упућивање на одређене врсте извора информација потребне ученицима за израду задатака.
Сарадња са родитељима је остварена током реализације пројеката „Читам, па шта?“ и „Оштро
Перце“ када су родитељи помагали деци да ураде своје радове у електронском облику и пошаљу
их библиотекарки.
6. Рад са директором, педагогом и психологом
Библиотекарка је сарађивала са директором, помоћником директора, педагогом и
психологом током израде Годишњег плана рада школе и Акционог плана Развојног плана школе
за 2020/2021. годину, као и у вредновању реализованих активности предвиђених ШРП и изради
годишњег извештаја о раду школе.
Сарадња је остварена и у реализацији програма за обележавање Дана Светог Саве и Дана
школе, планирању набавке књига за школску библиотеку, изради планова рада школских
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тимова и у изради извештаја о реализованим активностима, као и током израде прилога за
школски сајт и летопис школе.
Презентација рада школе
Библиотекарка је као уредник припремала и уређивала прилоге за веб страницу школе.
Припремила је, написала/уредила и поставила 150 прилога на школски сајт.
Дан Светог Саве и Дан школе су обележени презентацијом дечијег стваралаштва.
Библиотекарка је у сарадњи са наставницима одабрала најбоље радове ученика, уредила их и
поставила у 32 прилога/документа на посебним странама школског сајта: Дан Светог Саве 2021.
и Дан школе 2021. Библиотекарка је израдила и извештај о активностима реализованим у школи
поводом обележавања Дана борбе против вршњачког насиља, који је достављен Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.
Израдила је и уредила прилоге за школски лист у којима се презентује литерарно и
ликовно стваралаштво ученика. Објављена су два броја листа Маштарије у електронској форми.
Библиотекарка је уредник летописа школе, чија је израда део презентације рада школе. Пратила
је реализацију различитих активности у школи и израдила летопис школе за период септембар
2020. – август 2021.
Активности школске библиотеке и школског библиотекара су промовисане на страни
Библиотека/Активности.
7. Рад у стручним органима и тимовима
Библиотекарка је присуствовала састанцима Наставничког већа. Она је координатор рада
Тима за самовредновање, Стручног актива за развојно планирање и Тима за професионални
развој и члан Тима за обезбеђивање квалитета и унапређење и развој установе. Израдила је
Акциони плана Развојног плана школе за 2020/2021. и План самовредновања за 2020/2021. и
извештаје о реализацији за 2019/2020. годину, као и извештаје о раду тимова.
Библиотекарка је уредник летописа школе, школске веб стране и школског листа и
координатор рада Тима за сајт, школски лист и летопис.
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Библиотекарка је сарађивала са Издавачком кућом „Букленд“ у вези са набавком књига у
акцији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за богаћење библиотечког фонда.
Сарадња је остварена и током набавке књига, награда за ученике.
Остварена је сарадња са Библиотеком града Београда током реализације пројекта „Читам,
па шта?“
9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
Библиотекарка је пратила коришћење литературе у школској библиотеци и водила дневник
рада (извештај) школске библиотеке и школског библиотекара.
Стручно усавршавање ван установе
Похађани семинари:
- „Језичка култура на интернету“, ОКЦ, 24 сата,
- „Веб алатима до интерактивне наставе“, ОКЦ, 36 сати,
- „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала“, Завод за унапређивање васпитања и
образовања, Завод за вредновање квалитета образовања, 20 сати,
- „Обука запослених у образовању за примену праксе самовредновања у циљу
унапређивања квалитета наставе и учења“, Завод за вредновање квалитета образовања, 8 сати.
Стручно усавршавање у установи
Библиотекарка је пратила рад школских библиотекара у свету и користила нова сазнања и
достигнућа за побољшање сопственог рада и рада школе.
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У сарадњи са Анђелком Танчић, наставницом српског језика у ОШ „Светозар Марковић“,
библиотекарка је организовала пројектат „Оштро Перце“ 2020/2021. Циљ пројекта је развијање
читалачке, медијске и дигиталне писмености, подстицање креативности и стваралаштва,
развијање међупредметних компетенција и афирмација постигнућа ученика. Припремљен је
текст конкурса и упутства за ученике и постављени су на сајту Супер учење,
https://www.superucenje.org.rs/perce/ostro-perce-2020-21. Пројекат је завршен у мају 2021. када су
објављени резултати конкурса. Аутори најбољих радова награђени су књигама. Током пројекта
остварена је сарадња са библиотекарима других основних школа у Србији.
Знања стечена на семинару „Веб алатима до интерактивне наставе“ библиотекрка је
применила кроз израду две презентације и три квиза у веб алату Genially. Презентације су
постављене на страни Библиотека/Активности у чланцима Медијска писменост и Оштро Перце
– десета сезона, а квизови су урађени током реализације пројекта „Еко бајка“ и налазе се на веб
странама одељењског часописа Чаролије враголије.
Као педагошки саветник и члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и
Стручног актива за развојно планирање библиотекарка је учествовала у предлагању мера за
унапређивања рада школе на основу Извештаја педагошког саветника о стручно педагошком
надзору и изради Допуне Акционог плана Развојног плана школе за 2020/2021.
Као педагошки саветник пратила је и вредновала активности планиране Акционим планом
у области Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, циљ
Праћење и вредновање квалитета наставе и учења и унапређивање квалитета рада.
Присуствовала је следећим часовима:
1. Невена Пауновић – Географија, „Појам државе и њени основни елементи“, 8. март 2021.
2. Ивана Глумац – Српски језик, „Писано слово Вв“, 10. март 2021.
3. Наталија Мићић – Српски језик, „Пишемо писаним словима“, 11. март 2021.
4. Марина Луковић – Енглески језик, „Gulliver’s Travels“. , 12. март 2021.
5. Јована Симић – Ликовна култура, „Гратаж – композиција линија“, 12. март 2021.
6. Бранкица Виторовић – Свет око нас, „Шта је заједничко свим живим бићима“, 17. март
2021.
7. Весна Зец – Свет око нас, „Животиње у мојој околини“, 14. април 2021.
8. Марија Несторовић – Хемија, „Киселине“, 18. мај 2021.
9. Ивана Уљанов – Српски језик, „Бајке браће Грим“, 27. мај 2021.
10. Марија Јовичић – Историја, „Српска и југословенска идеја“, 28. мај 2021.
11. Снежана Ђуричковић – Природа и друштво, „Србија у Првом светском рату“, 3. јун
2021.
12. Владимир Карановић – Физичко васпитање, „Кошарка, одбојка, бадминтон“, 11. јун
2021.
Након часова током анализе и дискусије закључено је да су часови били добро
припремљени и реализовани, наставни материјал је на појединим часовима био одлично
осмишљен. За похвалу је и то што је неколико наставника организовало час на основу знања и
вештина и стечених на семинарима „Веб алатима до интерактивне наставе“ и „Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала“. Приправницима су дати савети за унапређивање рада.
Библиотекарка је присуствовала и јавном часу који је одржала Вера Храстински – Српски
језик, „Свети Сава кроз песму и причу“, међупредметна корелација кроз представу о животу
Светог Саве, 29. април 2021.
Слађана Галушка, библиотекар
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5. Стручни органи
5.1. Извештај о раду Педагошког колегијума
Рад Педагошког колегијума реализован је одржавањем седница у школи и електронским
путем (мејлом и путем Гугл Мита. Одржанo je 9 седницa. У првом полугодишту Педагошки
колегијум бавио се анализом успеха ученика у учењу и владању, разматрањем начина и облика
организовања и унапређивања образовно-васпитног рада, праћењем реализације одабраног
модела образовно-васпитног рада (основни и комбиновани модел у периоду до 30. 11. 2020.
године и реализација наставе на даљину у целости у предметној настави путем Гугл мита) и
предлагањем мера за побољшање и унапређење образовно-васпитног рада. Разматрани су
извештаји о реализованим активностима у оквиру стручног усавршавања, планирано је стручно
усавршавање у наредном периоду, праћена је реализација Акционог плана, рада приправника,
разматрана је реализација активности пројекта „Обогаћени једносменски рад“, одлучивано о
доношењу 8 ИОПа. У другом полугодишту Педагошки колегијум је упознат са извештајем о
стручно-педагошком надзору и разматрани су предлози мера за превазилажење слабости у
образовно-васпитном раду, тешкоће у реализацији наставе на даљину организовањем припремне
наставе за ученике 8. разреда, разматрани извештаји о раду школе и успеху ученика на крају
првог полугодишта, динамика и организација такмичења у наредном периоду. Разматран је
извештај о вредновању реализација усвојених ИОПа. Активности у оквиру самовредновања,
организација пробног завршног испита, могућности ( просторне, техничке кадровске) и
ограничења за организацију образовно-васпитног рада у наредној школској години, избор
уџбеника за 3, 4, 7. и 8. разред. И у другом полугодишту се разматрала организација и праћење
реализације образовно-васпитног рада и оцењивања и вредновања ученичких постигнућа за
период од 15. 03. 2021. током онлајн наставе, оптерећеност ученика и пружање подршке
ученицима у раду. Усвојен је предлог СНА за наредну школску годину, анализирани извештаји
о уједначавању критеријума оцењивања на нивоу стручних већа, извештај о постигнућу на
пробном завршнм испиту и предлог мера за подршку ученицима у припреми за полагање
завршног испита, извештај о реализацији пројекта Обогаћени једносменски рад. Педагошки
колегијум је дао оквир-предлог начина организације наставе у школи према предложеним
моделима МПНТ за школску 2021/2022. годину.
Седнице Педагошког колегијума су се одржавале према оредвиђеној сатници и плану,
свим седницама су присуствовали сви чланова.
Извештај написала Татјана Перишић
5.2. Извештај о раду Наставничког већа
План рада Наставничког већа реализован је одржавањем седница у школи и електронским
путем (мејлом и путем Гугл мита). Одржано је 19 седница. Наставничко веће је у првом
полугодишту разматрало Годишњи извештај о раду школе за 2019/2020. годину, Извештај о
раду директора за школску 2019/2020. годину, ГПРШ за школску 2020/2021. годину, распоред
часова, организацију образовно-васпитног рада у новим епидемиолошким условима
(комбиновани модел реализовања образовно-васпитног рада у предметној настави, коришћење
платформе гугл учионица и и гугл мит у периоду организовања наставе на даљину у
потпуности), извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају првог тромесечја и првог
полугодишта, извештај стручних већа о дефинисаним критеријумима оцењивања, рад ученичких
организација, стручно усавршавање и предлоге организовања хоризонталног учења, извештај о
реализацији активности у оквиру пројекта „Обогаћени једносменски рад“ Наставничко веће је
упознато са записницима и мерама инспекцијских надзора.
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У другом полугодишту су разматрани полугодишњи извештаји о раду школе ( тимова,
стручни, одељењских већа, стручних актива и посебних програма), о реализацији Акционог
плана ШРП, самовредновању школе, стручном усавршавању и раду директора школе.
Наставничко веће је разматрало предности и слабости реализације образовно-васпитног рада у
тренутној епидемиолошкој ситуацији, као и начин рада током периода реализације онлајн
наставе од 15. 03. 2021. године и дало предлоге за унапређење. Организована је припрема и
реализација такмичења на свим нивоима. Донета је одлука о избору уџбеника за 3, 4, 7. и
8.разред за школску 2021/2022. годину. У овом периоду директорка школе је упознала
Наставничко веће са записницима 2 ванредна инспекцијска надзора. Успех ученика у учењу и
владању разматран је на кварталном нивоу и предложене су мере за побољшање. Разматрана је
организација прославе Дана школе, организација професионалне оријентације ученика, пробног
завршног, разредних, поправних и завршног испита, припремне наставе и предлог Савета
родитеља у вези са избором уџбеника, предлог СНА, активности за пројекат Обогаћени
једносменски рад, Анекс Школског програма за 2. 4. 7. и 8. разред, приема првака и ученика
петог разреда. Усвојена је иницијатива Савета родитеља за отварање три нове групе продуженог
боравка. Именовани су чланови комисије за избор Ученика генерације и реализацију разредних
и поправних испита. Донета је одлука о додели посебних диплома и Диплома „Вук Караџић“,
верификован је избор и проглашење Ученика генерације, на основу одлуке комисије, успех
ученика 8/4 након приговора родитеља на закључну оцену из историје, излазност ученика осмог
разреда на завршни испит и броја ученика који су завршили основно образовање у школској
2020/2021. години. Организовање образовно- васпитног рада за школску 2021/2022. годину (
подела задужења у оквиру 40-часовне радне недеље, предложен је план екскурзија, излета и
наставе у природи за школску 2021/2022. годину. Чланови Наставничког већа су на седницама
упознати са пројектом Бео таблет као и пројектом набавке бесплатних уџбеника 1. и 2. разреда
за ученике београдских школа. Татјана Перишић је одржала предавање-презентацију обуке од
јавнох значаја „Унапређивање међупредметне компетенције:Одговоран однос према здрављу“.
Донета је одлука о начину организације образовно васпитног рада за школску 2021/2022. годину
на основу одлуке Кризног штаба и Стручног упутства МПНТ.
Извештај написала Татјана Перишић
5.3. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
Током школске године одржано је шест састанака Стручног актива за развојно планирање.
У раду актива је учествовао и један родитељ.
У септембру 2020. је конституисан тим и одржан је први састанак на којем је направљен и
усвојен план рада тима. Чланови тима су током сарађивали са члановима Тима за обезбеђивање
квалитета и развоја установе, Тима за професионални развој и Тима за самовредновање и
одржавали заједничке састанке.
Након доношења Акционог плана Развојног плана школе, континуирано је праћена
реализација предвиђених активности. На основу извештаја наставника и стручних сарадника о
реализованим активностима израђен је Извештај о реализацији Акционог плана Развојног плана
школе за прво полугодиште.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и Стручни актив за развојно планирање
су 5. фебруара 2021. предложили мере за унапређивања рада школе на основу Извештаја
педагошког саветника о стручно педагошком надзору и сачинили Допуну Акционог плана
Развојног плана за 2020/2021. Планиране су активности у две области: Настава и учење, циљ
Унапређивање квалитета комбинованог модела наставе, и Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима, циљ Праћење и вредновање квалитета наставе и учења и
унапређивање квалитета рада.
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На нивоу стручних већа планирани су часови које су пратили колеге из стручног већа,
стручни сарадници и педагошки саветник. Од марта до јуна 2021. одржано је 20 часова. У
анализи и дискусији закључено је да су часови били добро припремљени и реализовани,
наставни материјал је на појединим часовима био одлично осмишљен. Детаљи у вези са
активностима на овим часовима су у извештајима одељењских/стручних већа.
Чланови Стручног актива за развојно планирање пратили су реализацију активности
Акционог плана у свим областима кроз преглед документације/извештаја наставника и стручних
сарадника. Извештај о реализацији Акционог плана је израђен у јуну 2021.
Слађана Галушка, координатор
5.4. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма
У првом полугодишту одржан је један састанак Актива. На састанку је анализирана
реализација Школског програма у првом полугодишту, у условима реализације образовноваспитног рада по комбинованом моделу. Истакнуто је да је у појединим наставним областима
постојала потреба за усклађивањем Школског програма са Посебним програмом и планом који
је проследио Завод за унапређивање образовања. Околности у којима је реализовано образовноваспитни рад су биле идеалне за међупредметну повезаност, што није било могуће због уочених
одступања у Посебном плану и Школском програму, било је мало могућности за повезивање
наставних садржаја унутар наставног предмета, посебно у књижевности. Већина активности из
Школског програма била је усмерена на кључна знања и садржаје и у појединим разредима и
предметима је успешно, а у другим разредима са одређеним тешкоћама усклађена.
У другом полугодишту одржана су два састанка коме су присуствовали сви чланови.
Договорена је организација израде Анекса ШП за 2. 4. 7. 8. разред. У школској 2020-2021.
Години донет је програм наставе и учења за наставни предмет Дигитални свет за други разред,
као и измене у програму наставе и учења за наставне предмете Техника и технологија и
Информатика и рачунарство у 7. и 8. разреду. На другом састанку је разматран достављен
предлог анекса.
Извештај написала Татјана Перишић
5.5. Извештај о раду Стручног већа наставника разредне наставе
Веће разредне наставе одржало је десет састанака током школске године.
На првом састанку, одржаном 25. 8. 2020. године, прочитан је План рада Већа разредне
наставе за 2020/2021. годину и једногласно је усвојен. Директор школе је обавестила стручно
веће да ће бити одступања због актуелне епидемиолошке ситуације. Информисала је и да се
план реализације наставе у природи и једнодневних излета одлаже до новог дописа МПНТР, а
који ће зависити од препоруке Кризног штаба. Педагог школе је обавестила стручно веће да је
ЗУОВ саставио годишњи план наставних јединица на основу кога ће се писати Оперативни
планови (двонедељни) и да ће бити истакнут посебан програм о начину вредновања часа,
трајању часа и друге појединости. Договорено је како и на ком обрасцу треба да се пишу
планови и да се у Годишњи план унесе комуникациони канал и платформа преко које ће се
реализовати онлајн настава. Потребно је и унети потребу коришћења електронских уџбеника.
Одлучено је да се иницијални тестови раде само из предмета у којима су обавезни. Изгласан је
модел плана реализације наставе 4+3 по предлогу МПНТР-а, договорен начин поделе ученика
на групу А и Б и како применити интегративан приступ у настави. Директор је именовао
наставнике који ће и са којом групом радити, као и наставнике који су именовани за реализацију
једносменског обогаћеног рада, а помагаће у непосредном раду са ученицима у продуженом
боравку. Договорено је време и начин пријема првака и одређена је наставница Марија Илић за
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координатора. Педагог је изнела предложене платформе комуникације са ученицима који
наставву похађају онлајн за које ће школа јединствено морати да се одлучи. Прочитане су мере
здравствене заштите које се односе на сузбијање ширења епидемије Ковид 19.
На другом састанку Већа разредне наставе директор је прочитала начин организације
наставе у школи и онлајн наставе. Једногласно је одабрана G-suite платформа за учење на
даљину. Договорено је да се задаци презентују на школском сајту „Подршка учења на даљину“,
док се не постави поменута платформа. Договорено је да до 1. септембра родитељи морају
попунити и потписати анкету у којој ће се определити за облик наставе који ће похађати њихова
деца, а родитељи заинтересовани за похађање продуженог боравка њихове деце морају донети
потврду да оба родитеља раде и да нису у могућности да обављају делатност од куће. Чланови
стручног актива разредне наставе једногласно су предложили да се на Савету школе предложи
коришћење у насави Радне свеске Издавачке куће „Атос“ и „Огледалце знања“, а дечији часопис
„Јежурко“ (1, 2, 3) и „Мој фазон“ за четврти разред. Договорено је да се хитно организује у
школи семинар за обуку платформе Googl учионица.
На трећем састанку дискутовало се о оптерећењу учитеља редовном наставом по моделу
4+3, како се правдају изостанци од 1. 10. 2020, како се уписују интегрисани часови. Договорено
је да се све актуелне промене у вези са организацијом рада и активности поставе на сајт школе
због благовременог информисања родитеља. Уочено је од стране наставника да треба
побољшати хигијену школских просторија и дат предлог да се утврди распоред рада и термини
када се која активност реализује како би се лакше уочиле неправилности, као и да се одреди
лице које ће да координира са помоћним особљем. Истакнута је добра сарадња са онлајн
ученицима и њиховим родитељима и потреба да се одржи забрана улазака родитеља у школу без
неопходне потребе. Веће је обавештено о реализованом стручном усавршавању наставника и
одржаном угледном часу колегинице Невене Радовић. Дато је и обавештење о активним
конкурсима поводом Дечје недеље као и обавештење да није познат план одржавања такмичења.
На четвртом састанку извршена је анализа реализације наставе по Плану ЗУОВ-а.
Закључено ја да је план у потпуности успешно реализован, али је истакнуто да није вођено
рачуна при планирању садржаја надлежног завода о избору наставних садржаја који се односе
на међупредметно интегрисање садржаја што је чинило тешкоћу у још квалитетнијој примени
обавезујућег плана. Такође, садржаји нису пратили одабране уџбенике што је онемогућило
њихово коришћење.,Организација рада у боравку похваљена је и посебно истакнута способност
координатора боравка Тијане Јаћимовић. Констатовано је да је сарадња са родитељима била
веома успешна и да су учитељи били увек доступни као подршка редовној и онлајн
настави.Однос родитеља према обавезама своје деце која похађају наставу на даљину је био
одговоран и деца су имала континуиран надзор. Наставници који раде са децом по ИОП
програму морају извршити полугодишње вредновање које се односи на педагошки профил
ученика и план активности. Школски простор је украшен поводом Нове године и реализована је
хуманитарна акција прикупљања слаткиша за децу са Косова и Метохије које ће дистрибуирати
Удружење „Српска солидарност“. Наставници су ученицима проследили информације и
предиспозиције књижевних такмичења „Читам,па шта“ и „Оштро перце“. Начин реализације и
организације школске славе разматраће се на састанку Тима за културну и јавну делатност
школе.
На петом састанку одржаном 3. 3. 2021. године. извршена је анализа реализованог
Школског и Општинског такмичења трећег и четвртог разреда из математике. Ученик 4/5 Бодин
Симић пласирао се на Градско такмичење из математике које је планирано да се одржи 21. 3.
2021.године. Већина чланова већа се изјаснила да ове године неће учествовати на
Међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“.
Направљен је план реализације часова на нивоу Већа разредне наставе из анекса Акционог
плана школе, а у циљу подршке ученицима учења на даљину којима ће присуствовати педагог и
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један учитељ из Разредног већа због тренутне епидемиолошке ситуације, а остали наставници ће
добити фотокопиране припреме и приступ линку да погледају видео прилоге након чега ће се
часови анализирати на састанку Већа разредне наставе.
Руководиоци другог и трећег разреда задужени су да прегледају каталог уџбеника који ће
се користити у наредне четири године за будући трећи разред и наредне године за будући
четврти разред, обавесте мејлом све чланове већа о избору и образложе избор, који ће се
анализирати на састанку и гласањем усвојити.
Руководиоци разредних већа доставили су информације о семинарима које су наставници
похађали током 2020./2021. године.
Договорено је да се због тренутне епидемиолошке ситуације не реализује планиране
маркетинг активности у вези са сарадњом школе и предшколских установа. Наставница Ивана
Глумац ће креирати плакат који ће бити одштампан и постављен у предшколским установама
Врачара. Плакат садржи информације у вези са уписом ђака првака у нашу школу.
На састанку је анализиран и рад продуженог боравка и како превазићи поблеме мањка
стручног кадра због тренутне епидемиолошк ситуације.
На шестом састанку одржаном 23. 3. 2021. године анализирани су уџбеници за трећи
разред који ће се користити у наредне четири школске године и за четврти разред који ће се
користити у наредној школској години. За трећи разред анализирани су уџбеници издавачких
кућа „Креативни центар“, „Едука“ и „Нови Логос“. Након детаљне анализе уџбеника Веће
разредне наставе се једногласно определило за избор уџбеника ИК „Нови Логос“ за Српски
језик, Математику, Природу и друштво, Ликовну културу и Музичку културу, и ИК „Креативни
центар“ за Грађанско васпитање.
Веће разредне наставе је одабрало уџбеник ИК „Бигз“ које ће користитиза четврти разред у
наредној школској години, са једним уздржаним гласом наставнице Светлане Ленаси. Бесплатни
уџбеници фондације „Кавчић“ нису разматрани, јер до 19. 3. 2021. године нису били постављени
на сајту.
На састанку се разговарало и о тренутној епидемиолошкој ситуацији. Директор Јована
Миленковић је потврдила да ученици чији су родитељи Ковид позитивни морају бити у
прописаној изолацији. Чланови већа су предложили директору школе уколико има могућности
да представи у Министарству просвете угроженост здравља просветних радника тренутном
епидемиолошком ситуацијом. Што се тиче сарадње школе са предшколским установама
договорено је да се израде плакати информативног карактера којим ћемо представити школу
вртићима поводом уписа предшколаца у школу.
На састанку су анализирани часови реализовани у оквиру активности Акционог плана
Развојног плана школе, циљ – праћење и вредновање наставе.
Ивана Глумац је у одељењу I2 одржала час српског језика, 10. 3. 2021. године, наставна
јединица: „Писано слово Вв“, обрада. Наталија Мићић је у одељењу I5 одржала час из српског
језика 11. 3. 2021. године, наставна јединица: „Пишемо писаним словима-утврђивање“.
Бранкица Виторовић је 17. марта 2021. одржала час света око нас у одељењу 2/1, наставна
јединица „Шта је заједничко свим живим бићима“. Јована Симић је 12. марта 2021. године
одржала час ликовне културе нас у одељењу 3/1, наставна јединица „Гратаж - композиција
линија“. (Детаљни извештаји о овим часовима су у извештајима одељењских већа.)
На састанку је посебно похваљен пројекат који је израдила наставница Ивана Милошевић
у оквиру Грађанског васпитања на тему „Заштитимо се од Корона вируса“. Рад је уврштен у
базу 25 најбољих и ушао је у базу примера успешних пројектних активности.
Вођен је разговор и о планирању уписа ученика у први разред и броју одељења.
Инсистирано је да се доведе стручно лице које би помогло у рационалнијем коришћењу
постојећег простора. Директор Јована Миленковић је обећала да ће ову тему предочити
Педагошком колегијуму и Тиму за вредновање квалитета наставе као и да ће инсистирати на
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очувању једносменског рада. Веће је делегирало наставницу Драгану Томанић да буде члан тих
тимова.
На седмом састанку Већа разредне наставе одржаном 5. 4. 2021.године разматрало се
мишљење и предлог Савета родитеља у вези са избором уџбеника. Чланови Већа разредне
наставе остали су при својој одлуци коју су детаљно образложили на претходном састанку када
је извршена анализа и сагледане предности одабраних уџбеника. Осим тога изнето је и
мишљење да су дигитални уџбеници ИК „Нови Логос“ најкомплетнији на тржишту, а уџбеници
ИК „Бигз“ су повезани са садржајима који су претходне године учени из уџбеника исте
издавачке куће, односно постоји континуитет хоризонталног и вертикалног повезивања градива.
Осми састанак Већа разредне наставе одржан је 16. 4. 2021. године.Веће је информисано о
састанку Разредног већа трећег разреда у непотпуном саставу са представницима родитеља у
вези са одабиром уџбеника. Закључено је да није требало држати тај састанак, јер је Веће
разредне наставе студиозно анализирало и одабрало уџбенике, руководилац већа је записнички
предао списак са каталошким бројевима директору школе и директор је одлуку проследио у
МНПТР. Договорено је да се овакве неовлашћене активности више не организују, јер
нарушавају углед Већа разредне наставе и директора школе. Све је урађено по прописима које
закон налаже. Директор је пре одабира уџбеника позвао родитеље да дају свој предлог који ће
веће размотрити, али су родитељи сматрали да нису компетентни, тако да је председник Савета
родитеља прекорачио своје овлашћење. Чланови Већа су изнели незадовољство према таквом
понашању родитеља, посебно у вези са претњама, надменим односом и омаловажавањем
наставника. Наставница Светлана Ленаси је изјавила да председника Савета родитеља треба
сменити, јер нарушава углед установе.
Девети састанак Већа разредне наставе одржан је 10. 6.2021.године. Психолог школе Маја
Димитријевић је одржала стручно предавање на тему „Психолошки проблеми дечје и
адолесцентне доби“. Предавач је јасно представила проблеме из праксе и истакла могуће начине
њиховог решавања. Учитељи су похвалили значај теме и предавања и рекли да ће им помоћи у
пракси. Предавање је пратила и стручна комисија која га је оценила успешним и захвалила се
присутним учитељима и њиховој дискусији.
Десети састанак Већа разредне наставе одржан је 1. 7. 2021. На састанку је потврђено да је
анализа успеха у дисциплине анализирана на разредним већима и верификована на
Наставничком већу. Констатовано је да није било лако радити у ванредним околностима
поводом епидемиолошке ситуације, али да су учитељи све планиране активности реализовали
на високом нивоу. Проблема је било највише у недостатку наставног кадра због обољевања
васпитача, али су се остали солидарно укључили у замену болесних колега.
Веће разредне наставе је гласањем одабрало да у следећој школској години руководиоци
разредних већа буду следећи наставници:
- Гордана Бакић - први разред,
- Ивана Глумац - други разред,
- Бранкица Виторовић - трећи разред,
- Јована Симић - четврти разред,
- Снежана Ђуричковић - руководилац Већа разредне наставе,
- Невена Љамић - координатор продуженог боравка.
Договорено је са психологом школе да се направи план подршке наставницима у вези са
сарадњом са родитељима, да се направи Кућни ред школе и да се инсистира на самосталном
уласку ученика у школски простор.
Договорено је да наставница Горица Ивановић направи план дестинација за наставу у
природи и једнодневне излете за наредну школску годину. Директору је упућена молба да се на
време распише тендер за јавне набавке како би заинтересовани могли ићи на рекреативну
наставу на почетку наредне школске године.
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На састанку је предложено и једногласно усвојено да се на састанку Савета родитеља
предложи дечји часопис „Јежурко“ 1, 2 и 3; „Мој фазон“, а Радни листови ИК „Атос“.
Чланови већа су се сложили са анализама одржаних угледних часова у мају и јуну месецу
и још једном су их коментарисали.
Вера Храстински реализовала је 29. 4. 2021. јавни час у одељењу 4/2, наставна јединица
„Свети Сава у песми и причи“. Гордана Бакић је 21. 5. 2021. одржала угледни час у 4/5, наставна
јединица „Први српски устанак“. Ивана Уљанов одржала је 27. 5. 2021. угледни час из српског
језика, наставна јединица „Бајке браће Грим“. Снежана Ђуричковић је 3. 6. 2021. одржала
угледни час из природе и друштва у одељењу 4/3, наставна јединица „Први светски рат“.
(Детаљни извештаји о овим часовима су у извештајима одељењских већа.)
На иницијативу координатора боравка у наредној школској години договорено је да сваки
васпитач у продуженом боравку одржава редовно неку одабрану радионицу. Учитељи треба
лично да пошаљу педагогу школе реализоване сате интерног и екстерног усавршавања, а
руководиоци разредних већа и руководилац Већа разредне наставе извештаје до недеље 4. 7.
2021. године.
Руководилац Већа разредне наставе Снежана Ђуричковић
5.6. Извештај о раду Стручног већа српског и страних језика
План рада стручног већа српског и страних језика усвојен на првом састанку већа у
школској 2020/21. години остварен је у оној мери колико је то било могуће с обзиром на
специфичну ситуацију и начин организовања наставе у текућој школској години.
Распоред наставних тема и наставних јединица донео је Завод за унапређивање образовања
и васпитања и сви чланови већа реализовали су наставне садржаје у складу са тим планом.
Током целог полугодишта чланови већа пратили су остваривање образовних стандарда и
исхода, размењивали искуства и давали предлоге за иновирање, измене и допуне плана и
програма.
Часови додатне и допунске настове реализовани су према плану, а највећи број је
реализован путем наставе на даљину. Због пандемије и специфичног модела реализовања
васпитно-образовног процеса у овој школској години, није било могуће реализовати поједине
планиране активности као што су посете разлитим културним манифестацијама и радионице.
Чланови већа, наставници енглеског језика који наставу реализују у млађим разредима,
били су оптерећени додатним бројем часова јер су у сваком одељењу реализовали по три часа
недељно, уместо два како је програмом предмета предвиђено. О трећем часу чак и не постоји
евиденција у дневнику васпитно-образовног рада па је веће једногласно усвојило предлог да се у
другом полугодишту тај час укине, односно да се не реализује. Наставнице енглеског језика
Мариана Станимировић и Марина Луковић које наставу реализују и у млађим и у старијим
разредима имале су проблема са распоредом часова и наставу су реализовале и у преподневној и
у послеподневној смени, а од 30. новембра у преподневној смени и онлајн путем Гугл мита што
је било веома оптерећујуће и напорно јер није било могуће ускладити распоред часова, а да
наставници немају паузе у раду.
Примедбе и тешкоће у извођењу часова француског језика се односе на један број ученика
који су били на онлајн настави, а нису пратили упутства на подршци, нису редовно долазили у
школу на усмено и писмено одговарање и нису се одазивали на бројне заказане позиве. Оцене су
свима закључене иако нису сви имали предвиђен број оцена.
Наставници српског језика и књижевности извршили су анализу постигнућа ученика на
завршном испиту школске 2019/20. године. Анализа се прилаже уз извештај као посебан
документ.
Чланови стручног већа усавршавали су се у складу са планом стручног усавршавања у
школској 2020/21. години у оној мери колико је то било могуће с обзиром на епидемиолошку
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ситуацију. Појединачни извештаји достављени су педагогу школе. Предложено је да се
материјали које наставници постављају у Гугл учионици Медијатека сматрају стручним
усавршавањем унутар установе јер угледне и огледне часове није било могуће изводити у
актуелној епидемиолошкој ситуацији.
Због актуелне епидемиолошке ситуације такмичења из српског језика и књижевности
организована су само за ученике завршног разреда. Једна ученица пласирала се на републичко
такмичење, а две ученице учествовале су на градском такмичењу. На такмичењу из енглеског
језика један ученик освојио је прво место на општинском и прво место на градском такмичењу и
учествовао је на државном такмичењу. На државном такмичењу из француског језика једна
ученица је похваљена због освојеног петог места. Иста ученица освојила је треће место на
општинском и друго место на градском такмичењу.
Наставнице руског и француског језика одржале су радионице у три одељења четвртог
разреда на којима су представиле страни језик који предају.
Чланови стручног већа направили су предлог поделе часова/ задужења за школску
2021/2022, али о коначној расподели одлучиће директор школе.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су три часа.
Марина Луковић је 12. марта 2021. одржала час енглеског језика у 8/3, наставна јединица
Gulliver’s Travels. Часу су присуствовале Слађана Галушка и Ана Стојановић. На часу су
обрађени основни подаци о Џонатану Свифту и роману. Прочитан је одломак и
прокоментарисан, а затим су ученици решавали задатке из вежбања у књизи. Ученици су били
активни. Час је оцењен као успешан.
Александра Протић одржала је 24. маја 2021. час српског језика и књижевности у 6/3 коме
су присуствовале наставница Ана Стојановић и педагог Татјана Перишић. Обрађена је наставна
јединица из књижевности, роман ,,Дечаци Павлове улице“. Ученицима су благовремено
достављени наставни листићи са истраживачким задацима. Ученици су се активно укључивали
у тумачење књижевноуметничког текста. У анализи часа закључено је да припрема садржи све
елементе, циљ часа је довољно јасан и усаглашен са избором садржаја, остварена је корелација
са наставом историје и географије. Ток и реализација часа су похваљени.
Наставница Ана Стојановић је 25. маја 2021. одржала час српског језика и књижевности у
7/1, наставна јединица - Дејан Алексић, „Ципела на крају света“. Часу је присуствовала
наставница Александра Протић. Ток и реализација часа су похваљени.
Извештај о коришћењу наставних средстава
Од 1. септембра до 27. новембра 2020. године за ученике од 5. до 8. разреда настава се
реализовала по комбинованом моделу, а од 30. новембра до 18. децембра 2020. на даљину путем
Google meet-a. За ученике од 1. до 4. разреда настава је реализована у школи током целог
полугодишта, али су наставници страних језика реализовали по три часа недељно од по 30
минута у сваком одељењу јер су одељења била подељена у групе.
Предметна настава се није одржавала у кабинетима, па су наставници могли да користе
само део расположивих наставних средстава. Пројектори у већини учионица нису били
повезани са рачунарима, а у многим учионицама није било могуће користити рачунаре јер они
„припадају“ наставницима разредне наставе. Тек од новембра обезбеђени су рачунари у свим
учионицама, али ни тада за њих нису били повезани пројектори. Наставници су углавном
користили своје личне паметне телефоне како би приступили есДневнику или дигиталним
материјалима.
За штампање материјала, тестова и контролних задатака повремено је коришћен штампач
у зборници, али пошто је често био ван функције, наставници су или штампали материјале у
канцеларији секретара школе или на својим личним штампачима код куће.
55

Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2020/2021. годину

Фломастери за писање по белим таблама били су доступни наставницима до 15 часова, а
након тога су се сналазили тако што су позајмљивали од колега или из других учионица. Били
су им на располагању углавном плави и црни фломастери, а нешто ређе зелени и црвени.
Наравно, наставници су у раду користили уџбенике различитих издавачких кућа које су,
или добили на промоцијама или купили од свог новца. Дигитални уџбеници појединих издавача
нису били откључани, али је најављено да ће наставници моћи без накнаде да им приступе у
другом полугодишту.
За рад преко Google meet-a већина наставника је користила школске лаптопове које су
добили на реверс током школске 2019/20. г. Поједини наставници су користили своје личне
рачунаре. При раду од куће користили су свој кућни нет или се повезивали путем мобилних
телефона користећи интернет мобилног оператера. Наравно, у оба случаја, интернет који сами
плаћају. Наставници који предају и у млађим и у старијим разредима укључивали су се на
Google meet из школе.
Aнализa резултата завршног испита шолске 2019/2020. за предмет српски језик
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио 15. 10. 2020. године
извештај о резултатима завршног испита реализованог у јуну 2020. године на сајту Завода.
Руководилац стручног већа са подацима је упозната на седници Педагошког колегијума 27. 11.
2020., подаци су јој достављени мејлом 18. 12. 2020.
Због преласка на нов систем имплементације ЗИ у школској 2019/2020. години, за 2% од
укупног броја ученика који су полагали ЗИ, Заводу нису била доступни сви подаци о њиховом
постигнућу на тесту, што је неопходно за генерисање школских извештаја. Стога су резултати
тих ученика искључени из анализе, и у школском извештају наше школе појављује се мањи број
ученика од реалног броја који је учествовао на испиту. Како је дошло до тога да су се тестови
појединих ученика „изгубили“, није објашњено.
Од 83 ученика осмог разреда , распоређених у три одељења, један ученик је радио
прилагођени ЗИ јер се образовао по ИОП2, док је осталих 82 ученика од тога 42 дечака и 40
девојчица приступило полагању ЗИ. У извештају су приказани резултати за укупно 77 ученика
наше школе од тога 38 дечака и 39 девојчица што значи да подаци за 5 ученика (6%) нису
доступни школи.
Успех ученика на завршном испиту из српског језика показује да су остварени образовни
стандарди сва три нивоа. Основни ниво образовних стандарда је достигло 99 % ученика, средњи
ниво образовних стандарда 82% ученика, а напредни ниво 51%.
Постигнућа ученика приказана су преко скале постигнућа која има просек 500(АС=500), а
стандардну девијацију 100 (СД=100). Ученик са резултатом 500 на стандардизованој скали има
постигнуће које одговара националном просеку.Просечнопостигнуће ученика на завршном
испиту из српског језика (АС-аритметичка средина је 573) је изнад републичког просека (АС=
500) и изнад просека на нивоу општине (АС= 550) као и Школске управе (АС= 522).
Анализом достављених података стручно веће српског и страних језика је закључило да се
ученици током школовања темељно припремају за полагање завршног испита из српског језка и
да, захваљујући великом ангажовању наставника при извођењу редовне, додатне, допунске и
припремне наставе, постижу сјајне резултате. Закључне оцене из предмета српски језик су
потпуно у складу са постигнућима ученика на завршном испиту, па се закључује да наставници
одлично процењују оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика.
Стручно веће српског и страних језика
Руководилац Ивана Марковић
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5.7. Извештај о раду Стручног већа природних и техничких наука
Стручно веће је у првом полугодишту школске 2020/2021 одржало по плану три састанка.
У оквиру прва два састанака усвојени су Годишњи план рада већа 2020/21. и Извештај о
раду већа за 2021/20. годину. Разменили смо информације о савременим облицима, методама и
средствима образовно-васпитно града и предложили примену нових метода и начина извођења
наставе. Уједначававали смо критеријуме оцењивања. Утврдили смо тематски садржај
допунског додатног и индивидуалног рада и анализирали резултата тог рада. Усагласили смо
распоред контролних задатака. Пратили смо остваривање образовних стандарда, анализирали
успех и дисциплину ученика.
Теме трећег састанка, одржаног у децембру 2021. године, ванредно, поводом превременог
завршетка првог полугодишта услед неповољне епидемиолошке ситуације, биле су:
1. Анализа реализације наставе у тренутној епидемиолошкој ситуацији у претходном
периоду (комбиновани модел и настава на даљину у предметној настави) и предлог за
побољшање унапређивање,
2. Анализа праћења напредовања ученика и примена принципа формативног оцењивања,
3. Упознавање са извештајем о резултатима завршног испита у 2019/2020 години,
4. Анализа рада Стручног већа у првом полугодишту и израда полугодишњег извештаја о
раду.
Настава на даљину је у потпунности реализована успешно. Ученици су, углавном,
показали зрелост и одговорност, и сви су оцењени. Наставници су се веома добро прилагодили
новонасталој ситуацији.
У настави математике и физике били су предвиђени и остварени контролни задаци. Сви
часови допунске и додатне наставе су одржани.
Наставници су редовно пратили рад ученика на основу чега су применили формативно
оцењивање, а затим и сумативно. Формативно оцењивање редовно је примењивано на основу
активности на часу и радова које су ученици слали на Гугл учионицу: презентација, одговора на
питања, састава, као и коментарисања на одговарајуће теме у току часа.
Чланови већа упознати су са резултатима прошлогодишњег завршног испита. Анализирали
смо резултате и установили области на којима треба више радити и на шта треба ставити
акценат.
Сарадња између наставника је на високом нивоу. Успешно сарађујемо како међусобно,
тако и са педагошко–психолошком службом.
Разматрали смо стање кабинета информатике и технике и технологије и дошли смо до
закључка да је тренутна ситуација катастрофална, поготово у кабинету технике и технологије.
Практично са одласком гимназије ми остајемо без основних средстава за рад.
Током другог полугодишта одржана су 4 састанка.
Састанак 18. 03. 2021. године је одржан путем Гугл Мит-а, састанку су присуствовали сви
чланови већа. Направљен је избор уџбеника за седми и осми разред за веће природних и
техничких наука. Напомена: Пошто претходни руководилац већа није унео записник након
одржаног састанка, записник уноси нови руководилац са датумом одржаног састанка.
Састанак 05. 03. 2021. године је одржана у 18 часова преко Гугл Мит-а. Седници
присуствују сви чланови већа. Изабран је нови руководилац већа – Бојана Весковић.
На састанку 6. 04. 2021. године разматран је захтева Савета родитеља у вези са избором
уџбеника за школску 2021/2022.
На састанку 30. 06. 2021. извршена је расподела часова за следећу школску годину.
Седница је одржана преко Гугл Мит-а. Седници присуствују сви чланови већа, осим Ане Брезо.
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Анализа резултата завршног испита школске 2019/2020. за математику
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио 15. 10. 2020. године
извештај о резултатима завршног испита реализованог у јуну 2020. године на сајту Завода.
Руководилац стручног већа са подацима је упозната на седници Педагошког колегијума 27. 11.
2020., а наставници математике са резултатима су упознати мејлом 18. 12. 2020.
Због преласка на нов систем имплементације ЗИ у школској 2019/2020. години, за 2% од
укупног броја ученика који су полагали ЗИ, Заводу нису била доступни сви подаци о њиховом
постигнућу на тесту, што је неопходно за генерисање школских извештаја. Стога су резултати
тих ученика искључени из анализе, и у школском извештају наше школе појављује се мањи број
ученика од реалног броја који је учествовао на испиту. Како је дошло до тога да су се тестови
појединих ученика „изгубили“, није објашњено. Анализом нису обухваћени ученици који су
наставу пратили по ИОП2.
Од 83 ученика осмог разреда, распоређених у три одељења, један ученик је радио
прилагођени ЗИ јер се образоваопо ИОП2, док је осталих 82 ученика од тога 42 дечака и 40
девојчица приступило полагању ЗИ. У извештају су приказани резултати за укупно 77 ученика
наше школе од тога 38 дечака и 39 девојчица. То значи да подаци за 5 ученик (6%) нису
доступни школи.
Успех ученика на завршном испиту из математике показује да су остварени образовни
стандарди сва три нивоа. Основни ниво образовних стандарда из математике је достигло 93%
ученика (што је изнад очекиваног нивоа који износи 80%), средњи ниво образовних стандарда је
остварен код 74% ученика (што је такође изнад очекиваних 50%) и напредни нив ообразовних
стандарда достигло је 47% ученика (изнад очекиваних 20%).
Постигнућа ученика приказана су преко скале постигнућа која има просек 500( АС=500), а
стандардну девијацију 100 (СД=100). Ученик са резултатом 500 на стандардизованој скали има
постигнуће које одговара националном просеку.
На тесту из математике просечно постигнуће ученика (АС - аритметичка срединаје 553) је
изнад републичког просека (АС = 500), изнад просека на нивоу општине (АС = 561) и изнад
просека на нивоу Школске управе (АС = 523) из математике.
Анализом достављених података стручно веће математике дошло је до закључка да се
захваљујући посвећеном и темељном раду наставника математике у нашој школи са ученицима
од 5.до 8. разреда континуирано ради на припремању за успешно полагање завршног испита и
на завршном испиту, захваљујући томе, наша школа годинама постиже резултате изнад
просечних.
Такође, закључне оцене ученика из математике потпуно су у складу са успехом
оствареним на завршном испиту, тако да долазимо до закључка да наставници одлично прате
оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика и у складу с њима закључују оцене.
Руководиоци Већа
Драган Андрић и Бојана Весковић
Додатна и допунска настава из физике
У области додатне подршке ученицима реализовани су додатни часови допунске и додатне
наставе физике путем гугл учионице, видео лекција, РТС часова и линкова за интерактивно
учење физике на српском и енглеском језику. Путем онлине допунске и додатне наставе, у
посебно креираним гугл учионицама, ученици су постављали питања из садржаја који нису
успели да савладају и кроз онлине часове у реалном времену путем гугл мит-а добијали су
опширна објашњења и упутства за самостални рад код куће.
Реализовани су сви планирани часови редовне (72 часа у шестом и седмом разреду и 68
часова у осмом) и допунске наставе (36 часова у шестом и седмом и 34 часа у осмом).
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Планирана су 34 часа додатне наставе, а реализовано је 52, од тога 34 онлајн и 18 у школи и на
такмичењима). Мотивација ученика седмог разреда, који се истичу по својим истраживачким и
математичким талентима, као и њихов добро однегован такмичарски дух, допринели су да наша
школа ове године освоји прво и друго место на државном такмичењу из физике. Нина Орландић
освојила је 1. место, а Јелисавета Милић 2. место на највишем нивоу такмичења из физике.
Наташа Станић, наставник физике
5.8. Извештај о раду Стручног већа биологија, хемија
Чланови већа су Марија Несторовић, наставник хемије, мр Весна Сурчински
Миковиловић, наставник биологије и Јелена Бодирога, наставник биологије.
Састанци Стручног већа су одржавани према утврђеном плану. Почетком школске године
су разматране нове методе у извођењу наставе, коришћење дигиталних уџбеника. Експерименти
у настави хемије, ради приближавања новог предмета ученицима, нису могли да се реализују по
плану јер ученици нису били у кабинету за хемију. Вршено је усклађивање критеријума
оцењивања, као и наставног програма у складу са Планом реализације наставе у случају
ванредних ситуација. При одређивању минимума знања и вештина узимамо у обзир програмске
садржаје, вештине и навике без којих ученик није у могућности да прати програме наредног
разреда. Оцена два – ученик мора да савлада основни ниво програмских садржаја. Оцена три –
ученик треба да савлада садржаје програма на нивоу знања. За оцену врло добар ученик треба да
савлада садржаје програма на нивоу разумевања. За оцену пет – ученик треба да савлада
програмске садржаје на нивоу применљивости – напредни ниво.
Ради побољшања успеха ученика као и повећања њихових интересовања ученици су
упућивани на додатну или допунску наставу. Ове године, одзив ученика на овим часовима био
је неупоредиво мањи у односу на предходне године.
Анализом успеха на крају првог тромесечја закључили смо да су сви наставни садржаји за
овај период испуњени, да су ученици седмог разреда лепо прихватили хемију као нов предмет и
показали велико интересовање, као и ученици петог разреда за предмет биологија. Закључили
смо да се мора инсистирати на сталној међупредметној корелацији да би ученици лакше
повезивали и усвајали нова знања. Посебно се посвећује пажња раду са децом која имају
потешкоћа у савладавању наставног програма.
Сви састанци стручног већа одржавали су се електронским путем преко Гугл учионице, на
већ уобичајен начин преко Гугл Мит-а. На електронској седници 6. 4. 2021. извршен је избор
уџбеника за наредну годину: Биологија пети, шести, седми и осми разред – Герундијум, Хемија
седми и осми разред - Едука.
Ове године настава се одвијала по комбинованом моделу, а додатне, допунске наставе и
слободне наставне активности одвијале су се путем Гугл учионице. У циљу унапређивања
наставног процеса, у измењеним условима рада, од 12. 10. коришћене су Гугл учионице
првенствено за пружање додатне подршке ученицима у учењу, а од 30. 11. 2020. преласком на
онлајн наставу, настава биологије и хемије, као и слободне наставне активности Чувари природе
и Практична хемија, реализоване су помоћу платформе G Suite for education, редовним
коришћењем апликације Google Meet у свакодневној реализацији наставе.
У једном тренутку у другом полугодишту, од 15. 3. до 19. 4. 2021. настава се одвијала
онлајн путем платформe Google G Suit for Education, а сву додатну подршку ученици су
добијали путем Гугл учионице и РТС-часова. Онлајн настава у току ових пет недеља спроведена
је без већих потешкоћа. Ученици су уз помоћ платформи имали приступ материјалима које им је
наставник достављао. Ученици су углавном редовно извршавали задате задатке, на основу чега
су добијали најпре формативне а затим и сумативне оцене. На тај начин омогућена је узајамна
комуникација наставник - ученик. Ученици и наставници су додатно развијали дигитална знања
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и вештине а самим тим и унапређивали своје дигиталне компетенције. Организоване су додатне
посете часовима у оквиру стручног већа у циљу унапређења наставног процеса у измењеним
условима рада.
Стручно веће биологија хемија је усвојило предлог за слободне наставне активности за
наредну школску годину – Практична хемија и Чувари природе.
Извршена је подела задужења за 2021/2022. на састанку одржаном 05. 07. 2021. у две
варијанте. За руководиоца Стручног већа биологија хемија за наредну 2021/2022. поново је
изабрана Марија Несторовић, наставник хемије.
Сарадња са стручним органима је врло заступљена, свакодневна и даје резултате у свим
областима рада.
Наставна средства коришћена у наставном процесу тј. у непосредној настави били су
маркери различитих боја, а преласком на онлајн наставу коришћени су лап-топ рачунари који су
били неопходни за реализацију наставе путем апликације Google Meet.
Такође, трудимо се да у настави повезујемо сродне садржаје и предмета биологије и
хемије, као и саосталим предметима.
Додатна и допунска настава
Организована је додатна и допунска настава из биологије и из хемије, искључиво путем
Гугл учионица. Заинтересованост ученика за проширивање знања из ових предмета постоји, али
у доста мањој мери у односу на прошлу годину, предпостављамо због преоптерећености
ученика у новонасталим условима. На допунску наставу долазе ученици који су пропустили
нешто од градива и да би боље разумели одређену наставну јединицу. Примећено је да је одзив
ученика свих разреда, нарочито осмих, како на додатној тако и на допунској настави веома мали
у новонасталим условима рада школе.
Весна Сурчински је одржала 31 час додатне наставе из биологије. Ученицима осмог
разреда је сугерисано да заинтересовани за додатну наставу обраде делове из уџбеника који се
неће радити на часу и не улазе у план и програм. Заинтересованост је била изузетно мала,
вероватно због оптерећености и чињенице да треба да се спремају за полагање испита на крају
године. Интересовање је било мало, због преклапања са редовним часовима и другим обавезним
активностима.
Допунска настава из биологије је била реализована у виду питања и одговора, које су
ученици могли да поставе на гугл учионици или када је настава редовно одрзавана на часовима
допунске. Ученици су, без обзира на околности, одлично савладали предвиђени програм из овог
предмета и није било негативних оцена. Весна Сурчински је одржала 29 часова допунске
наставе из биологије
Весна Сурчински је у 8. разреду одржала часове припремне наставе за полагање
комбинованог теста. У оквиру плана и програма за 8. разред било је предвиђено 5 часова
биологије. Одржано је више, по одељењу 13 или 14 часова.
Марија Несторовић је одржала часове додатне наставе из хемијеза ученике седмог и осмог
разреда путем Гугл учионице. Додатну наставу у другом полугодишту похађало је много мање
ученика од укупног броја пријављених на почетку школске године. Због измењених услова рада,
ученици углавном самостално раде од куће све што наставник задаје према плану и програму,
али веома ретко пишу у Гугл учионици тражећи помоћ у терминима додатне наставе. Често се
дешавало да ученици потраже помоћ око проблемских задатака у школи, непосредно након
завршеног школског часа хемије. По један час је одржан и путем Гугл мит-а непосредно пред
општинско и окружно такмичење. Након окружног такмичења, није било више заинтересованих
за додатну наставу, јер се ни један ученик није пласирао на републичко такмичење.
Марија Несторовић је одржала часове допунске наставе из хемије за ученике седмог и
осмог разреда путем Гугл учионице. Примећен је слаб одзив ученика на овим часовима, у
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односу на прошлу школску годину. Због измењених услова рада, ученици веома ретко пишу у
Гугл учионици тражећи помоћ у терминима допунске наставе.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су три часа.
Јелена Бодирога је одржала час 8. марта 2021. године одржала час биологије у одељењу
5/1, наставна јединица „Живот на копну - изглед и прилагођености“. Часу су присуствовали
педагог Татјана Перишић и наставник хемије Марија Несторовић. Ученицима је унапред, у
реалном времену одржавања часа у школи, на Гугл учионици постављена презентација са
материјалом и примерима који су обрађени да би ученици који прате час од куће могли што
боље да савладају нову лекцију. Са припремљеним материјалом за час, као и припремом за час,
упознати су сви чланови стручног већа, као и Татјана Перишић. Закључак: Час је био успешан циљ часа је истакнут, на почетку часа обновљено је из предходно савладаног градива све што је
од важности за лакше разумевање новог градива и повезивање са предходно стеченим знањима.
Ученици су показали висок ниво мотивисаности, константно учествујући и допуњујући се
међусобно што је добро јер су то ученици петог разреда којима је биологија нов предмет, тако
да је током целог часа вербална комуникација текла у оба смера, наставник-ученик и ученикученик. Ученици су повезивали наставне садржаје са примерима из свакодневног живота и
знањима из биологије - ученицима који имају своје псе и мачке је било посебно занимљиво да
наводе примере из сопственог искуства, а остали су наводили сазнања о другим познатим
копненим животињама. Наставник је подстицао ученике на размишљање, логичко закључивање
и критичко мишљење и одржавао добру комуникацију у току целог часа, истицао је најважније
појмове и проверио је оствареност циљева, сви ученици су укључени у решавање проблема и на
крају часа добили су домаћи задатак.
Марија Несторовић је у школи одржала час хемије 13. 5. 2021. године у одељењу 7/1,
наставна јединица „Киселине“. Часу су присуствовали Слађана Галушка и наставник биологије
Весна М. Сурчински. Ученицима је унапред, у реалном времену одржавања часа у школи, на
Гугл учионици постављена презентација са материјалом и примерима који су обрађени и
провежбани на часу, да би ученици који прате час од куће могли што боље да савладају нову
лекцију. Са припремљеним материјалом за час, као и припремом за час, упознати су сви чланови
стручног већа, као и Слађана Галушка која је присуствовала часу. Закључак: Час је био успешан
- циљ часа је истакнут, на почетку часа обновљено је из предходно савладаног градива све што
је од важности за лакше разумевање новог градива и повезивање са предходно стеченим
знањима; ученици су показали висок ниво мотивисаности, константно учествујући и
допуњујући се међусобно, тако да је током целог часа вербална комуникација текла у оба смера,
наставник-ученик и ученик-ученик; ученици су повезивали наставне садржаје са примерима из
свакодневног живота и знањима из биологије; наставник је подстицао ученике на размишљање,
логичко закључивање и критичко мишљење и одржавао добру комуникацију у току целог часа,
истицао је најважније појмове и проверио је оствареност циљева, сви ученици су укључени у
решавање проблема и на крају часа добили су домаћи задатак.
Весна Сурчински Миковиловић је 25. 5. 2021. године, одржала час биологије у одељењу
6/1, наставна јединица ,,Болести које изазивају бактерије“, обрада. Часу су присуствовале Јелена
Бодирога и Татјана Перишић. Ученицима је унапред, у реалном времену одржавања часа у
школи, на Гугл учионици постављена презентација са материјалом и примерима који су
обрађени на часу. Са припремљеним материјалом за час, као и припремом за час, упознати су
сви који су присуствовали часу. Час је одржан у оквиру активности које смо планирали у циљу
унапређења квалитета наставе по комбинованом моделу, у новим условима реализације
наставе.Закључак: Час је био успешан, циљ часа је истакнут, на почетку часа обновљено је из
предходно савладаног градива све што је од важности за лакше разумевање новог градива и
повезивање са предходно стеченим знањима; ученици су показали висок ниво мотивисаности,
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константно учествујући и допуњујући се међусобно, тако да је током целог часа вербална
комуникација текла у оба смера, наставник-ученик и ученик-ученик; ученици су повезивали
наставне садржаје са примерима из свакодневног живота и знањима из биологије; наставник је
подстицао ученике на размишљање, логичко закључивање и критичко мишљење и одржавао
добру комуникацију у току целог часа, истицао је најважније појмове и проверио је оствареност
циљева, сви ученици су укључени у решавање проблема и на крају часа добили су домаћи
задатак.
Руководилац Већа
Марија Несторовић
5.9. Извештајо раду Стручног већа друштвених наука
Актив друштвених наука чине наставници историје Марија Јовичић, Владо Маријан;
географије: Невена Пауновић, Срђан Протић; грађанског васпитања: Марко Митровић и Ивана
Крстић; веронауке: Предраг Младеновић
Током првог полугодишта одржани су састанци на којима је праћена реализација наставе
на даљину. Наставници су се веома добро прилагодили новонасталој ситуацији. Настава на
даљину је у потпуности реализована успешно. Наставници су редовно пратили рад ученика на
основу чега су применили формативно оцењивање, а затим и сумативно. Формативно
оцењивање редовно је примењивано на основу активности на часу и радова које су ученици
слали на Гугл учионицу: презентација, одговора на питања, састава, као и коментарисања на
одговарајуће теме у току часа. Чланови већа упознати су са резултатима прошлогодишњег
завршног испита. Анализирали смо резултате и установили области на којима треба више
радити и на шта треба ставити акценат. Сви планирани састанци у првом полугодишту су
реализовани према годишњем плану. У оквиру тих састанака разматрали смо и: Усвајање
годишњег плана рада стручног већа; Усвајање извештаја о раду стручног већа (остваривању
плана рада); Информисање о савременим облицима, методама и средствима образовноваспитног рада и предлагање примене нових метода и начина извођења наставе; Уједначавање
критеријума оцењивања и развијање различитих модела и техника оцењивања; Усаглашавање и
распоред контролних задатака; Праћење остваривање образовних стандарда. Сарадња између
наставника је на високом нивоу. Успешно сарађујемо како међусобно, тако и са педагошкопсихолошком службом.
Разматрали смо стање кабинета историје и географије и установили да компјутер и
пројектор не раде, па да би се настава успешно обављала, потребно је то што пре поправити.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су два часа.
Наставница Невена Пауновић је 8. 3. 2021. године у учионици, у школи, одржала час
географије у одељењу 6/3 (15 ученика), наставна јединица „Појам државе и њени основни
елементи“.Часу су присуствовали Слађана Галушка и члан Стручног већа друштвених наука
наставник историје Марија Јовичић. На гугл учионицу одељења 6/3 постављена је презентација
која је коришћена на часу, као и упутство за ученике који прате час онлајн. Са припремом часа и
материјалом који је коришћен упознати су и сви чланови већа. Закључак анализе и дискусије
након часа - истакнути су циљ часа и важних кључни појмови, остварено је повезивање са
раније наученим градивом, као и висок ниво мотивисаности и укључивања ученика. Остварена
је добра комуникација са ученицима и позитивна клима у учионици. Повезан је наставни
садржај са примерима из свакодневног живота, као и са садржајима из историје. Ученици су
подстицани на размишљање и логичко закључивање. Сви ученици су били укључени у рад,
проверена је оствареност циља кроз решавање задатака на крају часа и задат је домаћи задатак.
Наставница је похвалила активности ученика и напредак на часу.
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Марија Јовичић је 28. маја 2021. године одржала час историје у одељењу 7/3. наставна
јединица „Српска и југословенска идеја“, час обраде. Часу су присуствовале библиотекарка
Слађана Галушка и наставница географије Невена Пауновић. Закаључак након часа је био да
наставница није ускладила предавање и припрему за час. Сугестија је била да се пише детаљнија
и прецизнија припрема за час и да укључености ученика у активности током самог часа буде
већа.
Руководилац Већа друштвених наука
Владо Маријан
Извештај о реализацији часова Грађанског васпитања
Шести разред
У оквиру наставе грађанског васпитања реализовани су план и програм са предвиђеним
наставним темама за обраду. Посебна пажња у реализацији плана и програма посвећена је
упознавању ученика са појмовима везаним за грађанско друштво, историјски концепт развоја
грађанског друштва, демократске принципе и стандарде, демократско одлучивање, као и
грађанску партиципацију. Фокус је постављен на самосталном истраживању и практичним
радовима ученика у областима које су обрађиване кроз предвиђене теме.
Наставни материјали су ученицима окачени у гугл учионици и поред усмене
комуникације, сарадња и комуникација са ученицима се одвијала писменим путем преко имејла.
Ученици су овладали информационом технологијом и самим тим су активно учествовали на
свим часовима. Домаће задатке су ученици постављали у учионици и све недоумице су им
отклоњене уз подршку наставника.
У другом полугодишту посебна пажња у реализацији плана и програма посвећена је
упознавању ученика са циљевима одрживог развоја. Ученици су развијали свест о својој
околини, прикупљали су податке у вези са датим проблемима и бавили су се њима кроз
одговарање на одговарајућа питања у вези са раширеношћу проблема, као и могућностима за
решавање тих проблема. Исто тако је велика пажња поклоњена обавезама и правима ученика,
насиљу у школама, као и бонтону.
У фебруару 2021. радили су пројектни задатак са социјално-психолошком и забавном
тематиком, чији је циљ упознавање са технологијом модерног доба и начином коришћења
глобалне мреже; спознаја лоших и добрих страна коришћења интернета, друштвених мрежа и
дигиталних уређаја. Тема пројектног задатка је „Дигитално доба“. Фокус је постављен на
самосталном истраживању и практичним радовима ученика у областима које се тичу самих
ученика према својим личним интересовањима. Самосталним истраживачким радом и
презентовањем резултата истраживања ученици су развијали међупредметне компетенције,
сараднички однос са наставницима. Код ученика је развијена свест о вршњачкој едукацији, као
и о самообразовању.
У току године одржано је 37 часова, последњи час - 16. 6. 2021.
Самосталним истраживачким радом и презентовањем резултата истраживања ученици су
развијали међупредметне компетенције, сараднички однос са наставницима. Код ученика је
развијена свест о вршњачкој едукацији, као и о самообразовању и потреби да искажу мишљење
о проблемима у својој заједници и начинима за њихово решавање. Кроз наставу грађанског
васпитања промовисан је рад Ученичког парламента и могућности самоорганизовања и
самоиницијативе ученика.
Услед ситуације изазване COVID - 19 вирусом, настава се одвијала онлајн и за реализацију
наставних садржаја коришћена је гугл учионица, а материјали су презентовани путем
презентација, докумената и видео снимака. Већим делом настава је реализована по принципу
постављања материјала, а преко гугл мита је трајал веома кратко (током децембра 2020.).
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Наставни процес је успешно спроведен у новонасталим околностима и ученици су
успешно савладали наставне материјале.
Седми разред
У оквиру наставе грађанског васпитања реализовани су план и програм са предвиђеним
наставним темама за обраду. Посебна пажња у реализацији плана и програма посвећена је
упознавању ученика са циљевима одрживог развоја у грађанском друштву. У средишту пажње
су биле теме везане за активизам грађана и разумевање овог појма, појам људских права, њену
интеграцију кроз принцип демократских вредности и стандарда, кључне вредности људских
права. Фокус је постављен на самосталном истраживању и практичним радовима ученика у
областима које су обрађиване кроз предвиђене теме.
Наставни материјали су ученицима окачени у гугл учионици и поред усмене
комуникације, сарадња и комуникација са ученицима се одвијала писменим путем преко имејла.
Ученици су овладали информационом технологијом и самим тим су активно учествовали на
свим часовима. Домаће задатке су ученици постављали у учионици и све недоумице су им
отклоњене уз подршку наставника
У другом полугодишту посебна пажња у реализацији плана и програма посвећена је
упознавању ученика са циљевима одрживог развоја.
У фебруару 2021. радили су пројектни задатак са социјално-психолошком и забавном
тематиком, а циљ је био упознавање са музичким трендом модерног доба, музичким
вредностима и музичким жанровима; препознавање доброг и лошег утицаја музике и
извођача на омладину и њихов развој. Слобода у исказивању мишљења о музици и њеним
вредностима, уз могућност поређења музике некад и сад, била је такође у средишту пажње
приликом израде и истраживања овог задатка. Тема пројектног задатка има назив „Музика као
део наше културе“.
Фокус је постављен на самосталном истраживању и практичним радовима ученика у
областима које се тичу самих ученика према својим личним интересовањима. Самосталним
истраживачким радом и презентовањем резултата истраживања ученици су развијали
међупредметне компетенције, сараднички однос са наставницима. Код ученика је развијена
свест о вршњачкој едукацији, као и о самообразовању. Кроз наставу грађанског васпитања
промовисан је рад Ученичког парламента и могућности самоорганизовања и самоиницијативе
ученика.
У току године одржано је 37 часова, последњи час - 17. 6. 2021.
Услед ситуације изазване COVID - 19 вирусом, настава се одвијала онлајн и за реализацију
наставних садржаја коришћена је гугл учионица, а материјали су презентовани путем
презентација, докумената и видео снимака. Већим делом настава је реализована по принципу
постављања материјала, а преко гугл мита је трајала веома кратко (током децембра 2020.).
Наставни процес је успешно спроведен у новонасталим околностима и ученици су
успешно савладали наставне материјале.
Марко Митровић
5.10. Извештајо раду Стручног већа вештина
У току првог полугодишта одржана су три састанка стручног већа, којима су
присуствовали сви чланови.
Ученици старијих разреда су ове школске године ишли у школу по комбинованом моделу
и одељења су била подељена на групу А и Б и тако су похађали наставу све до 30. 11. 2020. када
су прешли потпуно на онлајн наставу. Настава се одвијала путем постављања материјала на
стрим гугл учионице и путем Google Meet-а. Ученици су овладали информационим
технологијама и активно учествовал и на часовима.
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За музичку и ликовну културу распоред је био по један час у школи, а један онлајн за 5.
разред, 6. разред је часове похађао у школи јер има само 1 час, а 7. и 8. разред су наставу
похађали онлајн. То је проузроковало велике тешкоће код оцењивања ученика 7. и 8. разреда
који су током октобра 2020. имали две недеље термине за одговарање после часова. Одвојене
термине смо имали и за ученике 5. и 6. разреда који су наставу похађали само онлајн.
Часови слободних наставних активности су одржавани онлајн.
Часови физичког и здравственог васпитања су акценат давали на превенцији и здравом
начину живота и понашања у околностима пандемије. Ограничења су била неминовна код свих
предмета због специфичности самих вештина које се на њима изучавају. Препорука је да се
избаци заједничко певање због ширења капљичне инфекције и то је строго поштовано. Акценат
је на парлато читању нота солмизацијом и свирања на металофонима. Код физичког и
здравственог васпитања избегава се контакт ученика у групним играма.
Колеге који предају физичко васпитање истичу добру међусобну сарадњу. Констатовали
смо одличну сарадњу међу члановима већа. Састанци су конструктивни и завршају се
доношењем једногласних закључака.
Ученицима је приказано како да овладају наставним садржајима и на који начин да усвоје
нова знања, а било је повезивања и са другим наставним дисциплинама.
Настава се оставрује у складу са исходима и образовним стандардима и прилагођава се
ученицима којима је потребна индивидуализација.
За часове музичке културе приметно је да по препорукама ЗУОВ-а наставни садржаји не
прате наставу у другим предметима, са којима је могла да буде успостављена координација
(српски језик,историја, верска настава,).
У току онлајн наставе сви чланови већа су указали на тешкоће у смислу неукључивања
камера, микрофона који не раде, родитеља који шапући одговоре и сл. Истакнуто је велико
оптерећење ученика који имају дневно по осам часова које проводе пред компјутером.
Мишљење чланова већа је да за друго полугодиште треба направити нов распоред и
комбиновати методе рада
Пружамо и додатно подршку ученицима који раде по ИОП-у, и у складу са тим се и
вреднује рад тих ученика у оквиру њихових способности. За њих су написани посебни планови
учења.
Културне и друге манифестације као и сарадња између одељења ове године није могућа
због постојеће епидемиолошке ситуације и пандемије Ковид 19.
Чланови већа су похађали обуке у оквиру стручногусавршавања у установи и ван ње.
На ликовном конкурсу Центра за образовање и културу „Божидарац 1947“ под
покровитељством општине Врачар ученица Кристина Дивац из 8/2 освојила је треће место.
Планирано је да се за прославу Светог Саве презентују најбољи ученички радов на сајту
школе.
У току наставе музичке културе користе се металофони, ЦД плејер и ЦД уз уџбеник. За
слушање музике користе се интернет, платно и пројектор у учионицама у којима је то могуће.
Наставница ликовне културе указује да ученици путем интернета гледају изложбе светских
музеја и галерија. Кад су ученички радови у питању, проблем је у томе што поједини ученици не
раде сами, већ показују радове које им цртају родитељи.
Што се тиче набавке наставних средстава наставници физичког васпитања су проследили
захтеве за рекетима за стони тенис и бадмингтон.
У другом полугодишту је одржано пет седница стручног већа. Сви чланови Већа су
учествовали у раду и дискусијама. Разматрали смо углавном проблеме који су настали због
комбинованог начина рада (у школи и онлајн преко гугл мита) а који до пуног изражаја долазе
баш у нашим предметима,јер су у питању вештине.
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Констатовали смо и да смо у току ове школске године спустили критеријуме у оцењивању
због различитих објективних тешкоћа, болести ученика, стресних породничних ситуација,
несналажењу у новом начину рада код појединих ученика и слично.
Одвијање слободних наставних активности само онлајн, преко гугл учионице није сасвим
задовољавајуће, али је изнуђено решење у ситуацији пандемије ковида 19.
Пандемија вируса ковид 19 је разлог што ове школске године нису одржана такмичења у
нашим предметима, осим у ликовним конкурсима. Овом приликома похваљујемо ученицу
Кристину Дивац 8/2 која је постигла изузетне резултате на ликовном конкурсу о Светом Сави и
показала изузетан таленат (поред тога је проглашена и за ученика генерације).
Одредили смо које ће се слободне наставне активности реализовати у школској 2021/2022.
години: у 5. разреду - Здрав живот и Цртање, сликање, вајање, у 6. - Здрав живот, у 7. и 8.
разреду - Хор и оркестар.
Сви наставници су се у току школске године стручно усавршавали на бројним семинарима
и вебинарима. На последњем састанку већа једногласно је за руководиоца изабрана наставница
музичке културе мр. Биљана Буловић-Марић.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су два часа.
Наставник физичке културе Војислав Калезић је 12. 3.2021. одржао час у одељењу 7/2,
наставна јединица „Одбојка и бадмингтон“, на коме је успео да са ученицима обради основе ова
два спорта за време часа у трајању од 30 мин. Као представник већа часу је присуствовала
наставник музичке културе мр. Биљана Буловић-Марић, а као стручни сарадник - педагог
Татјана Перишић. Час је оцењен као изузетно успешан. Код ученика се јасно види колективан,
тимски дух на чему наставник приметно инсистира. Ученици су показали изузетно залагање на
часу.
Наставник физичке културе Владимир Карновић одржао је 11. 6. 2021. час у одељењу 7/1
„Кошарка, одбојка, бадмингтон“'. Часу су присуствовали наставници физичке културе Слађана
Томић и Војислав Калезић, психолог Маја Димитријевић и педагошки саветник Слађаан
Галушка. Час је оцењен као изузетно успешан, ученици су пратили упутства наставника,
међусобно су сарађивали, усвојили су правила и основе ових спортова и показали изузетно
залагање на часу.
Руководилац Већа вештина
мр Биљана Буловић- Марић
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6. Извештај о раду одељењских већа
6.1. Извештај о раду Одељењског већа првог разреда
Настава у школи, у првом циклусу образовања, организована је у складу са прописаним
мерама заштите, водећи рачуна о безбедности и здрављу ученика и запослених, у складу са
препорукама надлежних органа и институција, у школском простору, према изабраном моделу
организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе.
У првом разреду има укупно 138 ученика - 80 дечака и 58 девојчицa.
Програм наставе и учења за први разред је у потпуности испраћен и остварен. Часови свих
предмета су одржани у планираном броју. Сви ученици имају примерно владање. Дисциплина
на часу је одлична што доприноси успешној реализацији часова.
Посебна пажња свакодневно је била посвећена хигијенским навикама у колективу, као и
поштовању свих мера здравствене заштите ученика у просторијама школе.
Ученици првог разреда су успешно савладали све предвиђене садржаје планиране за први
разред и напредовали према својим могућностима. Програм наставе и учења за први разред је у
потпуности рализован. Редовно су одржавани часови допунске наставе и слободних активности.
Ученици су активно учествовали у раду, реализоване су провере знања. Ученици који су
пратили наставу на даљину су све школске обавезе редовно извршавали и достављали домаће
задатке на увид. Провере знања су радили у школи, према унапред договореном распореду
долазака и показали одличне резултате и постигнућа.
Са ученицима првог разреда реализовани су часови предмета Дигитални свет и бројни
наставни садржаји кроз радионице. Тематски садржаји „Занимања људи некада и сад“,
„Дигитални уређаји и здравље“, „Отпад и безбедно одлагање“ и „Бонтон“ реализовани су кроз
заједничке активности у којима су учествовали сви ученици одељења. Решавањем различитих
задатака, радећи у групи и у пару, глумећи, учестујући у јавним наступима пред својим
другарима из одељења, играјући различите улоге, ученици су садржаје дате теме успешно
реализовали кроз игру и дружење са вршњацима.
Током часова Слободних активности, ученици су имали могућност да учествују у
различитим тематским задацима као што су Чистоћа је пола здравља, Игре у групи, Златна јесен,
Дечји писци пишу за нас, Рециклажа, Луткарство-позориште лутака, Новогодишњи украси и
честитке, Лепо писање ћирилицом, Лик и дело Светог Саве, 8. март, Ускршњи украси, У сусрет
пролећу, Веселе оловке, Јежева кућица, Уређујемо учионицу, Правимо наш плакат. Ученици су
кроз различите теме, користећи различите ликовне и стваралачке технике у раду, упознавали
личности из српске историје и особености празника и важних датума. Учествовали су у
различитим свечаностима приликом обележавања важних дана, учили и примењивали важне
технике сценског наступа, као и стваралачког и креативног рада.
Ваннаставне активности се нису одржавале због епидемиолошке ситуације, време у
продуженом боравку било је испуњено едукативним и креативним садржајима, у границама
дозвољених могућности.
Агенција за безбедност у саобраћају „Пролаз“ и Градска општина Врачар организовали су
21. априла 2021. демонстрацију полигона на тему „Безбедност школске деце у саобраћају“. У
школском дворишту постављени су полигони на којима су деца била учесници у саобраћају у
улози пешака и возача. Ученицима су саопштена правила о правилном и безбедном преласку
улице, саобраћајној сигнализацији и другим учесницима у саобраћају. У активностима на
полигону учествовали су ученици свих одељења првог разреда.
Ученици су учествовали на такмичењима и конкурсима: Ликовни конкурс „Лик и дело
Светог Саве“ (јануар 2021.), Ликовни конкурс „Мали Пјер“ (фебруар 2021.), Такмичење у шаху
(школско у фебруару и општинско у априлу 2021.), Пројекат Библиотеке града Београда „Читам,
па шта?“(од марта до маја 2021.), Ликовни конкурс „Васкршње чаролије“ у организацији
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Пријатеља деце Врачара (април 2021.), Ликовни конкурс „Упознајмо птице“ у организацији
Пријатеља деце Врачара (мај 2021.).
Сарадња са колегама из продуженог боравка је била изузетна у протеклом периоду.
Руководилац Одељењског већа за школску 2021/2022. годину биће Ивана Глумац.
Срадња са родитељима је реализована према Програму сарадње са породицом. Сaрaдњa сe
oдвиjaлa прeкo индивидуaлних рaзгoвoрa сa рoдитeљима, кроз одржавање родитељских
састанака онлајн и слањем писмених обавештења. Родитељи су присуствовали родитељским
састанцима на којима су били обавештени о важним активностима у школи као и о успеху,
понашању и ангажовању ученика у школи. Сарадња са родитељима је била успешна.
Сарадња са колегама из продуженог боравка је била изузетна у протеклом периоду.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су два часа.
Ивана Глумац је у одељењу I2 одржала час Српског језика, 10. 3. 2021. године, наставна
јединица: „Писано слово Вв“, обрада. Ученици су током часа све време активно учествовали и
показали велики ниво знања у различитим тематским областима које су у вези са наставним
садржајем. Током часа коришћени су дигитални садржаји којима је приказана примена наученог
са похађане обуке „Веб алатима до интерактивне наставе“. Циљ часа је остварен. Часу су
присуствовале: Слађана Галушка, Татјана Перишић, Маја Букумирић, учитељице Маја Симић и
Драгана Златић.
Током часа коришћени су дигитални садржаји Genially презентација, како би ученицима
што прецизније и јасније визуелно биле објашњене особине које каректеришу правилно писање
писаног слова Вв. Део презентације је послужио за понављање раније усвојених садржаја с
акцентом на уочавање слова Вв у речима. Циљ наставног часа је истакнут по завршетку уводног
дела (Правилно писање писаног слова Вв) и тиме је отпочела обрада новог градива. Обрада
градива био је фронтални рад. Кроз интересантне квизове, презентације, видео снимке и
интерактивну комуникацију ученици су усвојили градиво: да препознају, правилно запишу, и
примене слово Вв у речи и реченици. Ученици су активно учествовали у раду, а атмосфера је
била радна и опуштена. Затим , уследио је рад на наставним листићима и индивидуални облик
рада. Ученици су самостално решавали дате задатке понављајући на тај начин градиво обрађено
на часу. Запис на табли је био уредан, прегледан и фукционалан. Однос према ученицима
темељи се на узајамном поштовању и разумевању, према свим ученицима посвећивала се
једнака пажња и подстицала се на рад и изношење закључака. Поред, едукативних, на часу су
коришћени и задаци који су добро осмишљени и занимљиви ученицима.
Повезивање са раније наученим градивом, висок ниво мотивисаности и укључивања
ученика, подстицање ученика на размишљање и логичко закључивње, добра комуникација са
ученицима, веома позитивна клима у учионици, задовољство на лицима ученика, истицање
важних појмова и остваривање циља часа уочени су као посебна вредност. Колеге које су
присуствовале часу и учествовале у дискусији анализирале су час са три аспекта: дидактичкометодичког, педагошко-психолошког и структурално-методичког. Истакнути су сви позитивни
елементи и указано је на недостатке часа.
Наталија Мићић је у одељењу I5 одржала час из Српског језика 11. 3. 2021. године,
наставна јединица: „Пишемо писаним словима-утврђивање“. Учитељица је у уводном делу часа,
као мотивацију користила музичку нумеру „На слово, на слово“, што је одговарало самој
наставној јединици која се утврђивала. У главном делу часа, учитељица је користила дигитални
уџбеник и путем њега је постављала задатке. Ученици већ имају искуства са оваквим начином
рада, тако да је овај део протекао без потешкоћа. У завршном делу ученици су извлачили
папириће на којима је била написана одређена реч, коју је требало пантомимом објаснити, а која
је била засићена словима која су утврђивана. Циљ часа је остварен. Часу је присуствовала
библиотекарка школе Слађана Галушка, учитељице Марија Илић, Милица Стошић и Весна Зец.
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Припрема за час је концизна и потпуно одговара свим фазама часа. Оно што је у припреми
планирано, на часу је и остварено. У припреми су избегнута претерана детаљисања, што је и
иначе непотребно, приликом писања припреме. Прилози у припреми су верно приказали шта ће
се радити на часу, тако да је то јасно и ономе ко не присуствује часу, већ само има прилику да
види припрему. Колеге које су присуствовале часу и учествовале у дискусији анализирале су час
са три аспекта: дидактичко-методичког, педагошко-психолошког и структурално-методичког.
Истакнути су сви позитивни елементи и указано је на недостатке часа.
Наталија Мићић, руководилац већа
6.2. Извештај о раду Одељењског већа другог разреда
Прво полугодиште
Одељењско веће другог разреда је у току првог полугодишта одржало пет састанака.
Договорили смо се да руководилац Одељењског већа другог разреда у овој школској
години буде одељењски старешина 2/3 Драгана Златић. Годишњи план рада за други разред је
урађен и унете су допуне које се односе на организацију наставе у природи и једнодневног
излета и наведени су начини реализације наставе (модел наставе у школи), као и начин на који
ће се одвијати подршка ученицима који наставу похађају на даљину.
Међу ученицима другог разреда наведена су два ученика којима је потребна додатна
подршка и помоћ у раду. Са обзиром на постојећу епидемиолошку ситуацију у земљи, посете
позоришту и другим културно-историјским установама нису дозвољене.
Наставни садржаји који обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда
постигнућа се реализују према Посебном програму основног образовања и васпитања у случају
непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и
околности за основну школу који је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања.
Програмски садржаји су реализовани у целини и у предвиђеном обиму. Одељењске старешине
се редовно договарају о припреми задатака за провере знања и уједначавају критеријум
оцењивања. Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивање ученика
обављало се у току непосредног образовно–васпитног рада. Ученици који су се определили за
учење на даљину, пратили су часове на РТС-у. Ученици су у школу долазити ради провере
знања у договору са наставницима. Оперативни наставни планови су усаглашавани са Посебним
програмом основног образовања и васпитања који је припремио Завод за унапређивање
образовања и васпитања и предавани су педагогу школе.
Извршен је интегрисани међупредметни приступ у планирању наставе у оквиру кога су се
повезали садржаји допунске, додатне наставе и слободних активности са предметима српског
језика, математике и ликовне културе. Допунска настава је организована за ученике који имају
потешкоћа у савладавању наставних садржаја.
Родитељи су потписали сагласност о формирању налога на платформи G Suite for
Education ради реализације наставе на даљину. G Suite for Education је платформа намењена
образовним институцијама фирме Google, која пружа могућност коришћења прилагођене и
персонализоване мејл адресе за сваког наставника и ученика, уз висок степен безбедности свих
података.
Дечечја недеља обележена је од 5. до 11. октобра под слоганом „Подељена срећа два пута
је већа“ разним едукативним садржајима и ликовним радионицама.
Сарадња са педагогом и психологом школе је веома успешна. Реализоване су посете
часовима као и саветодавни рад са ученицима који испољавају тешкоће у рад и понашању
школи и њиховим родитељима.
Сарадња са родитељима је била успешна и реализована је према Програму сарадње са
породицом. Одвиjaлa се кроз индивидуaлне рaзгoвoре сa рoдитeљима, слањем писмених
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обавештења и родитељских састанака. Комуникација са њима се обавља путем мејла, SMS
порукама, Viberom, а у изузетним случајевима и доласком родитеља у школу. Родитељи су
присуствовали родитељским састанцима на којима су били обавештени о важним активностима
у школи као и о успеху, понашању и ангажовању ученика у школи. Родитељи су упознати са
начином рада и оцењивања.
Ученици другог разреда су успешно и веома успешно савладали све предвиђене садржаје
планиране за овај период и напредовали према својим могућностима. Просечна оцена у другом
разреду је 4,92. Допунска настава из српског језика и математике је организована за ученике
који имају потешкоћа у савладавању наставних садржаја.
Програм наставе и учења за други разред предвиђен за овај период је у потпуности
рализован. У току овог полугодишта редовно су одржавани часови допунске наставе и
слободних активности. Ученици су активно учествовали у раду.
Одељењске старешине се редовно договарају о припреми задатака за провере знања и
уједначавају критеријум оцењивања. Реализовани су тестови знања, оцењени су и анализирани.
Ученици који пратили наставу на даљину су све школске обавезе редовно извршавали и
достављали домаће задатке на увид. Тестове су радили у школи, према унапред договореном
распореду долазака и показали одличне резултате и постигнућа.
Посебна пажња свакодневно је била посвећена хигијенским навикама у колективу, као и
поштовању свих мера здравствене заштите ученика у просторијама школе.
Ваннаставне активности се нису одржавале због епидемиолошке ситуације и време у
продуженом боравку било је испуњено едукативним и креативним садржајима, у границама
дозвољених могућности.
Мере за унапређења васпитно-образовног рада
Предложене су мере за унапређење васпитно образовног рада. Договорили смо се да
сваког месеца радимо проверу из књижевности, како би ученици обновили оно што су радили у
току месеца. Дошли смо до закључка да ученици не уче редовно свет око нас, па брзо забораве
оно што уче. Договор је да чешће понављамо градиво које је обрађено из свих предмета, како би
га ученици боље усвојили и како то градивоне би заборавили. У току редовне наставе ученици
су подстицани, применом одговарајућих задатака, да унапреде способност разумевања
прочитаног са циљем успешнијег учења и решевања тестова знања. И даље ћемо радити на
постизању овог циља. Треба повећати број часова редовне, тематске и пројектне наставе и
угледних часова на којима се примењују савремене методе рада и уводе иновације у раду.
Учешће на конкурсима
Ученици су учествовали на два онлајн ликовна конкурса у организацији Пријатеља деце
Врачара. Први је био у септембру (у оквиру Дечије недеље) са темом „Шта у мом срцу лежи“, а
други у новембру 2020. поводом обележавања Светског дана детета са темом „Моје право на
игру и слободно време“. Ученици су обавештени о литерарном конкурсу који следи, а то је
„Читам, па шта“.
Два ученика одељења 2/1 су освојила треће место на ликовном конкурсу „Моје право на
игру и слободно време“, у организацији Пријатеља деце Београда, Новак Петровић и Павле
Воротовић. Ученици су награђени поклон књигама и дипломама за освојену награду.
На уметничком конкурсу „Домовина се брани лепотом и знањем“, похваљени су радови
ученика одељења 2/1 и то Лена Ковачевић, Маша Петровић, Јован Поповић и Лука Милошевић.
Ученици су награђени дипломама за учешће.
Друго полугодиште
Одељењско веће другог разреда је у току другог полугодишта одржало три састанака.
На састанку већа одржаном 18. марта 2021. направљен је избор уџбеника за 3. разред за
школску 2021/2022. годину.
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На састанку већа одржаном 5. априла 2021. теме су биле: Анализа успеха и дисциплине
ученика и реализација Школског програма и Праћење успешности сарадње са родитељима у
циљу подршке ученицима у тренутној епидемиолошкој ситуацији.
Закључци: Програмски садржаји су реализовани у целини и у предвиђеном обиму.
Урађене су све планиране провере знања, уредно је вршена евиденција програмских садржаја и
редовно оцењивање ученика. Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и
оцењивање ученика обављало се у току непосредног образовно–васпитног рада. Ученици који
су се определили за учење на даљину, пратили су часове на РТС-у. Додатнa подршка наставника
одвијала се путем одабране платформе. Ученици су у школу долазили ради провере знања у
договору са наставницима. Оперативни наставни планови су усаглашавани са Посебним
програмом основног образовања и васпитања који је припремио Завод за унапређивање
образовања и васпитања и редовно су предавани педагогу школе. Посебну пажњу поклањали
смо квалитету реализације наставног програма применом метода активне наставе и коришћењем
ИКТ-а
У току другог полугодишта сарадња са родитељима је реализована према Програму
сарадње са породицом. Одвиjaлa се прeкo индивидуaлних рaзгoвoрa сa рoдитeљима, слањем
писмених обавештења и родитељских састанак. Родитељи су присуствовали родитељским
састанцима на којима су били обавештени о важним активностима у школи као и о успеху,
понашању и ангажовању ученика у школи. Родитељски састанци су се одвијали електронски,
разменом имејл порука. Сарадња са родитељима је била успешна.
Сарадња са педагогом и психологом школе је веома успешна. Реализовале су посете
часовима као и саветодавни рад са ученицима који испољавају тешкоће у раду и понашању у
школи.
На састанку већа одржаном 22. јуна 2021. теме су биле: Утврђивање успеха и дисциплине
ученика на крају школске 2020/2021. године, Анализа реализације Програма наставе и учења,
Рад у продуженом боравку, Извештај о раду Одељењског већа током 2020/2021. године, Избор
руководиоца Одељењског већа за наредну школску годину.
Закључци: Настава, као и осигурање квалитета образовно-васпитног рада у првом циклусу
образовања остварује се кроз непосредни образовно васпитни рад према изабраном моделу
организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе. Настава у школи била
је организована у складу са прописаним мерама заштите, водећи рачуна о безбедности и
здрављу ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у
школском простору.
Ученици другог разреда су веома успешно савладали све предвиђене садржаје планиране
за други разред и напредовали према својим могућностима. Програм наставе и учења за други
разред је у потпуности рализован. У току другог полугодишта редовно су одржавани часови
допунске наставе и слободних активности. Ученици су активно учествовали у раду.
Реализовани су тестови знања, оцењени су и анализирани. Ученици који су пратили
наставу на даљину су све школске обавезе редовно извршавали и достављали домаће задатке на
увид. Тестове су радили у школи, према унапред договореном распореду долазака и показали
одличне резултате и постигнућа.
Током школске 2020/2021. на часовима Пројектне наставе реализовани су бројни наставни
садржаји кроз радионице. Тематски садржаји Купи, продај у касицу додај, Зуби и њихов значај,
Шта све можемо да научимо од паука, Шта ћу бити кад порастем, Чаролије-враголије, Свет око
мене, Бонтон, Шта је то представа, Сат и часовник, часовничар, реализовани су кроз заједничке
групне активности у којима су учествовали сви ученици одељења. Кроз различите тематске
задатке, групни рад и рад у пару, глумећи, учестујући у јавним наступима пред својим
другарима из одељења, играјући различите тематске улоге, ученици су садржаје дате теме
успешно реализовали кроз игру и дружење са својим вршњацима.
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Током часова секције Слободне активности, ученици су имали могућност да учествују у
различитим тематским задацима као што су Чистоћа је пола здравља, Игре у групи, Јесен,
јесење чаролије, Дечји писци, Рециклажа, Позоришне представе из учионице, Новогодишњи
украси и честитке, Лепо писање латиницом, Лик и дело Светог Саве, 8. март, Ускршњи украси,
У сусрет пролећу, Уређујемо учионицу, Правимо наш плакат... Ученици су кроз различите теме,
користећи различите ликовне и стваралачке технике у раду, упознавали личности из српске
историје и особености празника и важних датума. Учествовали су у различитим свечаностима
приликом обележавања важних дана, учили и примењивали важне технике сценског наступа,
као и стваралачког и креативног рада.
Агенција за безбедност у саобраћају „Пролаз“ и Градска општина Врачар организовали су
21. априла 2021. демонстрацију полигона на тему „Безбедност школске деце у саобраћају“. У
школском дворишту постављени су полигони на којима су деца била учесници у саобраћају у
улози пешака и возача. Ученицима су саопштена правила о правилном и безбедном преласку
улице, саобраћајној сигнализацији и другим учесницима у саобраћају. У активностима на
полигону учествовали су ученици свих одељења другог разреда.
Ученици су учествовали на такмичењима и конкурсима: Ликовни конкурс „Лик и дело
Светог Саве“ (јануар 2021.), Ликовни конкурс „Мали Пјер“ (фебруар 2021.), Такмичење у шаху
(школско у фебруару и општинско у априлу 2021.), Пројекат Библиотеке града Београда „Читам,
па шта?“(од марта до маја 2021.), Ликовни конкурс „Васкршње чаролије“ у организацији
Пријатеља деце Врачара (април 2021.), Ликовни конкурс „Упознајмо птице“ у организацији
Пријатеља деце Врачара (мај 2021.).
Сарадња са колегама из продуженог боравка је била изузетна у протеклом периоду.
Извештај о раду Одељењског већа биће предат помоћнику директора Татјани Перишић.
Руководилац Одељењског већа за школску 2021/2022. годину биће Бранкица Виторовић.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су три часа.
Бранкица Виторовић је 17. марта 2021. одржала час света око нас у одељењу 2/1, наставна
јединица „Шта је заједничко свим живим бићима“. Ученици су током часа све време активно
учесвовали и показали велики ниво знања у различитим тематским областима које су у вези са
наставним садржајем. Током часа коришћени су дигитални садржаји, како би ученицима што
прецизније и јасније визуелно биле објашњене особине које карактеришу сва жива бића. Поред
едукативних, на часу су коришћени и игровни садржаји, који су послужили као повратна
информација о свеобухватној усвојености наставног садржаја. Часу су присуствовале Слађана
Галушка, Татјана Перишић и Драгана Златић. Колегама из Већа 2. разреда послата је припрема,
како би имали увид у наставни садржај и коришћену презентацију. Током анализе, све колеге
које су присуствивале часу и учествовале на анализи, похвалиле су реализовани час и указале на
све позитивне особености које су обележили исти. Похваљен је рад и активност целе групе, која
је током часа учесвовала у дискусији и час је окарактерисан као пример добре праксе.
Весна Зец је у одељењу 2/5 одржала час из Света око нас 14. 4. 2021. године, наставна
јединица „Животиње у мојој околини“, обрада. На часу је у великој мери коришћен дигитални
уџбеник, јер је у датој наставној јединици то било неопходно, ради очигледности. Ученици су
били веома активни, (појединци чак и бучни), јер су највећи број информација већ знали, па су
веома желели да учествују. У завршном делу часа, ученици су добили листић на коме су били
задаци везани за младунчад домаћих животиња о чему је такође било говора на овом часу. Ту је
требало обновити знања о овом делу лекције, који често деци задаје потешкоће. Часу је
присуствовала библиотекарка школе Слађана Галушка и педагог Татјана Перишић. Циљ часа је
остварен. Наставница је добила сугестију да је требало да наброји више исхода, које ће
детаљније дефинисати, него што је у припреми учинила.
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Невена Љамић је у одељењу 2/5 одржала час из Математике 10. 6. 2021. године, наставна
јединица „Бројеви до 100, сабирање и одузимање, текстуални задаци“. Час је био изузетно
иновативан. Учитељица је у раду користила паметну таблу, а садржаји које је на њој
презентовала били су везани за јунаке из цртаног филма Штрумпфови. Ово је деци било
изузетно занимљиво, нарочито што су и они користили паметну таблу, помагали јунацима и
уједно решавали текстаулне задатке. У завршном делу часа, ученици су добили задатке на
листићима које су самостално радили на табли. Циљ часа је остварен. Часу је присуствовала
педагог Татјана Перишић, као и бројне колеге учитељи.
Драгана Златић, руководилац већа
6.3. Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда
У првом полугодишту одржане су четири седница Одељењског већа трећег разреда,
према плану рада.
Наставни план је реализован у потпуности, али је пре почетка школске године
прилагођен настави и тренутној епидемиолошкој ситуацији и урађен од стране ЗУОВ-а.
Одељенско веће је усвојило распоред часова.
У септембру је направљен план распореда писмених и контролних вежби који је
објављен на сајту школе и огласној табли. Направљен је и распоред допунске и додатне наставе,
као и слободних активности.
Наставници, педагошко-психолошка служба и директор
пратили су постигнућа и рад зоком школске године.
Групе у одељењу су формиране по азбучном реду. Група А једне недеље има четири часа,
а група Б три. Групе се следеће недеље ротирају и не могу имати више од 15 ученика. Настава се
одвијала од 7.30 у првом полугодишту, тј 8.00 у другом полугодишту. Продужени боравак је
организован од 7.30 до 17.00 часова. Ученици који су се определили за учење на даљину,
пратили су часове на РТС-у. Додатнa подршка наставника одвијала се путем одабране
платформе. Ученици су у школу долазили ради провере знања по договору са наставницима.
Одржани су сви планирани часови одељенског старешине.
Допунска настава држaна je онлајн, оним ученицима којима је потребна помоћ у раду.
Усаглашен је критеријум оцењивања на нивоу већа и његов табеларни приказ је послат педагогу
школе.
Сарадња са родитељима сe oдвиjaлa прeкo индивидуaлних рaзгoвoрa сa рoдитeљима,
слањем писмених обавештења и родитељских састанака који су се одржавали он лајн.
У другом полугодишту, настављен је рад према моделу 3+4. Наставни план и програм је у
потпуности реализован.
На једном од састанка Одељенског већа трећег разреда, договорено је да се у четвртом
разреду користе уџбеници издавачке куће „БИГЗ“.
Школски програм за четврти разред је достављен педагогу школе.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су два часа.
Јована Симић је 12. марта 2021. године одржала час ликовне културе у одељењу 3/1,
наставна јединица „Гратаж - композиција линија“. Часу су присуствовале Слађана Галушка и
Ивана Милошевић. Час је успешно реализован. Планиран циљ часа је остварен. Активности су
биле разноврсне и коришћена су визуелна наставна средства из електронског уџбеника.
Ивана Уљанов је 27. маја 2021. године одржала угледни час српског језика, у одељењу 3/3,
наставна јединица „Бајке Браћа Грим“. Часу су присуствовале Горица Ивановић, Вера
Храстински, Снежана Ђуричковић, Татјана Перишић, Маја Димитријевић и Слађана Галушка.
Закључак је да је час веома успешно реализован. Планирани циљ часа је остварен задацима који
су прилагођени природи предмета, занимљиви и високо мисаоно активирајући за децу.
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Активности су биле разноврсне, релевантне за предмет и за изабрани садржај и развијале су
опште и међупредметне компетенције. Евалуација часа од стране ученика била је висока. Као
продукт обраде и анализе ових бајки настала је Збирка одељењских бајки.
Пројекат „Еко бајка“
Наставнице Јована Симић и Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка одржале
су угледни и јавни час из српског језика, наставна јединица „Моја бајка“, на коме су ученици 3/1
и 3/4 представили пројекат „Еко бајка“, 10. јуна 2021. у свечаној сали школе. Часу су
присуствовали ученици III3 и њихова учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и
Ана Стојановић, педагог Татјана Перишић и директор школе Јована Миленковић. Ђаци су
извели представу „Бајка о краљевству на ушћу двеју река“ кроз коју су показали знања у вези са
бајкама, заштитом животне средине и рециклажом. Део представе чинила су и квиз питања за
публику. У вредновању активности пројекта ученици учесници су рекли да је било веома
занимљиво, свидела им се сарадња два одељења, састављање бајке и квизова и глума. Гости су
похвалили идеју да се знања из природе и друштва повежу са бајком и оценили су да је
представа била веома успешна и забавна.
Форе и фазони
Ивана Уљанов је са ученицима 3/3 припремила одељењску приредбу „Фазони и форе“
рађену према тексту Љубивоја Ршумовића која је снимљена 18. јуна 2021. Приредба је настајала
у оквиру секције Креативна радиониц и састоји се из више краћих скечева. Теме скечева су
животне, примерене узрасту и духовите - Школске заврзламе, Проблеми упознавања, Комшије,
Браћа и сестре, Кумови, Проблеми са учењем, Кад бих имао нешто пара.... Пошто није била
дозвољено окупљање обе групе ученика, због пандемије, обједињени су скечеви у видео запис и
тако је направљена завршна приредба.
Ивана Милошевић, руководилац већа
6.4. Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда
Разредно веће четвртог разреда одржало је седам састанака у току школске године.
Записници са састанака налазе се у дневницима образовно-васпитног рада свих пет одељења.
Четврти разред похађа 123 ученика (65 девојчица и 58 дечака) распоређених у 5 одељења.
Због тренутне неповољне епидемиолошке ситуације образовно-васпитни рад је у четвртом
разреду организован и реализован по комбинованом моделу наставе према упутству
Министарства просвете у две групе (група А и група Б) 4+3
Од укупно 123 ученика четвртог разреда 92 ученика је пратило наставу у школи; 31 ученик
је пратио наставу на даљину.
Реализација школског програма
Наставни садржаји који обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда
постигнућа су реализовани према Посебном програму основног образовања и васпитања у
случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних
ситуација и околности за основну школу који је припремио Завод за унапређивање образовања и
васпитања на основу иницијативе Министарства просвете а у складу са законом. Програмски
садржаји су реализовани у целини и у предвиђеном обиму. Урађени су сви планирани писмени
задаци и провере знања, уредно је вршена евиденција програмских садржаја и редовно
оцењивање ученика. Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивање
ученика обављано је у току непосредног образовно–васпитног рада. Ученици који су се
определили за учење на даљин, пратили су часове на РТС-у. Додатнa подршка наставника
одвијала се путем одабране платформе.Ученици су у школу долазили ради провере знања по
договору са наставницима. Оперативни наставни планови су усаглашавани са Посебним
програмом основног образовања и васпитања који је припремио Завод за унапређивање
образовања и васпитања и редовно су предавани педагогу школе. Посебну пажњу поклањали
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смо квалитету реализације наставног програма применом метода активне наставе и коришћењем
ИКТ-а.
Реализацији допунске и додатне наставе
Допунска настава је организована за ученике који заостају у савладавању наставних
садржаја. Допунским радом били су обухваћени: ученици који су због болести често изостајали
са наставе, ученици који тешко савладавају одређено градиво. Додатни рад организован је за
ученике од четвртог разреда који испољавају посебну склоност и интересовање према
математици и српском језику. Извршен је интегрисани међупредметни приступ у планирању
наставе у оквиру кога су се повезали садржаји допунске и додатне наставе са предметима
српског језика, математике. О извођењу допунске и додатне наставе вођена је евиденција у
Дневнику васпитно- образовног рада. Програм допунске наставе је пратио редовну наставу. Сви
планирани часови су и реализовани.
Извештај о реализацији часова одељењског старешине
Одржани су сви планирани часови одељенског старешине. Све наставне теме предвиђене
Програмом рада одељенског старешине су реализоване.
На часовима се највише разговарало о:дисциплини и успеху ученика, напредовању у
учењу, планирању учења, радним навикама, мотивацији за учење, домаћим задацима, техникама
учења и успешној комуникацији, толеранцији, неговању другарства и међусобне солидарности,
вршњачкој подршци, гашењу сукоба ја порукама, oслободном времену и како да га правилно
искористе, темaма које се односе на очување здравља (заразним болестима, мерама заштите
здравља ученикатоком трајања пандемије COVID-19, личној хигијени, правилној исхрана, ритму
рада и одмора,), понашању у саобраћају.
Пригодним активностима обележени су следећи важни дани: Дечја недеља, Светски дан
љубазности; Дан толеранције, Светски дан детета, Школска слава Свети Сава (27. 1. 2021.);
Међународни дан борбе против вршњачког насиља - Дан розих мајица (24. 2. 2021.). Дан школе
обележен је 10. 5. 2021. На сајту школе су презентовани дечији радови, а одељењске старешине
су поставиле пригодне презентације на своје Гугл учионице.
Стручно усавршавање у установи – праћење и вредновање наставе
У овиру активности Акционог плана Развојног плана школе одржана су три часа.
Вера Храстински реализовала је 29. 4. 2021. јавни час у одељењу 4/2, наставна јединица
„Свети Сава у песми и причи“ међупредметна корелација кроз представу о животу Светог Саве.
Анализом часа констатовано је да је ова одувек актуелна тема о животу и делу Растка Немањића
веома вешто и искусно обрађена на часу. Одабрани текст је садржајан и прилагођен узрасту
ученика. Сценографија, костими и пажљиво одабране песме којима ученици изражајно
наступају доприносе квалитету осмишљеног часа. Међупредметна повезаност је помогла
ученицима да са лакоћом изнесу овај драмски приказ.
Гордана Бакић је 21. 5. 2021. одржала угледни час у 4/5, наставна јединица „Први српски
устанак“. Часу су присуствовале Драгана Томанић, Весна Самарџић, Невена Љамић, Вера
Храстински и Татјана Перишић. Циљ часа је био јасно истакнут. Ново градиво је било
представљено кроз презентацију и повезивање са претходним градивом. Наставна средства су
била функционална (краћи видео запис, сцена битке на Чегру, презентација и квиз са
вишеструким избором и временским ограничењем у алату Wordwall.
Снежана Ђуричковић је 3. 6. 2021. одржала угледни час из природе и друштва у одељењу
4/3, наставна јединица „Први светски рат“. Часу су присуствовали: Слађана Галушка, Маја
Димитријевић, Вера Храстински, Владо Марјан, Драгана Томанић и Јована Симић. Циљ час је
био јасно истакнут. Коришћене су наставне методе и наставна средства која су на занимљив
начин помогла у обради теме. Извршена је корелација међу предметима и на часу је владала
постицајна атмосфера обележена патриотизмом. Наставник историје Владо Марјан се
представио ученицима и упознао их са садржајем предмета Историја у петом разреду.
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Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима је реализована према Програму сарадње са породицом. Сaрaдњa
сe oдвиjaлa прeкo индивидуaлних рaзгoвoрa сa рoдитeљима, слањем писмених обавештења и
родитељских састанака. Родитељи су присуствовали родитељским састанцима на којима су били
обавештени о важним активностима у школи као и о успеху, понашању и ангажовању ученика у
школи. Родитељски састанци су се одвијали електронски, разменом e-мејл порука. Сарадња са
родитељима је била успешна.
На родитељским састанцима 28. 6. 2021. подељење су ђачке књижице књиге и дипломе.
Данијела Ардолић, руководилац већа

6.5. Извештај о раду Одељењског већа петог разреда
План и програм реализован према Плану реализације наставе у случају непосредне ратне
опасности, ратног стања,вандредног стања или других вандредних ситуација и околности за
основну школу. Од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020. као и од 15. 3. 2021. до 19. 4. 2021. настава се
одвијала преко Гугл мит Наставни план и програм у потпуности је реализован. Часови допунске
и додатне наставе реализовани су путем платформе G Suite. Часови СНА реализовани су према
плану осим што је услед појачаних епидемиолошких мера био онемогућен рад у пару и тимски
рад.
Ученици петог разреда су се добро прилагодили предметној настави. Ученици 5/1 Ј.Б.
пружена је је помоћ у техничким средствима за реализовање наставе на даљину тако да је била
у могућности да прати наставу.
ПП служба је у сарадњи са разредним старешином пратила групу ученика 5/4 која има
дисциплинске проблеме. Ученик 5/5 разреда Д. Ш. имао је велики број неоправданих часова и
разредни старешина је сарађивао са ПП службом, родитељима и надлежним институцијама да
би се омогућило да ученик редовно похађа наставу.
Родитељски састанци су одржавани преко платформе Google meet.
Подела ђачких књижица у првом полугодишту била је 25. 12. 2021. Подела сведочанства
одржана је 28.6.2021. у просторијама школе.
Планирани једнодневни излет није реализован услед неповољне епидемиолошке ситуације
током целе школске године.
Александра Бошковић, руководилац већа
6.6. Извештај о раду Одељењског већа шестог разреда
У току првог полугодишта одржано је пет седница Одељењског већа шестог разреда,
према плану рада. План рада је реализован у потпуности, али на нешто другачији начин јер се
настава одвијала комбинованом методом због епидемиолошке ситације. Од 1. 9. до 30. 11. 2020.
године, ученици сваког одељења су била подељени на две групе и сваког другог дана су
физички били присутни у школи, а када нису долазили у школу, користили су „Подршку“ која је
била постављена на сајту школе. Од 9. 10. 2020. материјали за подршку ученицима који су online
похађали наставу и када група не долази у школу постављани су у Гугл учионици у оквиру
платформе G Suite. Због погоршања епидемиолошке ситуације коронавирусом од 30. 11. 2020.
настава се одржавала online коришћењем mеета у оквиру GSuit Education учионица у реалном
времену.
У августу 2020. су сређивани кабинети и учионице и усвојен је распоред часова. У
септембру је извршено усклађивање распореда писмених и контролних задатака. Њихов
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распоред је објављен на сајту школе и на огласној табли школе. Планиран је и распоред
допунске и додатне наставе као и начин организације и реализације наставе и вођење евиденције
у педагошкој документацији. У новембру су верификовани успех и дисциплина ученика на крају
првог класификационог периода. Наставни план и програм је реализован и усвојен је нов
распоред часова. Закључено је да ученици присуствују у великом броју допунској и додатној
настави. У децембру је извршена анализа успеха и дисциплине у другом класификационом
периоду. Ученици су показали завидан успех. Средња просечна оцена је висока. Извршена је
анализа реализације наставног програма, изборних предмета и васпитног рада са ученицима,
анализа сарадње са родитељима, анализа ангажовања ученика.
Комуникација са родитељима, као и међусобна пословна комуникација у школи, одвијала
се електронским путем преко имејла, а са увођењем платформе GSuit Education преко учионица
у реалном времену коришћењем мита.
Извештаје о успеху ученика на крају класификациног периода радио је педагог школе.
Руководилац већа шестог разреда
6.7. Извештај о раду Одељењског већа седмог разреда
Одељењско веће седмог разреда je ове школске године састављено од четири одељења: 7/1,
одељењски старешина Ана Стојановић, 7/2, одељењски старешина Ивана Марковић, 7/3,
одељењски старешина Ана Брезо, 7/4, одељењски старешина Јелена Бодирога.
У првом полугодишту одржана су три састанка одељењских већа. На свим састанцима
били су присутни сви чланови Одељењског већа.
Главна тема били су питања и проблеми везани за реализацију Плана рада већа. Посебна
пажња на већима посвећивана је анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим
периодима.
Такође, детаљно је разговарано о проблемима и недостацима наставе која је реализована
на даљину, путем гугл мит платформе, од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020.
На основу анализе резултата констатовано је да ученици вредно раде и труде се како би
постигли што бољи успех, али је дошло до мањег пада квалитета код појединих ученика, услед
обимнијег градива седмог разреда и захтева предметних наставника.
Као посебан проблем на коме треба више радити осврнули смо се на нередован долазак
ученика на допунску наставу. Потребно је због тога више радити са ученицима, али и са
родитељима, који могу додатно да мотивишу децу да долазе на допунску наставу.
Такође, констатовано је да родитељи треба и даље редовно да се информишу о
напредовању и проблемима свог детета код предметних наставника и одељењског.
У другом полугодишту одржана су три састанка одељењског већа, 24. фебруара, 7. априла
и 23. јуна 2021. Присуствовали су сви чланови већа.
Главна тема свих ових већа били су питања и проблеми везани за реализацију Плана рада
већа. Посебна пажња посвећивана је анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим
периодима. Такође, детаљно је разговарано о проблемима и недостацима наставе која је
реализована по комбинованом моделу током целог другог полугодишта ове школске године.
Сви ученици седмог разреда имали су техничке могућности за праћење оваквог вида
наставе, али су уочени и истакнути бројни недостаци и комбинованог модела и онлајн модела
које су одређени ученици похађали.
Констатовано је да ученици на онлајн настави нису редовно пратили Гугл учионице, нити
читали обавештења која су им наставници путем њих слали. Такође, нису читали мејлове.
Неретко се дешавало да се онлајн ученици нису појављивали на одговарању у заказаним
терминима јер „нису видели обавештење које је наставник поставио или послао“. Због
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наведеног, наставници су имали проблема да оцене одређене ученике, што се сигурно не би
десило да нисмо имали овакав вид наставе.
На основу анализе резултата констатовано је да ученици вредно раде и труде се како би
постигли што бољи успех, али је дошло до пада квалитета код појединих ученика, услед
обимнијег градива седмог разреда и захтева предметних наставника, као и немогућности
ученика да на предвиђени начин, учењем на даљину, савладају градиво.
Као посебан проблем на коме треба више радити истакли смо нередован долазак ученика
на допунску наставу. Потребно је због тога више радити са ученицима, али и са родитељима,
који могу додатно да мотивишу децу да долазе на допунску наставу.
Такође, констатовано је да родитељи треба и даље редовно да се информишу о
напредовању и проблемима свог детета код предметних наставника и одељењског старешине.
План и програм Одељењског већа за ову школску годину су реализовани у целини.
Ана Брезо, руководилац већа
6.8. Извештај о раду Одељењског већа осмог разреда
Одељенска већа су одржала седнице са следећим темама:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају класификационих периода
Одељенске старешине поднеле су извештаје који су усвојени на седницама Наставничког
већа.
2. Организација наставе на даљину
Након урађене анкете родитеља утврђен је број ученика и начин рада са тим ученицима.
Договор је да се материјали постављају у Гугл учионици а да се ученици позивају у школу за
периодичну проверу знања.
3. Онлајн настава
У складу са одлуком МНПТР настава се одвијала у реалном времену у трајању часа од 45
минута.
4. Начини провере знања у условима учења на даљину
Договорено је да се сви ученици, осим Д. К. 8/4, позивају у школу. Родитељи поменутог
ученика доставили су сву потребну медицинску документацију, а школа је прибавила одобрење
од ШУ Београд да се овај ученик испита онлаајн.
5. Нова ученица
Јулија Свјателик је нова ученица која је дошла из Ставропоља, Русија. Школи је предата
нострификација сведочанства и Јулија је званично уписана у 8-4. Са обзиром на то да у Русији
основна школа траје 11 година, Јулија је имала потешкоћа у савладавању градива 8. разреда.
6. Распоред писаних провера и за прво и за друго полугодиште
Предложени распоред усвојен је једногласно без примедби и истакнут на сајту школе.
7. Васпитно дисциплинске мере
Васпитно дисциплинске мере изречене су ученицима који су били обухваћени појачаним
васпитно-дисциплинским радом који је одредио Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања, занемаривања и дискриминације.
8. ИОП
За ученицу Н. Р. урађени су планови за ИОП 1
9. Припремна настава за завршни испит
Урађена је анкета за све ученике. Одлучено је да се осим материјала који су постављани у
посебну Гугл учионицу, одрже часови у школи након завршетка наставе. Часови су одржани
према распореду.
10. Због актуелне епидемиолошке ситуације, сарадња са родитељима одвијала се путем
имејла, телефонских разговара и долазака у школу по позиву.
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11. На завршни испит изашло је 108 од 109 ученика. Једна ученица из здравствених
разлога није могла да приступи испиту. Једна ученица даље школовање наставља у Руској
Федерацији.
Марина Луковић, руководилац већа
6.9. Извештај о раду продуженог боравка
За рад у продуженом боравку, током године, укупно је ангажовано од 12 до 15 учитеља,
број је варирао у зависности од потребе да се изврши замена у редовној настави. Шест учитеља
финансира Министарство просвете, а остали су финансирани из буџета града Београда. На десет
одељења првог и другог разреда, распоређено је девет учитеља. Школа је добила дозволу да у
првом и другом разреду запосли три извршиоца који се финансирају из буџета града, како би се
растеретиле васпитне групе у продуженом боравку.
Радно време боравка је било од 07.30 до 17.00.
У првом разреду продужени боравак похађало је 75 ученика у пет група. У одељењу 1/5
постављен је извршилац ангажован преко града, а у осталим одељењима извршиоци које
финансира Министарство. У другом разреду продужени боравак похађало је 66 ученика у
четири групе. У одељењима 2/1 и 2/3 постављен је извршилац ангажован преко града, а у
осталим одељењима извршиоци које финансира Министарство. У трећем разреду продужени
боравак похађало је 27 ученика у две групе. У четвртом разреду продужени боравак похађало је
23 ученика у две групе.
Организација рада у боравку због пандемије вируса корона је другачије него претходних
година. У учионицама не сме да се нађе више ученика од 15 или 18 (ако је већа просторија).
Током сваког дана праћена је ситуација и број ученика који остаје у боравку. Групе су
формиране тако да не прелазе дозвољен број ученика у учионицама.
Наставници који учествују у пројекту „Обогаћни једносменски рад“ организовали су
радионице са ученицима у боравку. Кад год су временски услови дозвољавали, деца су боравила
ушколском дворишту. Школска кухиња је нормално наставила са радом. Ученици су од
ваннаставних активности у другом полуодишту похађали часове глуме и шаха.
Учитељи су у боравку вредно радили и прилагодили се тренутним околностима. Излазили
су у сусрет кад год је неко од учитеља био одсутан и преузимали децу. Посебно бих се
захвалила колеги Владимиру Карановићу који је, кад је то могао, мењао неког од одсутних
учитеља. Већих проблема у начину организације рада у продуженом боравку није било.
Тијана Јаћимовић, координатор продуженог боравка
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7. Извештај о раду школских тимова
7.1. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Oдржано је 20 састанака тима. На већини састанака разматране су ситуације насиља и
дискриминације у већој мери пријављених од стране родитеља.
На основу разматраних ситуација присутно је физичко, вербално, психичко, социјално и
дигитално насиље. С обзиром да се према Протоколу о поступању у ситуацијама насиља тим
укључује у ситуацијама на другом нивоу, већина насилнних ситуација процењена је као други
ниво, није било ситуација на трећем нивоу, као ни више пута поновљених ситација на првом
нивоу, када се такође може укључити тим.
У разматрању вршњачког насиља у првом циклусу било је ситуација физичког насиља,
које је често праћено и вербалним насиљем. На старијем школском узрасту заступљено је
психичко, социјално, вербало и дигитално насиље.
За све ученике и одељења у којима су евидентиране наведене ситуације насиља тим је
предложио израду и пратио спровођење индивидуалног плана заштите ученика и план појачаног
васпитног рада. Личним планом заштите било је обухваћено 5 ученика, 11 ученика Планом
појачаног васпитног рада и 2 одељења Планом појачаног васпитног рада. Школа и тим су у
решавање свих конфликтних ситуација, позивали и укључивали родитеље ученика, али је и код
одређеног броја родитеља изостала сарадња у виду учествовања у појачаном васпитном раду, а
неки су одбијали сарадњу са школом у виду онемогућавања обављања саветодавног рада са
њиховом децом о чему је обавештен и Центар за социјални рад.
Тим је разматрао и:
- приговор родитеља једног ученика на дискриминацију и закључио да нема основа за
поступање по приговору родитеља,
- приговор родитеља на понашање наставника и закључио да се предузму мере ПВР у
одељењу у коме је постојао проблем, а директор је предузео активности према наставнику у
складу са Законом,
- пријаву од стране родитеља о породичном насиљу у породици другог ученика са којим је
био сукобу, о чему је школа обавестила МУП и Центар за социјални рад,
Разматране су и ситуације вршњачког насиља и неадекватног понашања родитеља у
школском окружењу за које смо добили сазнања, а које су се десиле ван школског простора и не
у време наставе. О наведеним ситуацијама обавештена је и полиција.
У оквиру превентивног рада формиран је Вршњачки тим и организована је едукација
ученика на тему вршњачког насиља, електронског насиља и ненеасилне комуникације.
Психолог школе је реализовала активности (предавања и радионице) са члановима Вршњачког
тима у вези са вршњачким и електронским насиљем и ненеасилном комуникацијом. Ученици,
као представници својих одељења, нису имали прилику да презентују ове теме својим
вршњацима због преласка на наставу на даљину, 15. марта 2021. године.
Тим је предложио имплементацију правила понашања у дигиталној учионици у Правилник
о понашања у школи. Формирана је учионица у којој су постављени материјали са предавања и
радионице за чланове Вршњачког тима са додатним препорукама шта ученици треба да знају
како би спровели активности у својим одељењима.
Наставница Слађана Томић е одређена за координирацију рада и активности Вршњачког
тима, евалуацију рада тима и извештавање о реализованим активностима. Одељењске
старешине, такође, прате реализацију ових активности.
Предложено је чешће укључивање УП и јасно дефинисана и појачана сарадња са
родитељим, како у превентивним, тако и у интервентним активностима.
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Са ученицима у продуженом боравку психолог школе је реализовала радионице на тему
ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата у оквиру активности
Обогаћеног једносменског рада.
У дворишту школе 15. јуна 2021. године, између 10 и 11 часове, непосредно пред сликање,
десио се инцидент између ученика одељења 3/4. Отац У. М. дошао је 17 јуна 2021. са адвокатом
код психолога школе. Разговору је присуствовала и учитељица. Тражио је да види снимак
камера, да се напише службена белешка и записник са тог разговора, јер се брине да ће се
поновити, пошто ученик О. С. вређа девојчице, па и њихову ћерку ван школе. Испоштовано је
то што је тражио, а разговор са У. М. није обављен јер ученица није долазила у школу наредних
дана. Родитељи су били са њом код психолога школе у уторак, 22. јуна 2021. и обавили разговор
о томе шта се десило.
Ученику из 2/2 појачани васпитни рад је показао добре резултате, те је окончан.
Сви ученици 8. разреда имају примерно владање осим једног и то због неодговрног односа
према настави, а не из васпитно-дисциплинског разлога.
Са обзиром на то да је био једнак број ситуација у првом и у другом циклусу, предлог је да
се следеће године у састав овог Тима укључе по два наставника разредне и предметне наставе.
Маја Димитријевић, психолог
Татјана Перишић, педагог
Марина Луковић, координатор Тима
7.2. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
У току првог полугодиштаТим за инклузивно образовање се састао два пута.
Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка и израђени су
педагошки профили ученика и ИОП-и, као и планови индивидуализације за ученике за које је
утврђена потреба за додатном подршком.
Разматране су могућности сарадње са организацијом „Дечије срце“ у циљу обезбеђивања
персоналних асистената за два ученика, настављена је сарадња са СШ „Душан Дугалић“ у
пружању подршке у раду са појединим ученицима и њиховим родитељима, као и сарадња са
ИРК у обезбеђивању додатне подршке ученицима.
Разматрана су и питања:
- примена различитих стратегија у радусаученицима,
- подршка наставницима у изради ИОП-а,
- праћење и подршка ученицима која је предвиђена Мишљењем ИРК, као и подршка
родитељима.
Предложено је организовање приказа примера позитивне праксе и архивирање тих
примера, као и размене мишљења наставника који имају ученике који раде по ИОП-у, а све у
циљу побољшања рада и размене искустава.
У другом полугодишту одржана су три састанка. Разматрани су извештаји о вредновању
усвојених ИОПа, предлози за израду нових ИОПа, подршке ученицима осмог разреда у виду
израде плана индивидуализације и ИОП1, као и припрема организације и израде тестова за
завршни испит за ученика 8. разреда који је наставу похађао по ИОП2, као и прилагођавање
услова полагања завршног испита. Разматране су и организације и реализације активности
професиналне оријентације за ученике осмог разреда који су били обухваћени планом
прилагођавања (индивидуализација, ИОП1/2). Активности су обухватале саветодавне разговоре
са ученицима и родитељима ученика.
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Током школске године активна је била сарадња са ИРК у пружању додатне подршке
ученицима. Сви ученици који су обухваћени ИОП добили су бесплатне уџбенике у овиру
пројекта МПНТ.
Татјана Перишић, педагог
7.3. Извештај о раду Тима за самовредновање
Током школске године одржано је пет састанака Тима за самовредновање. У раду тима је
учествовао и један родитељ.
У септембру 2020. је конституисан тим и одржан је први састанак на којем је направљен и
усвојен план рада тима. Чланови тима су током школске године сарађивали са члановима Тима
за обезбеђивање квалитета и развоја установе, Тима за професионални развој и Стручног актива
за развојно планирање и одржавали заједничке састанке.
План самовредновања за 2020/2021. годину предвиђа вредновање у две области:
Програмирање, планирање и извештавање и Подршка ученицима. Са обзиром на начин
реализације образовно-васпитаног рада током првог полугодиште, у децембру је договорено да
се уради и самовредновање у области Настава и учење кроз анкете за ученике, родитеље и
наставнике у вези са учењем на даљину. Педагог и психолог су израдиле гугл упитнике за све
циљне групе и извршиле анализу одговара.
Током године је праћена реализације активности Плана самовредновања у свим областима
кроз посматрање и праћења часова/активности, анализу школске/педагошке документације и
ефеката реализованих активности у пројектима, као и кроз разговоре, састанке, анкете и
упитнике. Део самовредновања је урађен у јуну 2021. коришћењем чек листе за области
Програмирање, планирање и извештавање и Подршка ученицима.
У јуну 2021. је договорено да се уради и самовредновање у области Етос, Сарадња школе
ипородице, кроз анкете за родитеље. Педагог и психолог су израдиле гугл упитнике и извршиле
анализу одговара.
Слађана Галушка, координатор Тима
7.4. Извештај о раду Тима за професионални развој
Тим за професионални развој одржао је пет састанака током школске године. Остварена је
сарадња са Стручним активом за развојно планрање и Тимом за самовредновање. У септембру је
конституисан тим и за координатора је одређена Маја Анђелковић Шегуљев. Она је у октобру
2020. упућена на рад у иностранство. На састанку у децембру договорено је да координатор
буде Слађана Галушка.
Теме које су разматране на састанцима: Планирање активности стручног усавршвања,
Организација стручног усавршавања у установи и ван установе, Праћење остваривање Плана
стручног усавршавања за 2020/2021. годину.
На првом састанку је истакнуто да Тим према предвиђеном плану прати рад приправника и
ментора, стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у установи и ван установе и
разматра захтеве наставника који желе да конкуришу за одређена звања.
У току првог полугодишта започело је менторски рад са два наставника разредне наставе и
два наставника предметне наставе. Настављен је менторски рад за два наставника и стручног
сарадника психолога. Они су у јуну 2021. реализовали активности за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу (два часа и једно предавње). Комисије су оцениле
реализацију часова/активности успешном.
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У другом полугодишту настављено је праћење остваривање Плана стручног усавршавања.
Наставници су похађали бројне обуке ван установе и стечена знања и вештине примењивали у
наставној пракси. У оквиру стручног усавршавања унутар установе одржано је 20 часова које су
пратили наставници, стручни сарадници и педагошки саветници. Ти часови су планирани
Допуном Акционог плана у области Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима, циљ Праћење и вредновање квалитета наставе и учења и
унапређивање квалитета рада. Детаљнији извештаји о реализованим часовима су у извештајима
одељењских/стручних већа.
Није било захтева за звање.
Слађана Галушка, координатор Тима
7.5. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију
План и програм пројекта „Професионална оријентација“ реализован је током другог
полугодишта.
Психолог Маја Димитријевић је формирала учионицу за професионалну оријентацију за
осми разред.
На часу грађанског васпитања са ученицима седмог разреда вођена је дискусија на тему
„Слика савременог света данас; врлине и вредности које уочавам код себе и у других“. Сви
ученици су учествовали у разговору и на врло домишљат и успешно су одговорили захтевима
дате комуникативне ситуације.
Јелена Ивановски, координатор Тима
7.6. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
У току школске 2020/2021. услед уведених појачаних епидемиолошких мера и
комбинованог начина реализације наставе било је врло тешко реализовати планиране
активности тима.
Дигитална компетенција је она коју су и наставници и ученици највише развијали у току
овог периода и то пре свега радећи на платформи G Suite.
Ученици петог разреда похађају часове СНА Комуникација и медији и уз дигиталну
компетенцију развијали су и компетенције Рад с подацима и информацијама и Комуникација.
Ученици првог разреда од ове школске године похађају предмет Дигитални свет. Тридесет
наставника похађало је обуку за рад на G Suite-у и у току зимског распуста реализована је још
једна обука за рад на овој платформи.
Велики број часова одељенске заједнице био је посвећен очувању здравља, хигијени и
здравим начинима живота у циљу спречавања обољевања и ширења корона вируса. Ово је била
и главна тема часова СНА – Здрав живот а и сви предметни наставници на својим часовима
говорили су о важности одговорног понашања у току епидемије.
Естетичка компетенција развијана је на часовима ликовне културе, музичке културе и
СНА – Цртање, сликање, вајање, Креативно писање и Хор и оркестар. Ученици су учествовали
на бројним конкурсима, писали су и цртали и украсили паное и учионице поводом
новогодишњих празника.
Ученици млађих разреда у оквиру предмета Пројектна настава и секције Слободне
активности часовима решавали су различите тематске задатке и реализовали су бројне пројекте
од којих су поједини представљени на сајту школе.
Детаљи о овим активностима су у Извештају о реализацији Акционог плана и извештајима
о реализацији часова СНА.
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Предузетништво
Активности које се тичу предузетништва реализоване су на часовима СНА – Учење о
предузетништву (пети разред) и Практична хемија (седми и осми разред).
Ученици 5. разреда су реализовали мини пројекат „Интервју са предузетником“ и Оком у
свемир (набавка телескопа) који су представили Наставничком већу и Савету родитеља а
представљен је и одобрен за реализацију од стране Школског одбора.
Ученици 7. и 8. разреда су направили самостално лава лампу, љигавце, украсе и сапуне
према упутству предметног наставника.
Детаљи о пројектима и реализованим активностима, финални радови и фотографије налазе
се на сајту школе и учионици Медијатека на платформи Google suite.
Дан девојчица
Обележавање Дана девојчица последње недеље месеца априла 2021. године састојало се од
две активности – посете девојчица успешним компанијама и разговор са женама менаџеркама и
такмичење у изради видео радова ,,Ухвати идеју“, а задатак је да ученице осмисле један
преудзетнички пројекат и представе га видео клипом.
За ученице седмог разреда заинтересоване за учешће у обележавању Дана девојчица током
месеца марта и априла организована је гугл учионица и одржаване су припреме сваког
понедељка.
Четири ученице су осмислиле предузетничку идеју и снимиле видео клип у трајању од 90
секунди у којем су је представиле и ти клипови су послати на конкурс ,,Ухвати идеју“':
Анита Бојер 7/1 – видео Пластелинизација,
Теодора Чубрило 7/3 – видео Од лименке до шуме,
Aна Кришто 7/3 – видео Learn mates,
Мирјана Илић 7/3 – видео Онлајн галерија.
Два рада ученица Ане Кришто и Мирјане Илић ушле су у финале и 22. 4. одржана је
онлајн посета компанији А1 током које су проглашени победници конкурса – ученица Ана
Кришто освојила је 3. место а Мирјана Илић 2. место.
Ученица Мирјана Илић и менторка Александра Бошковић учествовале су 25. 4. 2021. у
јутарњем програму на телевизији Студио Б где су говориле о свом раду током обележавања
Дана девојчица као и о развијању предузетничких компетенција у нашој школи.
Група од 15 девојчица седмог разреда учествовала је 23. 4. 2021. у онлајн посети
компанији Schneider Electric током које су девојчице могле да чују чиме се бави ова компанија,
као и лична и професионална искуства жена менаџерки које раде у компанији. Ученице су биле
у прилици и да поставе питања и добију одговоре о томе како је радити у тако великој
међународној компанији, које образовање треба имати и како усклађују приватни са пословним
животом. На А1 вебинару са темом „Безбедност деце на интернету“, одржаном 27. 4. 2021.
године, учествовала је група од 15 ученица. Вебинар се бавио опасностима које прете деци на
интернету и начинима на које могу да се заштите.
Остале активности
Ученици су развијали међупредметне компетенције учешћем на различитим конкурсима
и такмичењима. Детаљи о тим активностима су у Извештају о реализацији Акционог плана.
Током другог полугодишта осам наставница предметне наставе похађале су семинар
Британског Савета „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“. Као
резултат ове обуке направљен је план за тематски дан „Здрава средина – Здрави људи“ који
ће се реализовати почетком септембра у сарадњи са свим заинтересованим колегама.
Детаљи о пројектима и реализованим активностима, финални радови и фотографије налазе
се на сајту школе и учионици Медијатека на платформи Google suite .
Александра Бошковић, координатор Тима
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7.7. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
У току првог полугодишта одржана су три састанка тима. Свим састаницима је
присуствовала представник родитеља из Савета родитеља. На састанцима је анализиран
квалитет наставе у прва три месеца рада и на крају првог полугодишта, примена Правилника о
оцењивању ученика Чланови тима су упознати са предлозима родитеља за унапређивање
наставе посебно наставе на даљину у смислу да настава буде једнообразна у погледу
организације и постављања материјала, рокова за домаће задатке и достављања повратних
информација. Разматрани су резултати анкете за наставнике, ученике и родитеље о настави на
даљину у првом полугодишту, извештај о реализацији активности пројекта „Обогаћени
једносменски рад“ и предлог мера за унапређење рада на основу достављених извештаја о
реализацији образовно васпитног рада у првом полугодишту.
У наредном периоду тим би требало да успостави континуирани рад, успостави
координацију са другим органима, тимовима, и телима (Педагошки колегијум, Савет родитеља,
Стручни актив за развојно планирање, Тим за самовредновање) у циљу сагледавања потреба
Школе, планира и континуирано спроводи мере за унапређивање наставе на даљину, подршке
ученицима, родитељима и наставницима и ради на уједначавању квалитета наставе на даљину.
У другом полугодишту одржаано је 5 састанака тима. Разматрани су извештаји о
реализацији комбинованог модела наставе и онлајн наставе у другом полугодишту и праћењу
одржаних часова, са посебним освртом на часове на које је било приговора родитеља на рад
наставника. У оквиру акционог плана РП а у циљу побољшања и унапређивања образовноваспитног рада и кроз подстицање хоризонталног учења и међусобну подршку наставника тим
је предложио активности на праћења и вредновања часова редовне наставе на нивоу стручних
већа. Током другог полугодишта реализација ових часова је праћена и извршена је евалуација
путем дискусије чланова стручних већа након одржаних часова. Констатовано је да се са
наведеном праксом нсатави и у наредној школској години, и да је потребно подстицати
међусобну размену информација и искуства и рада како би се наставни рад побољшао и
унапредио.
Тим је разматрао и могућности унапређења сајта, дао је оквир за начин организације рада у
школској 2021/2022 години.
Татјана Перишић, координатор Тима
7.8. Извештај о раду Тим за сајт, школски лист и летопис
У току школске 2020/2021. године одржана су четири састанка Тима за сајт, школски лист
и летопис.
У септембру 2020. је конституисан тим и одржан је први састанак на којем је направљен и
усвојен план рада тима. Током првог полугодишта остварена је сарадња Тима са ученицима,
наставницима, стручним сарадницима и директором у вези са израдом прилога за школски сајт.
Припремани су и уређивани прилози за сајт школе и постављани на сајт.
Током другог полугодишта остварена је сарадња Тима са ученицима, наставницима,
стручним сарадницима и директором у вези са обележавањем Дана Светог Саве и Дана школе
кроз дигиталну промоцију дечијег стваралаштва. Израђен је и извештај о активностима
реализованим у школи поводом обележавања Дана борбе против вршњачког насиља и
достављен Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Објављена су два броја
школског листа. Подаци о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада су
прикупљани и уређени. Од њих је израђен летопис школе и постављен на сајт школе.
Слађана Галушка, координатор Тима
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8. Успех ученика на крају школске 2020/2021. године
Извештај о успеху ученика је у прилогу.

9. Ученичке организације
9.1. Извештај о раду Ученичког парламента
у септембру 2020. формиран је Ученички парламент од представника одељења седмог и
осмог разреда (свако одељење бира по два члана, и један се пријављује самостално као
волонтер, због личног интересовања за рад у парламенту). формирана је вибер група Ученички
парламент, координатор је поставио основна правила комуникације и рада. Одређени су
представникаци који учествују у раду Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља.
Разматран је начин за решавање многобројних проблема са којима се срећу ученици – онлајн
окружење, недостатак социјалне интеракције, отежана комуникација са наставницима, проблеми
концентрације и мотивације.
Рад са ученицима и координирање Ученичким парламентом усмерен је на подршку
ученицима у процесу учења и личног развоја у смислу истраживања потреба, ставова и
мишљења ученика. Ученицима су представљени циљеви Ученичког парламента као
организације, циљеви наставе и учења и циљеви целоживотног учења.
У новембру 2020. ученици су се упознали са законским оквиром деловања парламента,
правима и дужностима чланова; нормативним актима школе, Законом о основама система (део
који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду
парламента; као и са новим правилима понашања која су уведена у складу са новонасталом
епидемиолошком ситуацијом на глобалном нивоу. Ученици су дали предлоге тема за онлајн
дискусије у оквиру гугл учионице Ученичког парламента.
У децембру 2020 и јануару 2021. остварена је сарадња са Тимом за професионалну
оријентацију у оквиру програма наставе грађанског васпитања: дискусије на нивоу одељенских
заједница на тему бодовања завршног испита, фактора који треба да утичу на избор школе,
циљева које треба да постављају сами ученици и перспектива које се добијају након завршетка
одређене школе – запослење, напредовање, усавршавање и целоживотно учење. Теме састанака
су биле: Обележавање Дана Светог Саве, Успех и дисциплина ученика у условима онлајн
наставе и обавезних епидемиолошких мера – први кораци у самовредновању знања и вештина,
Предлози за организацију слободног времена током зимског распуста у условима онлајн наставе
и обавезних епидемиолошких мера – виртуелна посета различитим музејима широм света.
У марту и априу 2021. са разредним старешинама осмих разреда урађене су презентације
личних избора ученика за упис у средње школе на нивоу одељења, а на предлог координатора
УП, током часова одељенског старешине. Формирана је гугл учионице Ученички парламент
ОШ „Свети Сава“ на којој се постављају материјали у областима које занимају ученике и у
областима значајним за наставу и учење, екологију, глобалну епидемију, здрав живот, уметност,
вештине, спорт и све сличне теме које предложе чланови. Ученицима је на гугл учионицу УП
постављен материјал о техникама учења, материјали о очувању животне средине. Постављени
су линкови ка организацијама које се боре за очување река у Србији, као и покрета грађана
против инвеститора чије активности угрожавају животну средину.
У мају и јуну 2021. на гугл учионици у оквиру Професионалне оријентације и у оквиру
програма грађанског васпитања (у сарадњи са наставником грађанског васпитања Марком
Митровићем), емитовани су материјали Пете београдске гимназије, и постављени су линкови за
Математичке гимназије, Филолошке гимназије, Електротехничке школе „Никола Тесла“ и
Средње школе „Техно-арт“. Парламенту су се представиле ученице Нина Орландић и Јелисавета
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Милић које су освојиле 1. и 2. место на републичком такмичењу из физике – одржале су
мотивационе говоре и личним примером представиле свој рад, мотивацију и инспирацију за
учење природних наука. На тему „Традиција и вера у савременом добу за тинејџере“ чланови
УП разговарали су са вероучитељем Предрагом Младеновићем и износили своје виђење о
глобализацији света и очувању идетнитета појединачних народа на примеру православне вере и
српске традиције. На тему „Значај очувања традиције српског народа у доба глобализације“
направљена је презентација чији су аутори Софија Копривица и Дуња Васић.
Чланови УП су разговарали о организацији слободног времена током летњег распуста у
условима онлајн наставе и обавезних епидемиолошких мера – виртуелна посета различитим
музејима широм света, боравак у природи, путовање са пријатељима из школе (кампови, школе
спорта, уметности или вештина), путовања са родитељима, брига о најстаријим члановима
породице (баке, деке) и блиског окружења (помоћ старијим суграђанима, пензионерима,
бескућницима, укључивање у активности Црвеног Крста, Свратишта, домова за децу без
родитељског старања, помоћ у организацијама за децу са посебним потребама, и слично)
Дискутовали су и размењивали искустава у вези са припремама за завршни испит и
полагање тестова из 7 предмета, пронашли линкове за онлајн вежбање тестова са претходних 10
завршних испита. Координатор УП и чланови су реализовали индивидуалне мотивационе
разговоре и групне мотивационе разговоре.
Остварени циљеви и задаци Акционог плана:
У циљу одржавања састанака и редовне комуникације између чланова УП формирана је
вибер група Ученички парламент ОШ „Свети Сава“ која има 25 чланова са координатором
(свако одељење седмог и свако одељење осмог разреда делегирало је по три, уместо по једног
члана, због комбинованог модела наставе и ефикаснијег рада парламента).
У оквиру циља подизања нивоа квалитета знања ученика и подстицање личног развоја
ученика, праћени су ставови ученика о квалитету знања и личном развоју. У оквиру циља
унапређивања квалитета и атрактивности наставног процеса, повећан је број часова пројектне
наставе и прикупљени су утисци ученика са часова пројектне наставе.
Важне напоменe о раду УП у условима отежане епидемиолошке ситуације:
Представници одељенских заједница су бирани тако да у свакој групи комбинованог
модела наставе буде најмање по два ученика - представника. Због забране мешања различитих
група ученика састанци нису подразумевали окупљање уживо, већ размену идеја, искустава и
материјала (сајтова, филмова, текстова и линкова) уз помоћ гугл учионице.
Неизвесност током епидемиолошке ситуације допринела је у великој мери појави
анксиозности и егзистецнијалног страха код деце, велики број деце одлучио се за онлајн
наставу, многим ученицима чији стилови учења подразумевају превасходно учење током
директног наставног процеса, нису били ефикасни током онлајн наставе.
Ова школска година била је веома тежак период за рад парламента због немогућности
сусрета уживо, који је био у основи главни мотив за активирање чланова Парламента – према
утисцима ученика, цитирам, „Деца имају много добрих идеја и предлога, како на нивоу
Парламента, тако и на нивоу појединачних одељенских заједница, али шта то све вреди када
њихово спровођење ограничавају уведене мере и глобална епидемиолошка ситуација“. Такође,
на многа питања ученика, координатор Парламента није имао одговоре, или није овлашћен да
даје одговоре који се тичу глобалне кризе - начина рада школе, живота и путовања у глобалној
епидемији, начина преношења вируса, заражавања, смртности, последица прележаног COVID19
вируса, медијских кампања за вакцине итд...
др Наташа Станић,
координатор рада УП

87

Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2020/2021. годину

9.2. Извештај о раду удружења Пријатељи деце Врачара
Ученици наше школе су учествовали у бројним такмичењима које је организовало
удружење Пријатељи деце Београда, тј. Пријатељи деце Врачара.
Са жељом да допринесу остваривању основне идеје програма Дечије недеље Пријатељи
деце Београда и општинска удружења организовали су током Дечије недеље 2020. онлајн
ликовни конкурс на тему „Шта у мом срцу лежи...“ Право учешћа на конурсу имала су сва деца
из основних и средњих школа Врачара и то у три категорије: категорија млађих разреда (1-4
разред), категорија старијих разреда (5-8 разред) и категорија средњих школа.
Међународни дан детета је годишњи међународни догађај који се обележава 20. новембра
да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме с
којима се деца суочавају. Тим поводом Пријатељи деце Београда организовали су у новембру
2020. онлајн конкурс на тему „Моје право на игру и слободно време“. Уз коришћење различитих
материјала (картон, глина, папир, пластелин, рециклажни материјал итд.) ученици су
израђивали инсталацију или скулптуру и на тај начин приказивали како проводе своје слободно
време и чега се и са чим се играју.
Ликовни конкурс „Лик и дело Светог Саве“ организован је у јануару 2021.
Ликовни конкурс „Мали Пјер“ организован је у марту 2021.
Ликовни конкурс „Васкршње ликовне радости деце Врачара“ организован је у априлу
2021.
Ликовни конкурс „Упознајмо птице“, организован је у мају 2021.
Весна Зец,
координатор за сарадњу са удружењем Пријатељи деце Врачара

10. Извештај о реализацији посебних програма
10.1. Извештај о реализацији програма професионалне оријентације
У реализацију спроведених ативности били су укључени сви наставници осмог и седмог
разреда.
Циљ програма за Професионалну оријентацију је кроз све ове модуле и активности
оставрен, а везан је за подстицање развоја личности ученика, препознавање сопствених
потенцијала, а самим тим и за оспособљавање ученика за доношење ваљаних одлука приликом
избора даљег образовања, а касније и занимања и кључних компетенција за живот.
Коришћена је емисија „Путеви, образовања и каријере“ на образовном каналу „Brainz ТV“
- представљање средњих школа од стране ученика и наставног кадра, информисање о наставним
предметима, просторијама и даљим могућностима образовања и запошљавања.
Програм и план рада Тима за професионалну оријентацију реализован је интеграцијом у
друге наставне поредмете и кроз слободне активности у седмом и осмом разреду.
Реализоване активности и радионице и реализатори:
- Уређење кутка за ПО: постери, плакати, информације о средњим школама (Марко
Митровић и Ивана Петковић),
- Моја професија (Ивана Чевизовић),
- Избор школе и занимања (одељењске старешине и наставници),
- Тестирање ученика у оквиру ПО и индивиуални разговори (психолог школе и психолог
из Националне службе за запошљавање)
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На часу грађанског васпитања са ученицима седмог разреда вођена је дискусија на тему
„Слика савременог света данас; врлине и вредности које уочавам код себе и у другима“ и
„Препознавање сопствених потенцијала“.
Модули, везани за самоспознају, препознавање сопствених потенцијала, остварени су без
проблема кроз разговор са ученицима на онлајн часовима, преко гугл мита.
Сви ученици су учествовали у разговору и на врло домишљат и успешан начин су
одговорили захтевима дате комуникативне ситуације. Да би се успешно реализовала наведена
тема, као предмет дискусије били су сви актери који имају утицај на развој личности ученика,
доношење одлука о избору занимања и остварењу професионалног развоја, итд. (наставници,
родитељи, стручни сарадници, лекари, локална самоуправа, медији,...)
У оквиру обрађених тема, кроз градиво свих предмета, ученици су имали прилике да
сагледају многобројна занимања из различитих области науке, технике, уметности, спорта,
услужних делатности. У раду на даљину свакодневно су имали практичан рад из информатике
уз коришћење више платформи и алата. Развијали су међупредметне компетенције истраживали су, радили са подацима, спонтано и одговорно учили, повезивали и примењивали
знања, комуницирали, сарађивали, решавали проблеме, припремали презентације, развијали
предузимљивост, стицали дигиталну компетенцију и одговорно се понашали према здрављу.
Јелена Ивановски,
координатор активности програма
10.2. Извештај о реализацији програма здравствене заштите
Програм је реализован уз сарадњу са Домом здравља Врачар и дистрибуцијом инфо
материјала у вези са бригом о личном здрављу и хигијени, и заштити од вирусне инфекције
КОВИД 19.
Овај програм се реализује и у оквиру предмета: биологија, физичко и здравствено
васпитање, часови одељенске заједнице. Активности реализоване на нивоу разреда саставни су
део извештаја о раду одељенских већа.
Одељењске старешине су на часовима одељењског старешине током целе школске године
организовали активности о превенцији инфекције корона вирусом.
Због ограничења у реализацији активности у настави физичког васпитања у условима
тренутне епидемиолошке ситуације часови физичког васпитања ( онлајн и према комбинованом
моделу) били су посвећени реализацији прпграма здравственог васпитања.
10.3. Извештај о реализацији програма превенције малолетничке деликвенције
Програм превенције малолетничке делнквенције обухватао је активности превенције и
интервентног реаговања на појаве ризичног понашања. Идентификовани су ученици који
показују тенденцију ка испољавању ризичног понашања, успостављена је континуирана
сарадња са родитељима, у одређеним ситуацијама и са МУП Врачар и Центром за социјални
рад. Превентивне активности су обухватале рад у оквиру ЧОСа, Ученичког парламента, а
ученици који су испољавали ризично понашање били су обухваћени појачаним васпитним
радом, саветодавним радом са одељењским старешинама и педагошко-психолошком службом.
10.4. Извештај о реализацији програма активности за спречавање наркоманије
Циљ овог програма је да се операционализује систем дугорочних мера, пре свега у делу
превенције наркоманије и злоупотребе и других психоактивних супстанци, чија примена ће
допринети формирању здраве личности ученика. Активности овог програма су реализоване на
часовима ОЗ и ЧОС-у.
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10.5. Извештај о реализацији програма превенције насиља, злостављања и
занемаривања и других облика ризичног понашања
Овај програм се реализује у оквиру активости Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, рада психолошко педагошке службе (реализацији радионица) и
рада одељенских старешина (часови одељенске заједнице).
Савету родитеља је представљен Посебан протокол за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, а наставнци се континуирано упућују на поштовање процедура из
Протокола.
Ученици су укуључени у различите спортске, културне и едукативне активности кроз које
се развијају њихова интересовања, међувршњачки односи и изграђују позитивни модели
понашања.
- Формиран је вршњачки тим и организована и реализована едукација истог на тему
вршњачког насиља, електронског насиља и ненеасилне комуникације
- Психолог школе је у одељењима реализовала активности ( предавања и радионице) у вези
са горе наведеним темама.
- У боравку је психолог школе реализовала радионице на тему ненасилне комуникације и
констриуктивног решавања конфликата у оквиру активности Обогаћеног једносменског рада
- Предложена је имплементацију правила понашања у дигиталној учионици у Правилник о
понашања у школи
- Формирана је учионица у којој су постављени материјали са предавања и радионице са
додатним препорукама шта треба да знају како би спровели те активности у одељењу.
- Одређен је наставник који ће координирати рад и активности вршњачког тима,
евалуацију и извештавати о реализованом, и одељењске старешине које ће испратити
реализацију ових активности.
- Предложено је чешће укључивање УП и јасно дефинисати и појачати сарадњу родитеља
како у превентивним, тако и у интервентним активностима.
За све ученике и одељења у којима су евидентиране наведене ситуације насиља тим је
предложио израду и пратио спровођење индивидуалног плана заштите ученика и план појачаног
васпитног рада. Личним планом заштите било је обухваћено 5 ученика, 11 ученика планом
појачаног васпитног рада и 2 одељења планом појачаног васпитног рада. онемогућавања
обављања саветодавног рада са њиховом децом о чему је обавештен и Центар за социјални рад.
Реализација програма је дата кроз извештаје о раду тимова, стручних сарадника и
одељенских већа.
10.6. Извештај о реализацији програма појачаног васпитног рада одељењског
старешине, психолога, педагога и директора школе
Наставници се континуирано упућују на поштовање процедуре реализације појачаног
васпитног рада, индивидулног и групног.
За наставнике су урађење инструкције и обрасци у писменој форми који олакшавају
вођење евиденције о појачаном васпитном раду.
Евиденција о реализацији истог се бележи у педагошкој документацији одељенских
старешина и стручних сарадника, а у зависноти од проблема и у евиденцији рада Тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Појачан васпитни рад као и активности на превенцији наркоманије, здравствене
превенције и превенције насиља и злостављања су уједно и активности које се реализују у
оквиру програма превенције малолетничке деликвенције.
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У зависности од појединачних случајева школа у реализацији овог програма укључује и
активно сарађује са Центром за социјални рад Врачар, Полицијском станицом Врачар и Домом
здравља Врачар.
10.7. Извештај о реализацији програма социјалне заштите ученика
Програм социјалне заштите ученика је усмерен ка обезбеђивању адекватне образовне,
материјалне и психолошке подршке ученицима из друштвено осетљивих група и ученика лошег
материјалног статуса. Подршка и помоћ ученцима се обезбеђује на нивоу одељења, посебно
укључивањем родитеља из одељења.
Такође школа сарађује са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, води појачан
саветодавни рад са породицама и ученицима. Школа се укључује у активности локалне
заједнице за подршку социјално угроженим породицама и деци (додела пакетића за Нову
годину, бесплатна школа језика).
За социјално угрожене ученике се обезбеђује и ручак у школској кухињи, на основу
предлога одељенског старешине.
10.8. Извештај о реализацији програма заштите животне средине
Део активности је реализован кроз часове слободних наставних активности Чувари
природе. Кроз реализацију плана и програма ученици петог разреда су стекли следеће
компетенције: одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, решавање
проблема и критичко мишљење, сарадња и дигитална компетенција. Кроз различите облике
активног и конструктивног рада (у групи и у пару) и израду презентација, ученици су
закључивали које активности на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу могу
унапредити стање и квалитет животне средине и природе. Ученици су током рада процењивали
и вредновали утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада и одређивали какав
утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој. Ученици
шестог разреда су путем презентација, есеја и домаћих задатака одговарали на задате теме. Кроз
овај вид учествовања у реализацији обавеза види се интересовање ученика за теме везане за овај
предмет као и свесност колика је важност формирања еколошке свести.
О заштити животне средине ученици другог и трећег разреда су учили кроз часове
пројектне наставе.
Екологија је била и тема пројекта Еко бајка који је реализован са ученицима 3/1 и 3/4.
Детаљи о реализацији тог пројекта су у Извештају у реализацији Акционог плана.
10.9. Извештај о реализацији програма сарадње породице и школе
Реализација програма је остварена путем разноврсних облика сарадње - родитељски
састанци, Дан отворених врата, индивидуални разговори, тематски родитељски састанци,
анкетирање, учешће родитеља у разним акцијама школе.
Део активности је остварен кроз рад управних органа школе, Савета родитеља и Школског
одбора, учешћем у раду школских тимова.
Део сарадње се одвија током реализације часова пројектне наставе када родитељи помажу
деци да ураде одређене задатке и у дигиталној форми и помажу у и е-комуникацији са
наставницима и библиотекаром. Сарадња се одвија (уживо и електронски) и у вези са израдом
прилога за школски лист и сајт: родитељи помажу деци да напишу текст у е-форми и проследе
га, шаљу фотографије деце и одобравају њихово коришћење и сл. Током реализације пројекта
„Еко бајка“, родитељи су помагали су деци у припреми костима и реквизита за јавни час.
Током школске године, у циљу разматрања сарадње школе са родитељима, родитељи су
спроведене су две анкете и планирању и предлогу мера за унапређење комуникације и сарадње
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родитеља са школом у остваривању одговарајуће подршке ученицима у учењу и развоју,
посебно у условима рада који зависе од епидемиолошке ситуације.
10.10. Извештај о реализацији програма сарадње са локалном заједницом
Сарадња са локалном заједницом реализује се на основу Програма сарадње са локалном
заједницом, који чини део Годишњег плана рада школе. Школа прати и укључује се у дешавања
на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира
садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.
У току године школа је сарађивала са органима јединице локалне самоуправе,
организацијама и удружењима, културним и спортским институцијама, радним организацијама
и другима који помажу у реализацији програма рада школе, а у складу са условима тренутне
епидемиолошке ситуације. Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Град
Београд су у оквиру акције „Школа бесплатног спорта“ донирали нашој школи спортске
реквизите. Компанија НИС, у сарадњи са Амбасадом Руске Федерације и Српским одељењем
Међународног јавног фонда јединства православних народа, донирала је нашој школи опрему за
модерно опремљен кабинет за руски језик. Агенција за безбедност у саобраћају „Пролаз“ и
Градска општина Врачар организовали су обуку о безбедности у саобраћају за ученике првог,
другог и трећег разреда.
Остварена је сарадња са Библиотеком града Београда, Градском општином Врачар,
Удружењем Пријатељи деце Врачара и другим установама културе и реализоване су активности
за обележавање важних дана и догађаја: Дани европске баштине, Дечија недеља, Дан Светог
Саве и сл. Ученици су учествовали у бројним такмичењима и конкурсима који су били,
углавном, реализовани онлајн. (Детаљи о тим активностима су у Извештају о реализацији
програма културне и јавне делатности школе.)
Школа сарађује са Центром за социјални рад, Домом здравља Врачар и МУП-ом, као и,
васпитно образовним институцијама (основне школе, средње школе, Факултети београдског
универзитета.)
10.11. Извештај о реализацији програма културне и јавне делатности школе
У септембру 2020. усвојен је План рада Тима, тј. Програм културне и јавне делатности
школе за школску 2020/21 годину. Чланови Тима су истакли да постоји могућност да многе
планиране активности неће моћи да буду реализоване с обзиром на тренутну епидемиолошку
ситуацију.
Свечана приредба за пријем ђака првака организована је 31. августа 2020. Срећан почетак
школовања ученицима и родитељима је пожелела директорка школе, а ученицима и родитељима
се обратила и психолог школе. На приредби су били присутни, осим родитеља и ученика,
представници Општине Врачар. Програм је водила учитељица Ивана Уљанов. У организовању
приредбе учествовали су Ивана Милошевић, Маринел Ардељан, Гордана Бакић, Весна
Самарџић, Милица Стошић, Ивана Глумац, Драгана Златић, Тијана Јаћимовић, Марија Вујовић.
Учитељи првог разреда су били дежурни наставници. Приредба је протекла у најбољем реду уз
поштовање свих епидемиолошких мера.
У овиру Дечје недеље (септембар 2020.) организован је онлајн ликовни конкурс „Шта у
мом срцу лежи“, у коме су учествовали ученици другог, трећег и четвртог разреда.
Обележен је Дан ослобођења Београда – 20 октобар. Наставница Историје, Марија
Јовичић, израдила је презентацију која је постављена на Сајт школе. Садржај презентације
указује на важност овог датума подижући националну свест код ученика.
У оквиру манифестације Дани европске баштине ученици II2 су посетили 3. октобра 2020.
Центар за ликовно образовање „Шуматовачка“ и учествовали у креативној ликовној Баушумовој
радионици.
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Ученици су у новембру 2020. учествовали својим радовима на литерарним и ликовним
конкурсима,такмичењима и програмима:
- ученици шестог и седмог разреда на литерном конкурсу „Нека победи живот“,
- ученици III2 су на такмичењу „ESSAY – 2020“ који је организовао Центар за образовање
и културу „Божидарац 1947“,
- ученици III2 у активностима програма Европска ноћ истраживача у новембру 2020,
- ученици II1 на конкурсу „Домовина се брани лепотом и знањем“ Дечјег културног центра
Београд у новембру и децембру 2020.
Ученици II1 и II5 су у новембру 2020. поводом обележавања Светског дана детета
учествовали на онлајн конкурсу „Моје право на игру и слободно време“. Ученици су правили
скулптуре од различитих материјала.
Ученици наше школе учествовали су у ликовном конкурсу – Такмичење за најбољи
ликовни рад – „Мотив“. Награду је освојила Кристина Дивац VIII2.
У јануару 2021. одржан је Међународни фестивал омладине, „Руски језик – језик поезије“
на коме су ученици наше школе рецитовали поезију на руском језику: Ана Ћетковић V2, Богдан
Благојевић V2 Катарина Живојиновић V3, Милорад Миловић VI2 и Лазар Живојиновић VIII12.
Ученици су у јануарау 2021. учествовали на ликовном конкурсу „Лик и дело Светог Саве“.
Прво место је освојила Кристина Дивац VIII2, а Растко Петровић III3 – друго место.
У фебруару 2021. учествовали су на ликовном конкурсу у организацији Пријатељи деце
Врачара под називом „Мали Пјер“. На занимљив начин приказали су карикатуре различитих
личности из света спорта, музичког и сценског сваралаштва. Растко Петровић III3 освојио је
друго место, Богдан Поповић VI1 – треће место.
Феђа Грујић, ученик III4, освојио је треће место на општинском такмичењу „Васкршње
ликовне радости“, које је у априлу 2021. реализовало Удружење Пријатељи деце Врачара као
онлајн ликовни конкурс.
Такмичење рецитатора „Краљевство поезије“ у част нашег прослављеног глумца Петра
Краља, одржано је 29. маја 2021. године у сали Градске општине Врачар. Нашу школу су
представљале Тара Думоњић и Миљана Вулевић, ученице III4. Тара Думоњић је освојила
награду за изузетан наступ.
Ученици другог, трећег и шестог разреда су од марта до маја 2021. учествовали у пројекту
Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“ који има за циљ подстицање читања и неговања
љубави према књижевном стваралаштву. Уна Марковић, ученица III4, освојила је трећу награду.
У мају 2021. Пријатељи деце Врачара су организовали ликовни конкурс на тему
„Упознајмо птице“. На конкурсу су учествовали ученици другог разреда.
Дан Светог Саве
Дан Светог Саве обележен је 27. јануара 2021. дигиталном промоцијом дечјег
стваралаштва на сајту школе – на страни Дан Светог Саве 2021. Ученици су, подстакнути ликом
и делом Светог Саве, писали песме, есеје, рецитовали, певали, свирали, правили стрипове и
цртали. Неколико ученика израдило је презентације које садрже битне информације из живота
Светог Саве. Занимљиви квизови су такође постављени на сајт. У организовању програма
учествовали су учитељи, наставници и библиотекарка школе.
Дан школе
Као део активности обележавања Дана школе у априлу 2021 је организована изложба
ликовних радова у холу школе. Ученици IV2 су 28. априла 2021. извели кратки драмски комад
„Свети Сава“ по тексту који је припремила њихова учитељица Вера Храстински.
Дан школе је обележен 10. маја 2021. промоцијом дечијег стваралаштва. Ученици су
писали литерарне радове на различите теме, приказе омиљених књига и бајке и илустровали их.
На сајту школе – на страни Дан школе 2021. – представљено је дечије стваралаштво у
дигиталном облику. Осим аутора литерарних и ликовних радова, своје умеће показали су и
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ученици рецитатори, глумци, аниматори и музичари. У обележавању Дана школе учествовали
су ученици млађих и старијих разреда, као и учитељи, наставници и библиотекар школе.
Опремање кабинета за руски језик
Компанија НИС, у сарадњи са Амбасадом Руске Федерације и Српским одељењем
Међународног јавног фонда јединства православних народа, донирала је нашој школи опрему за
модерно опремљен кабинет за руски језик. Свечано уручење донације одржано је 28. јуна 2021.
у кабинету. Ученици наше школе су том приликом извели пригодни културно-уметнички
програм на руском језику.
Ана Стојановић, координатор Тима
10.12. Извештај о реализацији програма корективног рада са ученицима
Током школске године је организована допунска настава за ученике који показују тешкоће
у раду, развоју и учењу. Допунска настава се реализује кроз диференцирани рад у пружању
подршке ученицима да усвоје кључна знања и осамостале се у раду. За ученике који су на
полугодишту били неоцењени направљен је План подршке на основу кога је ученицима путем
часова редовне наставе допунске наставе омогућено да надокнаде пропуштено, науче кључна
знања водећи рачуна о поступности и оптерећености уеника.

11. Извештај о реализацији пројекта „Обогаћени једносменски рад“
Школа спорта - Мала школа гимнастике
Због актуелне епидемиолошке ситуације, по налогу директора, измењен је садржај
активности у пројекту. Оне се одвијају у продуженом боравку од 8 до 11 часова на отвореном
простору у зависности од времеских услова. Учесници су ученици млађег школског узраста са
којима се ради на развоју опште моторике (развој спретности, окретности) кроз различите
елементарне и штафетне игре. Акценат је био на едукацији деце о гимнастици и спорту и колико
је битно за организам да се бавимо спортом. Уз занимљиве видео клипове коментарисали смо
разне спортове, поред госим гимнастике, и учили о спорту. Организоване су разне игрице на
отвореном где су развијали свест о чувању других у току игре и решавали конфликтне
ситуације. Током часова смо разговарали о значају хигијене током бављења спортом и значају
здраве хране. Едукација је спроведена путем разних презентација, радионица и дечије
енигматике са темама везане за спорт, хигијену и здраву исхрану.
Слађана Томић, наставник физичког васпитања
Школа спорта - Мала школа реалног аикидоа
Према задатом плану и програму обогаћеног једносменског рада у нашој школи покренута
је Мала школа реалног аикидоа чији је носиоц Владимир Карановић, професор физичке културе.
Ученици млађег школског узраста су подељени у групе које долазе у терминима уторак и
четвртак од 15.30 до 17.00 часова у продуженом боравку где се активности одржавају на
отвореном простору. Према унапред утврђеном плану и програму рада ученици су на почетним
часовима упознати са основним појмовима везаним за реални аикидо, ставовима, кретањима и
принципима рада школских техника самоодбране.
Такође, поред основних појмова везаних за реални аикидо, ученици су упознати и почели
су са вежбањем општег физичког васпитања кроз разне облике физичког везбања, вежби за
обликовање и јачање тела, као и општих вежби за побољшање кординације и оријентације у
простору.
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Са обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, рад са ученицима је настављен у
преподневневним терминима, где је са групама прилагођен извођење теоретске наставе у
контролисаним епидемиолошким околностима.
Надам се да ће у следећој школској години, уз повољне епидемиолошке услове, практична
настава бити изведена у потпуности по плану и програму Пројекта.
Владимир Св. Карановић, наставник физичког васпитања
Водич кроз европску историју уметности
Програм је реализован са ученицима другог и четвртог разреда кроз 70 часова.
Циљ програма је да ученици развију естетске компетенције, љубав према уметности,
разумевање других народа и њихових култура и усвајање етичких вредности (грчка митологија).
Програм је прилагођен узрасту ученика и обилује коришћењем аудио-визуелних средстава и
настоји да ученици активно учествују у настави користећи своје креативне потенцијале.
У првом полугодишту ученици су усвојили појмове и разумевање разлика између врста
уметности, упознали се са географским положајем Грчке, историјским чињеницама и
занимљивостима у вези са обичајима, традицијом, кухињом и музиком Грчке итд. Посебна
пажња је посвећена Олимпијским играма- настанку, традицији, поређењу са данашњом формом
Олимпијских игара, неким од победника итд. У оквиру наставне јединице Италија - основни
појмови ученици су упознати са основним историјским, географским појмовима о земљи. На
завршним часовима су учествовали су игри „Помози Херкулу да реши 12 задатака“ и квизу
„Познавање антике“ који обухвата проверу знања из грчке и римске митологије, основних
историјских и географских појмова, знање о полисима, римско оружје, и грчке митове. Гледали
су анимиране филмове рађене према мотивима грчке митологије и визуелно представили неке
од личности грчке митологије (цртежи).
Током другог полугодишта извршена је и допуна програма у складу са интересовањима
ученика. Поред европских држава, укључено је и упознавање са ваневропским земљама, тј.
старим цивлизацијама: Египат, староседелачке цивилизације Северне, Средње и Јужне Америке.
Прво су се упознали са културом Русије. Ученици су сазнали ко су најзначајнији јунаци
руских бајки кроз анимиране филмове „Гора самоцветов“ који пре почетка бајке пружају и
додатне информације о Русији и конкретном месту у Русији одакле потиче бајка. Ученици су
стекли и основна знања о руским обичајима, формама руске народне уметности, словенској
митологији (називи божанстава, њихове карактеристике, веровања кроз презентације и краће
анимиране филмове). Знања из словенске митологије су упоређивали са већ стеченим знањима
о грчкој и римској митологији.
Наставна тема Француска и Немачка почела је стицањем основних знања о географским и
историјским чињеницама. Ученици су стекли основна знања о француским и немачким бајкама
аутора Шарла Пероа, Јакоба и Вилхема Грима: упоређивали их, коментарисали, износили своја
читалачка искуства и утиске о јунацима, особинама, поукама прочитаних бајки. Као и у оквиру
претходних наставних јединица, стекли су основна знања из нордијске митологије и знања о
француској кухињи, сликарству, моди и музици.
Додатно (накнадно) укључена тема о великим открићима, шпанским освајањима,
поморским путовањима и старим цивилизацијама Северне, Средње и Јужне Америке је
ученицима пружила знања о напредним цивилизацијама Маја, Астека, Инка, месту њиховог
боравка, достигнућима и напредној организацији. Поред поменутог ученици су могли да се
упознају са изгледом старих карата, начином организовања прекоокеанских путовања,
трговином зачинима, Колумбовим путовањима, изгледом лађа за дуге пловидбе,
конквистадорима, староседеоцима Северне Америке.

95

Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2020/2021. годину

На завршним часовима ученици су представили своја знања о наведеним областима у
групама; кроз цртеже су визуелно представили карактеристике, државна обележја и
занимљивости земаља које су обрађиване. Посебно мотивисани ученици су имали прилику да
самостално представе, по свом избору, занимљивости у вези са неком од обрађених наставних
јединица.
Ивана Петковић, предметни наставник
Школа родитељства у интеракцији
Према задатом плану и програму обогаћеног једносменског рада у Основној школи „Свети
Сава“ планирана је „Школа родитељства у интеракцији“, са идејом израде радионица за ученике
1. и 5. разреда и њихове родитеље. Циљ радионица био је да се помогне родитељима и деци да
боље организују време и породични живот. Да боље сагледају своју родитељску улогу као и
потребе деце, не кроз класична предавања, већ кроз интеракцију са децом.
С обзиром на епидемиолошку ситуацију, план и програм су делимично измењени, рађено
је само са децом, ученицима млађег школског узраста који су, подељени у групе, долазили
петком од 14 до 15.30 часова. Активности су се, до 27.11.2020. године одржавале у продуженом
боравку, на отвореном простору.
Према плану и програму рада ученици су на почетним часовима учествовали у
едукативним радионицама, кроз креативну игру и сарадњу. Радило се на упознавању,
комуникацији, кохезивности групе, помоћи и поверењу, толеранцији, осећањима, препознавању
својих потреба и потреба других, истицању сличности и разлика (препознавању посебности и
поштовању различитости), осврту на организацију дана и учење. Причало се и о темама које су
сами имали потребу да обраде. Касније, током групних активности, имали смо могућност да на
лицу места решавамо проблеме, а деца су касније, када су се навикла на групу, психолога и овај
начин рада, све чешће изражавали жељу да пред свима причају и решавају проблеме у
комуникацији које су имали тих дана. Били су спонтани, мотивисани и креативни. У другом
полугодишту била је видљива њихова потреба да поделе са другима своје дилеме и тешкоће и да
их спремно реше осећајући подршку групе. Користили смо и ситуације које су се саме наметале
и у којима су деца заједно решавала практичан проблем, негујући сарадњу и имајући заједнички
циљ. Деци су се највише допале радионице на тему емоција и нанасилене комуникације.
Било је простора и за краћу интеракцију са родитељима, размену информација о деци и
повратну информацију, за питања, као и за сарадњу везану за адаптацију првака. Сарадња са
учитељима из боравка представљала је велику подршку у праћењу деце, размене информација о
интересовањима, социјализацији, евентуалним променама у понашању, и налажењу решења у
ситуацијама које су се наметале или понављале,
У последње три недење првог полугодишта, игровно-едукативне активности са децом
првог и трећег и другог и четвртог разреда одвијале су се у учионици. Промењен је и распоред,
тако да су се одржавале преподне, од пола 8 до 10 часова. Услови су били бољи него приликом
рада на отвореном простору, пружали су могућност да се ученици више фокусирају и
сконцентришу на активност, деца су била заинтересована и активна, и рад у целини је био
ефикаснији.
Пред крај, у последљих пар радионица заокружили смо целокупан рад и направили резиме
целе школске године, што је деци дало слободу да се изразе и размене своје идеје и доживљаје.
Током психолошких радионица деца су се повезала међусобно, постали су прави тим,
показали велики степен зрелости и постали пример толеранције и другарства.
Маја Димитријевић, психолог
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12. Извештај о стручном усавршавању
Стручно усавршавање ван установе
Наставници су похађали бројне обуке и развијали компетенције за комуникацију и
сарадњу, као и дигиталну компетенцију. Обуке су похађали појединачно, а било је и обука које
је похађала велика група наставника.
Акредитовани семинар „Јавни говор - технике излагачке писмености“ је одржан у нашој
школи, 17. октобра 2020. Реализатор је удружење Изражајност. Обуку су похађала 24
наставника разредне и предметне наставе, стручни сарадници и директор школе.
Наставника разредне наставе који предају у првом разреду похађали су обуку „Лет кроз
Дигитални свет“ у организацији Савеза учитеља Републике Србије, 7. октобра 2020.
Семинар: „Веб алатима до интерактивне наставе“, ОКЦ семинари, 36 бодова, К2, П1,
похађало је 30 наставника. Семинар је реализован електронским путем. Програм је почео 8. 2.
2021. и трајао је пет недеља.
Семинар „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала“, ЗУОВ, 24 бода, похађало је 20 наставника у
априлу 2021.
Семинар „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима
учења“, ЗУОВ, 24 бода, похађало је 20 наставника у мају 2021.
Стручни скуп „Математика у млађим разредима - практични примери и подршка
реализацији“, одржан је 18. 5. 2021. (онлајн обука у трајању од два сата и један бод).
Организатор је био Савез учитеља Републике Србије.
Стручни скуп „Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка
реализацији“, одржан је 8. 6. 2021. (онлајн обука у трајању од два сата и један бод). Организатор
је био Савез учитеља Републике Србије.
Осам наставница похађало је онлајн семинар „Настава која подстиче критичко мишљење и
решавање проблема“ од 09. 03. 2021. до 30. 06. 2021. Ова обука је део пројекта „Школе за 21.
век“ који спроводи Британски савет (British Council) уз подршку владе Уједињеног Краљевства,
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завода за
унапређивање васпитања и образовања. Пројекат се реализује у земљама Западног Балкана. Циљ
овог програма је да се развије способности критичког мишљења и решавања проблема и
дигиталне компетенције кроз употребу микробита, малог џепног рачунара намењеног
програмирању у функцији решавања проблема.
Наставници који су дежурали на завршном испиту похађали су семинар: „Програм обуке
за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању“, Завод за унапређивање
васпитања и образовања. Семинар је реализован електронски 14. јуна 2021. године у трајању од
8 сати (8 бодова).
Стручно усавршавање у установи
1. Приказ семинара
Невена Љамић, наставник разредне наставе у боравку, приказала је 9. октобра 2020.
семинар „Дечија атлетика - примена савремених програма у раду са ученицима и атлетска
такмичења у школи“. Излагању су присуствовали наставници разредне наставе и помоћник
директора/педагог.
2. Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
Одржано је осам угледних часова уз присуство наставника, стручних сарадника и
директора школе.
1) Наставница Бојана Весковић је 14. септембра 2020. одржала у V5 угледни час из
информатике и рачунарства, наставна јединица „Јединство хардвера и софтвера“. Часу су
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присуствовали наставници Наташа Томић, Јасминка Ристић и Драган Андрић. Циљ часа:
Оспособити ученика да процени колико је утицај развоја техологије битан на развој савременог
живота, упознати ученика са компонентама рачунара и меморијом рачунара. Ученици су имали
задатак да уз помоћ наставника науче да разликују појмове хардвер и софтвер и да уз помоћ
Лино табле представе један део рачунара о коме ће написати оно што су запамтили.
2) Наставница Наташа Томић је одржала 23. октобра 2020. угледни час у V5 из Технике и
технологије, наставна јединица „Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих
возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – рачунарска симулација и саобраћајни полигон“.
Часу су присуствовали наставници Бојана Весковић, Јасминка Ристић и Драган Андрић.
Ученици петог разреда су имали задатак да понове и науче правила кретања пешака и
бициклиста у саобраћају. На часу су прво одгледали филм, презентацију која је урађена у
програму Prezzi, а затим одраде на рачунарима или телефонима кратак упитник ради проверавања
исхода. Задатак је успешно реализован. Ученици су били врло активни.
3) Наставница Вера Храстински је 28. априла 2021. одржала угледни/јавни час из српског
језика у одељењу у IV2, наставна јединица „Свети Сава кроз песму и причу“. Ученици су у
оквиру активности за обележавање Дaна школе извели кратки драмски комад о животу Светог
Саве по тексту који је припремила њихова учитељица Вера Храстински. Часу су присуствовали
директор школе, педагог, библиотекар и неколико наставника разредне наставе. Извођачи и
гости су оценили ову представу веома успешном.
4) Наставница Гордана Бакић је 21. маја 2021. одржала угледни час из природе и друштва
у одељењу у IV5, наставна јединица „Први српски устанак“. Часу су присуствовале Драгана
Томанић, Вера Храстински и Татјана Перишић. Циљ часа је био јасно истакнут. Ново градиво је
било представљено кроз презентацију и повезивање са претходним градивом. Наставна средства
су била функционална. У праћење часа били су укључени и ученици који прате наставу на
даљину.
5) Наставница Ивана Уљанов је одржала угледни час (двочас) из српског језика 27. маја
2021. у одељењу III3. Ученици су у групном раду обрадили и анализирали бајке браће Грим.
Часу су присуствовали педагог, психолог, библиотекар, као и неколико учитељица трећег и
четвртог разреда наше школе. Ученици су се подсетили свих бајки које су претходно обрадили
на три школска часа и онда су самостално и у групи анализирали преостале три бајке на основу
материјала који је припремио учитељ. Радили су у групи, дискутовали и записивали најбоље
могуће одговоре на задата питања, а затим су представници група прочитали одговоре на
питања. На крају часа ученици су поновили основне карактеристике бајке кроз групно решавање
квиза на паметном телефону. Тако су добили и упутство за самосталне писање бајке у оквиру
израде домаћег задатка. Касније су ове бајке илустроване, па је настала Збирка одељењских
бајки одељења III3. У оквиру вредновању активности ученици су рекли да им час био
интересантан зато што су сарађивали и радили у групи.
6) Наставница Снежана Ђуричковић је 3. јуна 2021. одржала угледни час природе и
друштва у IV3, наставна јединица „Србија у Првом светском рату“. Часу су присуствовали:
Слађана Галушка, Маја Димитријевић, Вера Храстински, Владо Маријан, Драгана Томанић и
Јована Симић. Коришћене су наставне методе и наставна средства која су на занимљив начин
помогла у обради теме. Извршена је корелација међу предметима и на часу је владала
постицајна атмосфера обележена патриотизмом. Владо Маријан, наставник историје,
представио се ученицима и упознао их са садржајем предмета Историја у петом разреду.
7) Наставнице Јована Симић и Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка
одржале су угледни и јавни час из српског језика, наставна јединица „Моја бајка“, на коме су
ученици III1 и III4 представили пројекат „Еко бајка“, 10. јуна 2021. у свечаној сали школе. Часу
су присуствовали ученици III3 и њихова учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и
Ана Стојановић, педагог Татјана Перишић и директор школе Јована Миленковић. Ђаци су
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извели представу „Бајка о краљевству на ушћу двеју река“ кроз коју су показали знања у вези са
бајкама, заштитом животне средине и рециклажом. Део представе чинила су и квиз питања за
публику. У вредновању активности пројекта ученици учесници су рекли да је било веома
занимљиво, свидела им се сарадња два одељења, састављање бајке и квизова и глума. Гости су
похвалили идеју да се знања из природе и друштва повежу са бајком и оценили су да је
представа била веома успешна и забавна.
8) Учитељица Невена Љамић одржала је 10. јуна 2021. угледни час математике у одељењу
II5, наставна јединица „Текстуални задаци - Сабирање и одузимање до 100“. Ученици су
утврдили стечена знања о сабирању и одузимању бројева до 100 кроз решавање текстуалних
задатака, као и о редоследу рачунских операција. Час је део примене знања стечених на
семинару „Дигитална учионица“, те је коришћена савремених технологија –интерактивна табле,
различити образовни ресурси и мултимедијални програми. Применом интегративне наставе
направљена је унутарпредметна и међупредметна корелација, па су тако ученици обновили
знања и о разломцима, деловима биљака и ребусима. Часу су присуствовали помоћник
директора Татјана Перишић, одељенске старешине других одељења и учитељи из продуженог
боравка. Сви присутни на часу истакли су да је циљ часа успешно реализован, да су деца била
мотивисана и активна, да је учитељ уважавао потребе и могућности сваког ученика и показао
изузетне дигиталне компетенције. Ученици су рекли да им се час допао и да би волели да имају
више оваквих часова.
4. Пројектна и тематска настава
Пројекат „Еко бајка“
Наставнице Јована Симић и Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка
организовале су и реализовале са ученицима III1 и III4 пројекат „Еко бајка“, од априла до јуна
2021. године. Циљ пројекта је Утврђивање и повезивање знања у вези са бајкама и очувањем
животне средине, оспособљавање за самостално креативно стваралаштвo и презентовање тока и
продуката пројекта кроз јавни час. Кроз разноврсне и бројне активности ученици су утврђивали
и повезивали знања у вези са бајкама и очувањем животне средине. Писали су бајку о
краљевству чији становници уче да се брину о животној средини и у томе им помажу пријатељи
из суседног краљевства. Уследила је драматизација текста, подела улога, избор костима,
реквизита и музике и направљена је права позоришна представа. Писање бајке и њено извођење
су окосница пројекта - линија која је повезала садржаје више наставних предмета и омогућила
да ученици сагледају једну тему из различитих наставних области. Интердисциплинарни
приступ теми је дао већу динамичност учењу и допринео развијању међупредметних
компетенција ученика. Показали су да умеју да организују процес учења, имају одговоран однос
према околини, користе на креативан начин језик и стил комуникације. Кроз припрему
представе ђаци раде у групи и развијају иницијативу, креативност и солидарност, вреднују и
самовреднују постигнућа. Остварена је одлична сарадња ученика два одељења, два наставника и
библиотекара.
Угледни и јавни час из српског језика, наставна јединица „Моја бајка“, на коме су ученици
III1 и III4 представили пројекат „Еко бајка“, одржан је 10. јуна 2021. у свечаној сали школе.
Активности и продукти пројекта су представљени на четири странице онлајн одељењског
часописа „Чаролије враголије“ (https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/2020-2021), чије су
теме бајка, рециклажа, представа и извештај.
Пројекат „Корпица за Ускрс“
Часови пројектне наставе „Корпица за Ускрс“ организовали су са ученицима петог разреда
Јасминка Ристић, Наташа Томић и Бојана Весковић у периоду од 18. 4. 2021. до 21. 5. 2021. Циљ
пројекта је: Упознати ученике о ускршњим обичајима у средини у којој живе, оспособити
ученике да самостално истражују користећи ИКТ технологију и интернет сервисе и оспособити
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ученике да правилно планирају свој будући производ и примене стечена знања из техничке и
дигиталне писмености.
Пројекат је креиран ради размене оригиналних идеја и добре праксе на важну тему у нашој
традицији и реализована је на Гугл учионици у периоду учења на даљину. Ученици су упознали
основна обележја своје традиције, обичаје прослављања Ускрса и уједно представили своје
моделе које су користили за прославу Ускрса. Пројекат обилује богатством различитости у
изражавању креативности ученика.
Овај пројекат је пружио једно лепо, весело и позитивно искуство свим ученицима. Рад на
моделу који има употребну вредност са рециклираним материјалом развија и еколошку свест
код ученика. Размена креативних идеја и искустава учинила нас је богатијим за још већа знања и
умећа. Неговање традиционалних вредности и празничних обичаја оплемењује дух и карактер
ученика. Такође је важно подстицање дечје радозналости и самопоуздања у сопствену
креативност, као и уживање и радост стварања.
5. Праћење и вредновање квалитета наставе и учења
У фебруарау 2021. сачињена је Допуна Акционог плана Развојног плана за 2020/2021. У
области Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, планирани
су часови које су пратили колеге из стручног већа, стручни сарадници и педагошки саветници.
Припреме за часове и наставни материјали у гугл учионици су доступни за остале колеге. У
анализи часова учествовали су реализатор часа и сви чланови већа уз коришћење протокола о
праћењу наставног процеса (стандарада квалитета школе). Колеге из већа које нису
присуствовале часу су на основу припреме за час и наставног материјала постављеног у гугл
учионици (за ученике који су код куће) учествовали у дискусији из угла функционалности
материјала. за реализовани час.
Од марта до јуна 2021. одржано је 20 часова, укључујући и четири угледна часа (Гордане
Бакић, Иване Уљанов, Снежане Ђуричковић и Невене Љамић). У анализи и дискусији
закључено је да су часови били добро припремљени и реализовани, наставни материјал је на
појединим часовима био одлично осмишљен. За похвалу је и то што је неколико наставника
разредне наставе организовало час на основу знања и вештина и стечених на семинарима „Веб
алатима до интерактивне наставе“ и „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“. Запажање је да у
предметној настави анализа и дискусија нису увек реализоване у оквиру стручних већа, како је
планирано. Потребно је да у даљем раду наставници након часа развијају дискусију у оквиру
већа и, посебно, саморефлексију кроз дискусију са колегама. Такође, потребно је и да ту
дискусију уведу у записнике са стручних већа.
1) Наставница Невена Пауновић је 8. 3. 2021. године у учионици, у школи, одржала час у
одељењу 6/3 (15 ученика), наставна јединица „Појам државе и њени основни елементи“. Часу су
присуствовали Слађана Галушка и члан Стручног већа друштвених наука наставник историје
Марија Јовичић. На гугл учионицу одељења 6/3 постављена је презентација која је коришћена
на часу, као и упутство за ученике који прате час онлајн. Са припремом часа и материјалом који
је коришћен упознати су и сви чланови већа. Закључак анализе и дискусије након часа истакнути су циљ часа и важних кључни појмови, остварено је повезивање са раније наученим
градивом, као и висок ниво мотивисаности и укључивања ученика. Остварена је добра
комуникација са ученицима и позитивна клима у учионици. Повезан је наставни садржај са
примерима из свакодневног живота, као и са садржајима из историје. Ученици су подстицани на
размишљање и логичко закључивање. Сви ученици су били укључени у рад, проверена је
оствареност циља кроз решавање задатака на крају часа и задат је домаћи задатак. Наставница је
похвалила активности ученика и напредак на часу.
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2) Јелена Бодирога је одржала час 8. март. 2021. године одржала час у одељењу 5/1,
наставна јединица „Живот на копну - изглед и прилагођености“. Часу су присуствовали педагог
Татјана Перишић и наставник хемије Марија Несторовић. Ученицима је унапред, у реалном
времену одржавања часа у школи, на Гугл учионици постављена презентација са материјалом и
примерима који су обрађени да би ученици који прате час од куће могли што боље да савладају
нову лекцију. Са припремљеним материјалом за час, као и припремом за час, упознати су сви
чланови стручног већа, као и Татјана Перишић. Закључак: Час је био успешан - циљ часа је
истакнут, на почетку часа обновљено је из предходно савладаног градива све што је од
важности за лакше разумевање новог градива и повезивање са предходно стеченим знањима.
Ученици су показали висок ниво мотивисаности, константно учествујући и допуњујући се
међусобно што је добро јер су то ученици петог разреда којима је биологија нов предмет, тако
да је током целог часа вербална комуникација текла у оба смера, наставник-ученик и ученикученик. Ученици су повезивали наставне садржаје са примерима из свакодневног живота и
знањима из биологије - ученицима који имају своје псе и мачке је било посебно занимљиво да
наводе примере из сопственог искуства, а остали су наводили сазнања о другим познатим
копненим животињама. Наставник је подстицао ученике на размишљање, логичко закључивање
и критичко мишљење и одржавао добру комуникацију у току целог часа, истицао је најважније
појмове и проверио је оствареност циљева, сви ученици су укључени у решавање проблема и на
крају часа добили су домаћи задатак.
3) Ивана Глумац је у одељењу I2 одржала час Српског језика, 10. 3. 2021. године, наставна
јединица: „Писано слово Вв“, обрада. Ученици су током часа све време активно учествовали и
показали велики ниво знања у различитим тематским областима које су у вези са наставним
садржајем. Током часа коришћени су дигитални садржаји којима је приказана примена наученог
са похађане обуке „Веб алатима до интерактивне наставе“. Циљ часа је остварен. Часу су
присуствовале: Слађана Галушка, Татјана Перишић, Маја Букумирић, учитељице Маја Симић и
Драгана Златић.
Током часа коришћени су дигитални садржаји Genially презентација, како би ученицима
што прецизније и јасније визуелно биле објашњене особине које каректеришу правилно писање
писаног слова Вв. Део презентације је послужио за понављање раније усвојених садржаја с
акцентом на уочавање слова Вв у речима. Циљ наставног часа је истакнут по завршетку уводног
дела (Правилно писање писаног слова Вв) и тиме је отпочела обрада новог градива. Ученици су
активно учествовали у раду, а атмосфера је била радна и опуштена. Затим , уследио је рад на
наставним листићима и индивидуални облик рада. Ученици су самостално решавали дате
задатке понављајући на тај начин градиво обрађено на часу. Повезивање са раније наученим
градивом, висок ниво мотивисаности и укључивања ученика, подстицање ученика на
размишљање и логичко закључивње, добра комуникација са ученицима, веома позитивна клима
у учионици, задовољство на лицима ученика, истицање важних појмова и остваривање циља
часа уочени су као посебна вредност. Колеге које су присуствовале часу и учествовале у
дискусији анализирале су час са три аспекта: дидактичко-методичког, педагошко-психолошког
и структурално-методичког. Истакнути су сви позитивни елементи и указано је на недостатке
часа.
4) Наталија Мићић је у одељењу I5 одржала час из Српског језика 11. 3. 2021. године,
наставна јединица: „Пишемо писаним словима-утврђивање“. Учитељица је у уводном делу часа,
као мотивацију користила музичку нумеру „На слово, на слово“, што је одговарало самој
наставној јединици која се утврђивала. У главном делу часа, учитељица је користила дигитални
уџбеник и путем њега је постављала задатке. Ученици већ имају искуства са оваквим начином
рада, тако да је овај део протекао без потешкоћа. У завршном делу ученици су извлачили
папириће на којима је била написана одређена реч, коју је требало пантомимом објаснити, а која
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је била засићена словима која су утврђивана. Циљ часа је остварен. Часу је присуствовала
библиотекарка школе Слађана Галушка, учитељице Марија Илић, Милица Стошић и Весна Зец.
Припрема за час је концизна и потпуно одговара свим фазама часа. Оно што је у припреми
планирано, на часу је и остварено. У припреми су избегнута претерана детаљисања, што је и
иначе непотребно, приликом писања припреме. Прилози у припреми су верно приказали шта ће
се радити на часу, тако да је то јасно и ономе ко не присуствује часу, већ само има прилику да
види припрему. Колеге које су присуствовале часу и учествовале у дискусији анализирале су час
са три аспекта: дидактичко-методичког, педагошко-психолошког и структурално-методичког.
Истакнути су сви позитивни елементи и указано
5) Наставник физичке културе Војислав Калезић је 12. 3.2021. одржао час у одељењу 7/2,
наставна јединица „Одбојка и бадмингтон“, на коме је успео да са ученицима обради основе ова
два спорта за време часа у трајању од 30 мин. Као представник већа часу је присуствовала
наставник музичке културе мр. Биљана Буловић-Марић, а као стручни сарадник - педагог
Татјана Перишић. Час је оцењен као изузетно успешан. Код ученика се јасно види колективан,
тимски дух на чему наставник приметно инсистира. Ученици су показали изузетно залагање на
часу.
6) Јована Симић је 12. марта 2021. године одржала час ликовне културе у одељењу 3/1,
наставна јединица „Гратаж - композиција линија“. Часу су присуствовале Слађана Галушка и
Ивана Милошевић. Час је успешно реализован. Планиран циљ часа је остварен. Активности су
биле разноврсне и коришћена су визуелна наставна средства из електронског уџбеника.
7) Драган Андрић je одржао час технике и технологије у 8/3, наставна јединица
„Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству“,12. марта 2021. Часу су присуствовале
Татјана Перишић и Јасминка Ристић. Наставник је користио презентацију, кроз активности часа
успостављена је корелација са наставом физике и математике.
8) Марина Луковић је 12. марта 2021. одржала час енглеског језика у 8/3, наставна
јединица „Gulliver’s Travels“. Часу су присуствовале Слађана Галушка и Ана Стојановић. На
часу су обрађени основни подаци о Џонатану Свифту и роману. Прочитан је одломак и
прокоментарисан, а затим су ученици решавали задатке из вежбања у књизи. Ученици су били
активни. Час је оцењен као успешан.
9) Бранкица Виторовић је 17. марта 2021. одржала час света око нас у одељењу 2/1,
наставна јединица „Шта је заједничко свим живим бићима“. Ученици су током часа све време
активно учесвовали и показали велики ниво знања у различитим тематским областима које су у
вези са наставним садржајем. Током часа коришћени су дигитални садржаји, како би ученицима
што прецизније и јасније визуелно биле објашњене особине које карактеришу сва жива бића.
Поред едукативних, на часу су коришћени и игровни садржаји, који су послужили као повратна
информација о свеобухватној усвојености наставног садржаја. Часу су присуствовале Слађана
Галушка, Татјана Перишић и Драгана Златић. Колегама из Већа 2. разреда послата је припрема,
како би имали увид у наставни садржај и коришћену презентацију. Током анализе, све колеге
које су присуствивале часу и учествовале на анализи, похвалиле су реализовани час и указале на
све позитивне особености које су обележили исти. Похваљен је рад и активност целе групе, која
је током часа учесвовала у дискусији и час је окарактерисан као пример добре праксе.
10) Весна Зец је у одељењу 2/5 одржала час из Света око нас 14. 4. 2021. године, наставна
јединица „Животиње у мојој околини“, обрада. На часу је у великој мери коришћен дигитални
уџбеник, јер је у датој наставној јединици то било неопходно, ради очигледности. Ученици су
били веома активни, (појединци чак и бучни), јер су највећи број информација већ знали, па су
веома желели да учествују. У завршном делу часа, ученици су добили листић на коме су били
задаци везани за младунчад домаћих животиња о чему је такође било говора на овом часу. Ту је
требало обновити знања о овом делу лекције, који често деци задаје потешкоће. Часу је
присуствовала библиотекарка школе Слађана Галушка и педагог Татјана Перишић. Циљ часа је
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остварен. Наставница је добила сугестију да је требало да наброји више исхода, које ће
детаљније дефинисати, него што је у припреми учинила.
11) Марија Несторовић је у школи одржала час хемије 13. 5. 2021. године у одељењу 7/1,
наставна јединица „Киселине“. Часу су присуствовали Слађана Галушка и наставник биологије
Весна М. Сурчински. Ученицима је унапред, у реалном времену одржавања часа у школи, на
Гугл учионици постављена презентација са материјалом и примерима који су обрађени и
провежбани на часу, да би ученици који прате час од куће могли што боље да савладају нову
лекцију. Са припремљеним материјалом за час, као и припремом за час, упознати су сви чланови
стручног већа, као и Слађана Галушка која је присуствовала часу.
Закључак: Час је био успешан - циљ часа је истакнут, на почетку часа обновљено је из
предходно савладаног градива све што је од важности за лакше разумевање новог градива и
повезивање са предходно стеченим знањима; ученици су показали висок ниво мотивисаности,
константно учествујући и допуњујући се међусобно, тако да је током целог часа вербална
комуникација текла у оба смера, наставник-ученик и ученик-ученик; ученици су повезивали
наставне садржаје са примерима из свакодневног живота и знањима из биологије; наставник је
подстицао ученике на размишљање, логичко закључивање и критичко мишљење и одржавао
добру комуникацију у току целог часа, истицао је најважније појмове и проверио је оствареност
циљева, сви ученици су укључени у решавање проблема и на крају часа добили су домаћи
задатак.
12) Александра Протић одржала је 24. маја 2021. час у 6/3 коме су присуствовале
наставница Ана Стојановић и педагог Татјана Перишић. Обрађена је наставна јединица из
књижевности, роман ,,Дечаци Павлове улице“. Ученицима су благовремено достављени
наставни листићи са истраживачким задацима. Ученици су се активно укључивали у тумачење
књижевноуметничког текста. У анализи часа закључено је да припрема садржи све елементе,
циљ часа је довољно јасан и усаглашен са избором садржаја, остварена је корелација са
наставом историје и географије. Ток и реализација часа су похваљени.
13) Наставница Ана Стојановић је 25. маја 2021. одржала час у 7/1, наставна јединица Дејан Алексић, „Ципела на крају света“. Часу је присуствовала наставница Александра Протић.
Ток и реализација часа су похваљени.
14) Весна Сурчински Миковиловић је 25. 5. 2021. године, одржала час биологије у
одељењу 6/1, наставна јединица ,,Болести које изазивају бактерије“, обрада. Часу су
присуствовале Јелена Бодирога и Татјана Перишић. Ученицима је унапред, у реалном времену
одржавања часа у школи, на Гугл учионици постављена презентација са материјалом и
примерима који су обрађени на часу. Са припремљеним материјалом за час, као и припремом за
час, упознати су сви који су присуствовали часу. Час је одржан у оквиру активности које смо
планирали у циљу унапређења квалитета наставе по комбинованом моделу, у новим условима
реализације наставе.
Закључак: Час је био успешан, циљ часа је истакнут, на почетку часа обновљено је из
предходно савладаног градива све што је од важности за лакше разумевање новог градива и
повезивање са предходно стеченим знањима; ученици су показали висок ниво мотивисаности,
константно учествујући и допуњујући се међусобно, тако да је током целог часа вербална
комуникација текла у оба смера, наставник-ученик и ученик-ученик; ученици су повезивали
наставне садржаје са примерима из свакодневног живота и знањима из биологије; наставник је
подстицао ученике на размишљање, логичко закључивање и критичко мишљење и одржавао
добру комуникацију у току целог часа, истицао је најважније појмове и проверио је оствареност
циљева, сви ученици су укључени у решавање проблема и на крају часа добили су домаћи
задатак.
15) Марија Јовичић је 28. маја 2021. године одржала час историје у одељењу 7/3. наставна
јединица „Српска и југословенска идеја“, час обраде. Часу су присуствовале библиотекарка
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Слађана Галушка и наставница географије Невена Пауновић. Закаључак након часа је био да
наставница није ускладила предавање и припрему за час. Сугестија је била да се пише детаљнија
и прецизнија припрема за час и да укључености ученика у активности током самог часа буде
већа.
16) Наставник физичке културе Владимир Карновић одржао је 11. 6. 2021. час у одељењу
7/1 „Кошарка, одбојка, бадмингтон“'. Часу су присуствовали наставници физичке културе
Слађана Томић и Војислав Калезић, психолог Маја Димитријевић и педагошки саветник
Слађаан Галушка. Час је оцењен као успешан, ученици су пратили упутства наставника,
међусобно су сарађивали, усвојили су правила и основе ових спортова и показали изузетно
залагање на часу.
6. Провера савладаности програма пред полагање испита за лиценцу
Маја Димитријевић је 10. јуна 2021. одржала предавање за проверу савладаности програма
пред полагање испита за лиценцу. Тема је била „Психолошки проблеми дечије и адолесцентне
доби“, а предавању су присуствовали учитељи, директор, помоћник директора, педагог и ментор
приправника. Комисија је оценила реализацију активности успешном.
Маја Симић је 11. јуна 2021. одржала у II3 час енглеског језика за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је била „Weather“, а часу су
присуствовали директор школе, педагог и два наставника. Комисија је оценила реализацију часа
успешном.
Никола Јовчић је 14. јуна 2021. одржао у VI2 час математике за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је била „Површина трапеза“, а
часу су присуствовали директор школе, педагог и два наставника. Комисија је оценила
реализацију часа успешном.
6. Остале активности
У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је обука наставника за рад у Гугл
учионици, примену платформе G-Suit, 24. септембра 2020. Обуци је присуствовало 30
наставника, стручни сарадници и директор школе. Обука је реализованоа у организацији
удружења SCIO. Наставак ове обуке уследио је 11. jануара 2021. када је одржан вебинар
посвећен коришћењу Google Meet-u.
Наставници су присуствовали и презентацији одобрених уџбеника за 4. и 8. разред
издавачких кућа Клет, Нови логос, Фрека, Вулкан знање и Едука.
Вебинар „Едукини нови уџбеници: Природа и друштво за 4. разред основне школе“,
аутора Зорице Веиновић, Вере Матановић и Владимира Бокића, одржан је 24. априла 2020.
године онлајн у трајању од 1 сат.
У оквиру стручног усавршавања у установи наставници су поставили прилоге (примере
добре праксе) у учионици Медијатека, као што су презентације израђене на семинару Веб
алатима до интерактивне наставе и припреме за часове израђене као домаћи задатак за семинар
Дигитална учионица.
Предлог мера за унапређење рада школе: Подстицање професионалног развоја
наставника, стручних сарадника и директора кроз похађање обука и примену наученог у
свакодневном раду, посебно у областима: побољшања вештина комуникације, вештина тимског
рада и вештина праћења и вредновања квалитета рада.
Слађана Галушка,
координатор Тима за професионални развој
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13. Извештај о реализацији Програма школског маркетинга
Унутрашњи маркетинг - систем информисања о свим важним питањима из живота и
рада школе
Редовно објављивање информација и обавештавање се обавља:
- на седницама Школског одбора;
- на седницама Наставничког већа;
- на седницама Педагошког колегијума;
- на седницама стручних већа;
- на састанцима тимова који су формирани за различите потребе;
- путем огласне табле у зборници;
- путем огласне табле у холу школе;
- путем сајта школе;
- читањем обавештења по одељењима;
- на родитељским састанцима;
- на састанцима Савета родитеља;
- путем поштанских услуга.
Изложбе ликовних и других радова ученика школе током целе школске године постављају
се у холовима школе, на паноима и на местима која су за ту сврху предвиђена.
На огласним таблама школе ученици, родитељи и запослени се упознају са планираним и
реализованим активностимакао и постигнутим резултатима ученика у васпино-образовним
радовима.
Спољашњи маркетинг - сарадња са другим установама, организацијама и локалном
заједницом ради остваривања заједничких циљева
Школа има своју интернет страну. Школа води летопис и објављује школски лист
„Маштарије“. Све активности и успеси ученика и наставника се континуирано прате и
представљају на интернет страни, летопису и школском листу.
Школа остварује сарадњу са средствима јавног информисања када се за то укаже потреба
тј. кад се покаже као сврсисходно да се друштвена средина и јавност обавести о значајним
збивањима у школи, реализованим пројектима и програмима, иновацијама у раду и посебним
постигнућима. Током школске године успостављена је сарадња са локалном заједницом Градска општина Врачар, удружење Пријатељи деце Врачара, Библиотека града Београд и сл.
Наставници и ученици су укључени у различите манифестације и такмичења.
Манифестације организоване у школи током 2020/2021. године као део маркетинга:
обележавање Дечије недеље, Дана толеранције, Дан борбе против вршњачког насиља,
Међународног дана дечије књиге, Дана планете Земље и Ускрса, прослава Дана Светог Саве и
Дана школе.
У циљу упознавања родитеља будућих првака промовисање школе се обавља
организовањем разних манифестација и сусрета са будућим првацима, тј. кроз сарадњу са
предшколским установама на Врачару.
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14. Извештај о реализацији Акционог плана
Извештај је израђен на основу извештаја наставника и стручних сарадника и на основу
праћења реализованих активности из Акционог плана за школску 2020/2021. годину и летописа
за период септембар 2020. – јун 2021.
Област: Настава и учење
Развојни циљ: Унапређивање квалитета и атрактивности наставног процеса и
Повећање активности ученика у наставном процесу
1. задатак У оперативним плановима наставника временски ускладити обраду тема
заједничких за више предмета у оквиру часова тематске и пројектне наставе је остварен кроз
реализацију следећих активности: усклађена је обрада појединих тема у наставним плановима
наставника и планирани су и организовани часови тематске и интердисциплинарне наставе.
Оперативним планови наставника разредне наставе су усклађени са епидемиолошком
ситуацијом као и моделом наставе 4+3 и трајању часа од 30 мин. Израђени и усклађени планови
кроз тимски рад наставника у оквиру одељењских већа, остварена је корелације међу
предметима, повезивани садржаји наставних предмета хоризонтално и вертикално.
Остварена је сарадња наставника физике са наставницима математике иповезани су
садржаји физике и математике у областима: математичке операције са рационалним бројевима,
геометрије, примене Питагорине теореме, рачунскихе операције са степенима истих основа,
вектори и операције са векторима, мерне јединице за дужину, површину и запремину, једначине
са једном непознатом; рационални алгебарски изрази; површина и запремина лопте, ваљка, купе
и призме. Остварена је и повезаност физике и географије у шестом разреду у области
астрономије. Вертикална сарадња наставе физике успостављена је са наставом хемије у области
атомске физике и познавања хемијских елемената.
2. задатак Повећати број часова редовне, тематске и пројектне наставе и угледних
часова уз примену савремених метода рада и увођење иновација у раду је остварен кроз
реализацију следећих активности: примењиване су савремене методе наставе, део наставних
активности остварен је учењем на даљину, реализовани су угледни часови и часови пројектне и
тематске наставе.
За ученике који су се определили за учење на даљину, додатнa подршка наставника
одвијала се постављањем наставног материјала на сајту школе у делу Подршка ученицима. Тај
материјал су пратили и ученици оних дана када нису били у школи и сви ученици за поједине
наставне предмете који се нису одржавали у школи. Ученици су пратили и часове на РТС-у. На
почетку школске године договорено је да се постави платформа за учење на даљину Гугл
учионица. Од 12. октобра 2020. подршка и часови су се одржавали на гугл учионици преко GSuite – ученици старијих разреда су усвајали ново градиво, решавали задатке и активно
учествовали у раду данима када су наставу пратили од куће за наставне предмете који су се
одржавали у школи, као и у време када су прешли у потпуности на онлајн наставу, од 30.
новембра до 18. децембра 2020. Такође, преко G-Suite су се одвијали часови неколико наставних
предмета који су се одвијали онлајн од 1. септембра 2020.
Рад школе је у другом полугодишту настављен по комбинованом моделу наставе. Настава
на даљину одвија се путем платформе G Suit (Google Classroom или Google Meet у време
одржавања часова у школи) за ученике који наставу одређеним данима прате наставу код куће и
за ученике који наставу прате на даљину по одлуци родитеља. Дигитални и остали материјали,
објашњења, аудио и видео записи или сажетак са часа, уколико се час реализује у реалном
времену путем Google Meet-a, постављају се у Гугл учионици тог дана у време када се одређени
час одржава по распореду часова. Праћење напредовања и провера савладаности градива за
ученике који су наставу пратили на даљину по одлуци родитеља, реализовано је у школи према
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динамици и распореду који је наставник достављао ученицима. Распоредом додатне подршке,
који је истакнут на сајту школе, предвиђен је један термин недељно у школи за праћење
напредовања ученика. Отворена врата за родитеље су организована путем имејла или Google
Meet-а једном недељно према распореду који је објављен на сајту школе. Од 15. марта до 16.
априла 2021. реализована је за ученике старијих разреда настава у реалном времену путем
платформе Google Meet из свих наставних предмета. Од 19. априла 2021. ученици старијих
разреда су похађали наставу у школи по комбинованом моделу.
Ученици млађих разреда који су се определили за учење на даљину су пратили наставу на
гугл учионици. Ученици првог разреда су у оквиру предмета Дигитални свет, код куће, уз помоћ
одраслих, цртали у програму Paint и слали своје радове.
Наставници су користили средства ИКТ-а и различите изворе информација током
припрема за часове, електронске уџбенике, презентације у е-облику, примењују савремене
методе рада и уводе иновације у раду - дигитални уџбеници, презентације, виртуелни обилазак
музеја... Ученици су, уз помоћ наставника и самостално, пронализили потребне информације за
израду задатака. Према својим могућностима и потребама, израђивали су наставни материјал у
е-облику (текстови, фотографије, презентације, видео прилози итд.).
Ученицима се свидело коришћење интернета за налажење и слушање популарних песми,
песмица и дијалога на француском језику препоручених уз лекције у уџбенику и радној свесци.
Посебно су били заинтересовани ученици петог разреда. Пет ученика је положило Делф – испит
за међународни сертификат, за А1 четири ученика седмог разреда, за А2 један ученик осмог.
Наташа Станић, наставница физике, истакла је да је у овој области знатно повећан
квалитет рада и током реализације наставе по комбинованом моделу и током наставе на даљину.
Квалитет рада повећан је самим смањењем броја ученика (подела према групама, из
епидемиолошких разлога) и просторном организацијом – распоредом седења ученика), већим
обимом пажње који наставник посвећује појединачним ученицима, смањењем недисциплине на
часовима, пракичним активностима и извођењем једноставних експеримената. Повећана је
концентрација ученика током наставног процеса, ученици много пажљивије прате наставни
садржај и постављају питања. Повећан је број часова физике са иновационим методама учења:
сарадничко учење, истраживачки радови ученика, методе показивања и метода лабораторијских
вежби са обрадом резултата мерења. У шестом разреду урађено је 65 истраживачких радова из
области наставног садржаја које су у највећој мери мотивисале ученика за учење. У седмом
разреду урађено је 80 истраживачких радова, а у осмом разреду 55.
Угледни часови
Наставница Бојана Весковић је 14. септембра 2020. одржала у V5 угледни час из
информатике и рачунарства, наставна јединица „Јединство хардвера и софтвера“. Часу су
присуствовали наставници Наташа Томић, Јасминка Ристић и Драган Андрић. Циљ часа:
Оспособити ученика да процени колико је утицај развоја техологије битан на развој савременог
живота, упознати ученика са компонентама рачунара и меморијом рачунара. Ученици су имали
задатак да уз помоћ наставника науче да разликују појмове хардвер и софтвер и да уз помоћ
Лино табле представе један део рачунара о коме ће написати оно што су запамтили.
Наставница Наташа Томић је одржала 23. октобра 2020. угледни час у V5 из технике и
технологије, наставна јединица „Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих
возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – рачунарска симулација и саобраћајни полигон“.
Часу су присуствовали наставници Бојана Весковић, Јасминка Ристић и Драган Андрић.
Ученици петог разреда су имали задатак да понове и науче правила кретања пешака и
бициклиста у саобраћају. На часу су прво одгледали филм, презентацију која је урађена у
програму Prezzi, а затим одраде на рачунарима или телефонима кратак упитник ради проверавања
исхода. Задатак је успешно реализован. Ученици су били врло активни.
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Наставница Вера Храстински је 28. априла 2021. одржала је јавни час из српског језика у
одељењу у IV2, наставна јединица „Свети Сава кроз песму и причу“. Ученици су у оквиру
активности за обележавање Дaна школе извели кратки драмски комад о животу Светог Саве по
тексту који је припремила њихова учитељица Вера Храстински. Часу су присуствовали
директор школе, педагог, библиотекар и неколико наставника разредне наставе. Извођачи и
гости су оценили ову представу веома успешном.
Наставница Гордана Бакић је 21. маја 2021. одржала угледни час из природе и друштва у
одељењу у IV5, наставна јединица „Први српски устанак“. Часу су присуствовале Драгана
Томанић, Вера Храстински и Татјана Перишић. Циљ часа је био јасно истакнут. Ново градиво је
било представљено кроз презентацију и повезивање са претходним градивом. Наставна средства
су била функционална. У праћење часа били су укључени и ученици који прате наставу на
даљину.
Наставница Ивана Уљанов је одржала угледни час (двочас) из српског језика 27. маја 2021.
у одељењу III3. Ученици су у групном раду обрадили и анализирали бајке браће Грим. Часу су
присуствовали педагог, психолог, библиотекар, као и неколико учитељица трећег и четвртог
разреда наше школе. Ученици су се подсетили свих бајки које су претходно обрадили на три
школска часа и онда су самостално и у групи анализирали преостале три бајке на основу
материјала који је припремио учитељ. Радили су у групи, дискутовали и записивали најбоље
могуће одговоре на задата питања, а затим су представници група прочитали одговоре на
питања. На крају часа ученици су поновили основне карактеристике бајке кроз групно решавање
квиза на паметном телефону. Тако су добили и упутство за самосталне писање бајке у оквиру
израде домаћег задатка. Касније су ове бајке илустроване, па је настала Збирка одељењских
бајки одељења III3. У оквиру вредновању активности ученици су рекли да им час био
интересантан зато што су сарађивали и радили у групи.
Наставница Снежана Ђуричковић је 3. јуна 2021. одржала угледни час природе и друштва
у IV3, наставна јединица „Србија у Првом светском рату“. Часу су присуствовали: Слађана
Галушка, Маја Димитријевић, Вера Храстински, Владо Маријан, Драгана Томанић и Јована
Симић. Коришћене су наставне методе и наставна средства која су на занимљив начин помогла
у обради теме. Извршена је корелација међу предметима и на часу је владала постицајна
атмосфера обележена патриотизмом. Владо Маријан, наставник историје, представио се
ученицима и упознао их са садржајем предмета Историја у петом разреду.
Наставнице Јована Симић и Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана Галушка одржале
су угледни и јавни час из српског језика, наставна јединица „Моја бајка“, на коме су ученици
III1 и III4 представили пројекат „Еко бајка“, 10. јуна 2021. у свечаној сали школе. Часу су
присуствовали ученици III3 и њихова учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и
Ана Стојановић, педагог Татјана Перишић и директор школе Јована Миленковић. Ђаци су
извели представу „Бајка о краљевству на ушћу двеју река“ кроз коју су показали знања у вези са
бајкама, заштитом животне средине и рециклажом. Део представе чинила су и квиз питања за
публику. У вредновању активности пројекта ученици учесници су рекли да је било веома
занимљиво, свидела им се сарадња два одељења, састављање бајке и квизова и глума. Гости су
похвалили идеју да се знања из природе и друштва повежу са бајком и оценили су да је
представа била веома успешна и забавна.
Учитељица Невена Љамић одржала је 10. јуна 2021. угледни час математике у одељењу
II5, наставна јединица „Текстуални задаци - Сабирање и одузимање до 100“. Ученици су
утврдили стечена знања о сабирању и одузимању бројева до 100 кроз решавање текстуалних
задатака, као и о редоследу рачунских операција. Час је део примене знања стечених на
семинару „Дигитална учионица“, те је коришћена савремених технологија –интерактивна табле,
различити образовни ресурси и мултимедијални програми. Применом интегративне наставе
направљена је унутарпредметна и међупредметна корелација, па су тако ученици обновили
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знања и о разломцима, деловима биљака и ребусима. Часу су присуствовали помоћник
директора Татјана Перишић, одељенске старешине других одељења и учитељи из продуженог
боравка. Сви присутни на часу истакли су да је циљ часа успешно реализован, да су деца била
мотивисана и активна, да је учитељ уважавао потребе и могућности сваког ученика и показао
изузетне дигиталне компетенције. Ученици су рекли да им се час допао и да би волели да имају
више оваквих часова.
Пројектна настава
Пројектна настава у II1
Ученици II1 су током часова Пројектне наставе обрадили тему „Шта све можемо да
научимо од паука“. Уз помоћ учитељице Бранкице Виторовић они су истраживачке задатке
радили по групама. Пронашли су информације о исхрани, изгледу, начину на који паук лови
плен, као и занимљивости о пауковима, а затим своје своје радове представли по групама. Две
групе ђака су радиле илустрације и уметнички приказ паука. Радови ученика су постављени на
два паноа и изложени у холу испред учионице.
Ученици II1 су се током часова пројектне наставе „Шта ћу бити кад порастем“, у
сарадњи и договору са учитељицом Бранкицом Виторовић, бавили истраживачким задацима,
прикупљали и класификовали информације о карактеристикама различитих занимања.
Подељени су у групе за рад и свака група израдила је различит информативни део, илустрације,
записе из штампе, интервјуе са личностима различитих профила занимања. Од радова су
израђени панои који су постављени испред учионице.
На часовима пројектне наставе у II1 обрађена је тема „Живи свет“. Уз помоћ учитељице
Бранкице Виторовић ученици су истраживали и прикупљали занимљивости о весницима
пролећа.
Пројектна настава у II2
Ученици су учествовали у пројекту „Занимања“ у оквиру наставне теме Пројектне наставе
„Шта ћу да будем кад порастем“. Пројекат је реализован на три часа пројектне наставе у
децембру 2020. Циљ је био да се ученици усвоје знања о занимањима људи и и да се подстакну
да размишљају о свом будућем занимању. Успостављена је корелација са наставом српског
језика, ликовне културе и света око нас. Ученици су кроз цртеже презентовали занимања којима
желе да се баве. Говорили су својим друговима о тим занимањима и слушали једни друге.
Сарађивали су у изради заједничког паноа који је постављен у ходнику поред учионице.
Ученици су били веома задовољни радовима. Наставник Маринел Ардељан је оценио
реализацију пројекта веома успешном јер су ученици применили своја знања о занимањима
људи и кроз ликовни рад и усмено излагање приказали чиме би волели да се баве у животу.
Ученици су учествовали у пројекту „Шума и њени становници“ у оквиру наставне теме
Пројектне наставе „Свет око мене“. Пројекат је реализован у четири часа пројектне наставе у
марту 2021. уз корелацију са наставом српског језика, ликовне културе и света око нас. Ученици
су били врло задовољни радовима које су урадили, наставник је оценио пројекат успешним.
Пројектна настава у II3
Ученици су у оквиру пројектне наставе, код куће, уз помоћ одраслих, правили снимке на
тему „Здравље зуба“ и своје радове слали на Google classroom. Имали су задатак да бележе
активности својих укућана које се односе на редовно прање зуба. На крају пројекта смо се
фотографисали и бирали најлепши осмех II3. На часовима ликовнe културе и уметничке секцији
правили су у децембру 2020. јелкице, новогодишње украсе и честитке.
На часовима пројектне наставе ученици II3 су у марту и априлу 2021. правили кућице за
птице. Део кућица је постављен у холу школе у оквиру изложбе поводом обележавања Дана
школе, а део је изложен у учионици.
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Пројектна настава у II4
Ученици II4 су на часовима пројектне наставе у фебруару и марту 2021. израдили паное на
теме „Кад порастем, бићу“ и „Чаролије враголије“. На часовима ликовне културе су цртали на
тему „Позориште и позорница“. Ликовни радови су настали у комбинацији цртежа и оригамија.
Ученици II4 су на часовима пројектне наставе у фебруару и марту 2021. године израдили
паное на теме „Кад порастем, бићу“ и „Чаролије враголије“. На часовима пројектне наставе у
априлу и мају 2021. ученици II4 су истраживали на тему „Бонтон“. Да знају правила лепог
понашања показали су кроз литерарне и ликовне радове.
Пројектна настава у II5
На часовима Пројектне наставе реализовани су бројни наставни садржаји кроз радионице.
Тематски садржаји „Купи, продај у касицу додај“, „Зуби и њихов значај“, „Шта све можемо да
научимо од паука“, „Шта ћу бити кад порастем“, „Чаролије-враголије“, „Свет око мене“,
„Бонтон“, „Шта је то представа“, „Сат и часовник, часовничар“, реализовани су кроз заједничке
групне активности у којима су учествовали сви ученици одељења. Кроз различите тематске
задатке, групни рад и рад у пару, глумећи, учестујући у јавним наступима пред својим
другарима из одељења, играјући различите тематске улоге, ученици су садржаје дате теме
успешно реализовали кроз игру и дружење са својим вршњацима.
Пројектна настава III1
Ученици III1 су кроз одељенски пројекат „Мој крај“ представили Храм светог Саве, своју
школу и околину. Коришћен је рециклажни материјал – картон, картонске амбалаже, затим
каменчићи, делови керамичких плочица, разни плодови, суве гранчице, лишће. Активностима
пројекта повезан је садржај више предмета. Ученици на часовима природе и друштва учили о
насељу и о плану насеља, на часовима српског језика су писали састав на тему „Мој крај“ и на
часовима ликовне културе су говорили о употреби природних и вештачких материјала у сврху
стварања уметничког дела. Макета је изложена у холу школе и приказана на сајту, као и
одабрани састави на тему „Мој крај“. Такође, на сајту школе су приказани и ученички ликовни
радови који су изложени на одељенском паноу – слободна тема рађена у колаж техници.
На часовима пројектне наставе у мају и јуну 2021. реализоване су поједине активности из
заједничког пројекта одељења III1 и III4 - „Еко бајка“.
Пројектна настава у III4
Ученици су учествовали у пројекту „Заштитимо се од корона вируса“ у оквиру наставне
теме грађанског васпитања Заједничка акција. Успостављена је корелација са наставом српског
језика, ликовне културе, пројектне наставе и природе и друштва.
На часовима пројектне наставе у мају и јуну 2021. реализоване су поједине активности из
заједничког пројекта одељења III1 и III4 - „Еко бајка“.
3. задатак Повећати мотивисаност ученика за учешће у наставном процесу кроз
активности којима се развијају информациона и медијска писменост и међупредметне
компетенције је остварен кроз реализацију разноврсних активности. Реализовани су часови
истраживачке и пројектне наставе, ученици користе књиге и рачунаре у свакодневним
активностима и истраживачкој настави, препоручују омиљене књиге друговима.
Са ученицима првог разреда реализовани су часови предмета Дигитални свет и бројни
наставни садржаји кроз радионице. Тематски садржаји „Занимања људи некада и сад“,
„Дигитални уређаји и здравље“, „Отпад и безбедно одлагање“ и „Бонтон“ реализовани су кроз
заједничке активности у којима су учествовали сви ученици одељења. Решавањем различитих
задатака, радећи у групи и у пару, глумећи, учестујући у јавним наступима пред својим
другарима из одељења, играјући различите улоге, ученици су садржаје дате теме успешно
реализовали кроз игру и дружење са вршњацима.
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За ученике петог, шестог и седмог разреда реализовани су часови слободних наставних
активности Креативно писање и Комуникација и медији. Библиотекар и наставници који држе
ове часове израдили су наставни материјали за ученике у вези са читањем, писменошћу и
комуникацијом. Део материјала је постављен на страни Библиотека/Активности, а део у гугл
учионицама за та два предмета.
Ученици су учествовали у два такмичења за развијање читалачке и медијске писмености „Читам, па шта?“ и „Оштро Перце“.
Читам, па шта?
Ученици другог, трећег и шестог разреда су од марта до маја 2021. учествовали у пројекту
Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, који има такмичарски карактер. Циљ пројекта је
подстицање ученика на читање. У првом, школском, делу ђаци су читали по три књиге, писали
приказе и илустровали их, а у наредна два (општински и градски) читали су по још једну књигу.
Уз помоћ библиотекарке ученици су у школској библиотеци израдили коначне радове.
Најуспешнији радови су постављени на паноима у библиотеци и на сајту школе. Уна Марковић,
ученица III4 наше школе, освојила је трећу награду. Завршна свечаност пројекта одржана је 2.
јуна 2021. у Библиотеци града Београда. Похвалнице су добили сви ученици чији су радови
објављени на страни пројекта. Уна Марковић је награђена књигом.
Оштро Перце
Међушколски пројекат „Оштро Перце“ реализован од фебруара до априла 2021. године.
Циљ пројекта је развијање читалачке, медијске и дигиталне писмености, подстицање
креативности и стваралаштва, развијање међупредметних компетенција и афирмација
постигнућа ученика. Библиотекарка је у фебруару одржала часове у свим одељењима другог,
трећег и четвртог разреда и са ученицима разговарала о књигама и читању. Након разговора о
важности читања, ученици су говорили о делима која су читали у школи и својим омиљеним
књигама. Библиотекарка их је питањима усмеравала на промишљање о књигама, па су тако
ученици стицали знање о начину израде критичког осврта и приказа књиге. У априлу су часови
библиотекара били посвећени бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци трећег и четвртог
разреда су говорили о омиљеној бајци и о томе шта су научили из ње. Затим су добили упутства
за писање бајке и током априла су стварали своје бајковите приче.
Ученици старијих разреда су користили упутства библиотекара за писање приказа књига и
бајки у оквиру часова предмета Српски језик и књижевност и слободних наставних активности
Креативно писање, а затим су писали приказе омиљених књига и били су у улози стваралаца
бајки. Дечији радови су постављени на паноима у библиотеци и на школском сајту у делу
Библиотека/Активности. Аутори најбољих радова су награђени књигама.
Пројекат „Еко бајка“
Међупредметне компетенције ученици су развијали и кроз реализацију пројекта „Еко
бајка“. Пројекат је реализован од априла до јуна 2021. године. Циљ пројекта је Утврђивање и
повезивање знања у вези са бајкама и очувањем животне средине, оспособљавање за самостално
креативно стваралаштвo и презентовање тока и продуката пројекта кроз јавни час. Кроз
разноврсне и бројне активности ученици су утврђивали и повезивали знања у вези са бајкама и
очувањем животне средине. Писали су бајку о краљевству чији становници уче да се брину о
животној средини и у томе им помажу пријатељи из суседног краљевства. Уследила је
драматизација текста, подела улога, избор костима, реквизита и музике и направљена је права
позоришна представа.
Писање бајке и њено извођење су окосница пројекта - линија која је повезала садржаје
више наставних предмета и омогућила да ученици сагледају једну тему из различитих наставних
области. Интердисциплинарни приступ теми је дао већу динамичност учењу и допринео
развијању међупредметних компетенција ученика. Показали су да умеју да организују процес
учења, имају одговоран однос према околини, користе на креативан начин језик и стил
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комуникације. Кроз припрему представе ђаци раде у групи и развијају иницијативу, креативност
и солидарност, вреднују и самовреднују постигнућа. Остварена је одлична сарадња ученика два
одељења, два наставника и библиотекара.
Активности и продукти пројекта су представљени на четири странице онлајн одељењског
часописа „Чаролије враголије“ (https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/2020-2021), чије су
теме бајка, рециклажа, представа и извештај.
Пројекат „Корпица за Ускрс“
Часови пројектне наставе „Корпица за Ускрс“ организовали су са ученицима петог разреда
Јасминка Ристић, Наташа Томић и Бојана Весковић у периоду од 18. 4. 2021. до 21. 5. 2021. Циљ
пројекта је: Упознати ученике о ускршњим обичајима у средини у којој живе, оспособити
ученике да самостално истражују користећи ИКТ технологију и интернет сервисе и оспособити
ученике да правилно планирају свој будући производ и примене стечена знања из техничке и
дигиталне писмености.
Пројекат је креиран ради размене оригиналних идеја и добре праксе на важну тему у нашој
традицији и реализована је на Гугл учионици у периоду учења на даљину. Ученици су упознали
основна обележја своје традиције, обичаје прослављања Ускрса и уједно представили своје
моделе које су користили за прославу Ускрса. Пројекат обилује богатством различитости у
изражавању креативности ученика.
Овај пројекат је пружио једно лепо, весело и позитивно искуство свим ученицима. Рад на
моделу који има употребну вредност са рециклираним материјалом развија и еколошку свест
код ученика. Размена креативних идеја и искустава учинила нас је богатијим за још већа знања и
умећа. Неговање традиционалних вредности и празничних обичаја оплемењује дух и карактер
ученика. Такође је важно подстицање дечје радозналости и самопоуздања у сопствену
креативност, као и уживање и радост стварања.
Закључак: Планиране активности из ове области су у већој мери успешно остварене. Због
различитих начина организације рада школе потребно је и даље остваривати развојне циљеве.
Унапређивање квалитета наставе ће се одвијати кроз примену савремених метода рада,
реализацију часова пројектне и тематске наставе и развијање међупредметних компетенција
ученика. Ради повећање активности ученика у наставном процесу више пажње ће се посветити
упознавању ученика са различитим техникама учења и подстицању ученика да те технике
примењују у складу са начином организације наставе, својим потребама и могућностима.
Област Образовна постигнућа ученика
Развојни циљ: Подизање нивоа квалитета знања ученика
Задаци: Унапредити планирање и реализацију наставе у складу са исходима и образовним
стандардима ради веће успешности ученика, Усаглашавати критеријуме оцењивања у односу
на исходе и образовне стандарде, пратити и проверавати напредовање ученика, вредновати и
самовредновати постигнућа, Планирати, реализовати и вредновати програм инклузивне
наставе.
Задаци су успешно остварени кроз бројне активности. Планирани су и реализовани часови
у складу са исходима и образовним стандардима. Редовна настава прилагођавана је различитим
могућностима ученика као и ученицима који раде индивидуализовано.
Наставници су израђивали тестове за проверу знања. На састанцима стручних већа
успостављен је критеријум оцењивања у односу на исходе и образовне стандарде. Наставници
су пратили и проверавали напредовање ученика и њихово уклапање у групе. Континуирано дају
ученицима информацију о напредовању и уче ученике да сами вреднују своја постигнућа.
Ученици уче да вреднују и самовреднују активности у процесу учења и своја постигнућа.
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Часови допунске наставе су одржавани у школи и као настава на даљину (материјал слат
путем мејла и вибера) за ученике који имају потешкоћа у савладавању програма редовне наставе
и за сваког ученика коме је потребна помоћ у савладавању дела градива. Ученици који похађају
допунску наставу показују напредак у раду. Ученици се усмеравају да уче садржаје у којима су
остварили слабије резултате и континуирано добијају информацију о напредовању.
Допунска настава у четвртом разреду је организована за ученике који заостају у
савладавању наставних садржаја. Допунским радом били су обухваћени ученици који су због
болести често изостајали са наставе и ученици који тешко савладавају одређено градиво.
Додатни рад је организован за ученике који испољавају посебну склоност и интересовање према
математици и српском језику. Извршен је интегрисани међупредметни приступ у планирању
наставе у оквиру кога су се повезали садржаји допунске и додатне наставе са предметима
српског језика, математике. О извођењу допунске и додатне наставе водђена је евиденција у
Дневнику васпитно-образовног рада. Програм допунске наставе је пратио редовну наставу. Сви
планирани часови су и реализовани.
Додатна настава за ученике старијих разреда организована је као учење на даљину путем
гугл учионице, као и путем имејл порука.
Наставници и стручни сарадници су сарађивали са родитељима ученика који похађају
наставу по ИОП-у, израђени су програми инклузивне наставе.
Оцена наставница физике Наташе Станић: Квалитет знања ученика видно је опао због
нередовног похађања наставе током реализације комбинованог модела наставе. Посебно је
уочено да ученици који прате наставу онлајн углавном имају нижа образовна постигнућа, слабо
развијено логичко мишљење и способност за решавање сложенијих проблема и задатака.
Уочено је да без обзира на додатну подршку, консултације и редовно постављање видео лекција,
видео садржаја са детаљним поступцима решавања задатака и детаљним објашњењима појмова
из наставног садржаја, веома мали број ученика детаљно гледа и анализира постављен
материјал, одакле се изводи закључак да обим материјала на гугл учионици не доприноси
подизању квалитета знања ученика. Такође је примећено да је у великој мери опала способност
ученика за самосталан рад са књигом и збирком, без обзира на свакодневно упућивање
наставника на тај облик рада и његов значај за квалитет знања ученика. Наставница физике
износи запажање да ученици у веома малом проценту самостално раде са књигом и збирком,
логичко закључивање ученика и проблемско мишљење веома слабо су развијени, а основне
математичке операције са разломцима и основни појмови из геометрије веома слабо су усвојени
у претходном школовању (у млађим разредима основне школе).
Наставница физике је на крају школске године изнела следеће запажање: Квалитет
постигнућа ученика побољшан је током ове школске године, што је највероватније последица
побољшања квалитета наставе у условима рада са 12-15 ученика. Ученици су више
сконцентрисани на наставни садржај, а мање на међусобну комуникацију, па је због тога и
усвајање знања било далеко ефикасније него претходних година.
Закључак: Планиране активности из ове области су у већој мери успешно остварене.
Током 2021/2022. године наставиће се остваривање развојног циља Подизање нивоа квалитета
знања ученика кроз:
- повећану сарадњу наставника у планирању и реализацији заједничких часова/активности,
- стално праћење и вредновање постигнућа ученика и оспсобљавање ученика да сами
вреднују своја постигнућа,
- сталну подршку ученицима који раде по ИОП-у.
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Област: Подршка ученицима
Развојни циљ: Подстицање личног и професионалног развоја ученика
Задаци: Унапредити систем подршке свим ученицима кроз вананставне активности у
школи и ван школе и сарадњу са институцијама у локалној средини и јачати самопоуздање
ученика при јавним наступима, Подстицати професионални развој ученика кроз пројекат
Професионална оријентација, Повећати број часова и активности којима се развијају
међупредметне компетенције и промовишу здрави стилови живота, заштита човекове
околине, предузетништво и одрживи развој, Унапредити систем подршке свим ученицима кроз
сарадњу са родитељима.
Сарадња са институцијама у локалној средини и ваннаставне активности
Дечја недеља обележена је од 5. до 11. октобра 2020. под слоганом „Подељена срећа два
пута је већа“ разним едукативним садржајима и ликовним радионицама. Дан толеранције је
обележен током Недеље толеранције од 16. до 20. новембра 2020.
Пружана је подршка свим ученицима кроз вананставне активности у школи и сарадњу са
институцијама у локалној средини. Ученици су учествовали на два онлајн ликовна конкурса у
организацији Пријатеља деце Врачара. Први је био септембру (у оквиру Дечије недеље) са
темом „Шта у мом срцу лежи“, а други у новембру 2020. (поводом обележавања Светског дана
детета) са темом „Моје право на игру и слободно време“.
У сарадњи са јавном установом „Србијашуме“ одржана је за ученике III4 еколошка
радионица, 14. септембра 2020. у парку испред Више пословне школе. Деца су имала предавање
о томе како се шума чува и зашто нам је важна, а на поклон су добили пресеке стабла са
годовима Кроз игру пантомиме су погађали називе животиња које живе у шуми. Овим
активностима обрађен је садржај из природе и друштва - оријентација у простору.
Одељење V5 (група Б) у пратњи одељењског старешине Бојане Весковић посетило је Музеј
Николе Тесле, 22. септембра 2020. Упознали су се са Теслиним открићима и његовим животним
путем.
У оквиру манифестације Дани европске баштине ученици II2 су посетили 3. октобра 2020.
Центар за ликовно образовање „Шуматовачка“ и учествовали у креативној ликовној Баушумовој
радионици.
Ученици су у новембру 2020. учествовали својим радовима на литерарним и ликовним
конкурсима,такмичењима и програмима:
- ученици шестог и седмог разреда на литерном конкурсу „Нека победи живот“,
- ученици III2 су на такмичењу „ESSAY – 2020“ који је организовао Центар за образовање
и културу „Божидарац 1947“,
- ученици III2 у активностима програма Европска ноћ истраживача у новембру 2020,
- ученици II1 на конкурсу „Домовина се брани лепотом и знањем“ Дечјег културног центра
Београд у новембру и децембру 2020.
Ученици III2 су од 17. до 23. новембра 2020. учествовали у Лову на благо, једној од
активности Европске ноћ истраживача, која је ове године организована онлајн. Ученици су
током седам дана пратили упутства на веб страни Лов на благо и решавали научни задатак. Као
крајњи резултат добили су благо – прави кристал, чију су фотографију слали на такмичење.
Награђена су три ученика: Дуња Јеринић, Данило Јовановић и Матија Матковић.
Ученици наше школе учествовали су у ликовном конкурсу – Такмичење за најбољи
ликовни рад – „Мотив“. Награду је освојила Кристина Дивац VIII2.
У јануару 2021. одржан је Међународни фестивал омладине, „Руски језик – језик поезије“
на коме су ученици наше школе рецитовали поезију на руском језику: Ана Ћетковић V2, Богдан
Благојевић V2 Катарина Живојиновић V3, Милорад Миловић VI2 и Лазар Живојиновић VIII12.
Ученици су у јануарау 2021. учествовали на ликовном конкурсу „Лик и дело Светог Саве“.
Прво место је освојила Кристина Дивац VIII2, а Растко Петровић III3 – друго место.
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У фебруару 2021. учествовали су на ликовном конкурсу у организацији Пријатељи деце
Врачара под називом „Мали Пјер“. На занимљив начин приказали су карикатуре различитих
личности из света спорта, музичког и сценског сваралаштва.
Феђа Грујић, ученик III4, освојио је треће место на општинском такмичењу „Васкршње
ликовне радости“, које је у априлу 2021. реализовало Удружење Пријатељи деце Врачара као
онлајн ликовни конкурс.
Такмичење „Дабар“, које је било ревијалног карактера, одржано је од 23. новембра до 4.
децембра 2020. (школски ниво). Републичко такмичење је одржано 28. маја 2021. године и
ученици су постигли одличне резултате.
Такмичење рецитатора „Краљевство поезије“ у част нашег прослављеног глумца Петра
Краља, одржано је 29. маја 2021. године у сали Градске општине Врачар. Тара Думоњић,
ученицa III4, освојила je награду за изузетан наступ.
Ученици другог, трећег и шестог разреда су од марта до маја 2021. учествовали у пројекту
Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“ који има за циљ подстицање читања и неговања
љубави према књижевном стваралаштву. Уна Марковић, ученица III4, освојила је трећу награду.
У мају 2021. Пријатељи деце Врачара су организовали ликовни конкурс на тему
„Упознајмо птице“. На конкурсу су учествовали ученици другог разреда.
Безбедност у саобраћају
У оквиру пројекта под називом „Желим да возим, морам да знам!“ за ученике IV2 одржано
је предавање, 8. априла 2021. Циљ пројекта је да вожњу бицикла приближи деци као занимљиву
активност, а истовремено и да деца стекну потребна знања и вештине да безбедно учествују у
саобраћају као возачи бицикла. Предавање је организовао Савет за безбедност саобраћаја
Градске општине Врачар у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај града Београда. Агенција за
безбедност у саобраћају „Пролаз“ и Градска општина Врачар организовали су 21. априла 2021.
обуку о безбедности у саобраћају за ученике првог, другог и трећег разреда. У школском
дворишту је направљен полигон на коме су ђаци стицали знања о правилима за безбедно
понашања учесника у саобраћају.
Донација спортске опреме
Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Град Београд су у оквиру
акције „Школа бесплатног спорта“ донирали нашој школи спортске реквизите, 18. јуна 2021.
Свечаном догађају присуствовали су министар омладине и спорта Вања Удовичић, заменик
градоначелника Београда Горан Весић и представници Градске општине Врачар.
Најављено је да ће се, у оквиру пројекта, за децу од првог до четвртог разреда у дванаест
београдских општина увести бесплатне школе спортова, од септембра 2021.
Опремање кабинета за руски језик
Компанија НИС, у сарадњи са Амбасадом Руске Федерације и Српским одељењем
Међународног јавног фонда јединства православних народа, донирала је нашој школи опрему за
модерно опремљен кабинет за руски језик.
Свечано уручење донације одржано је 28. јуна 2021. у кабинету. Присуствовали су
Александар Боцан-Харченко, амбасадор Руске Федерације у Републици Србији, Вадим
Смирнов, заменик генералног директора НИС-а, Андреја Младеновић, помоћник
градоначелника Београда, Наталија Коцев, руководилац Српског одељења Међународног јавног
фонда јединства православних народа, и Јована Миленковић, директор школе.
Ученици наше школе су том приликом извели пригодни културно-уметнички програм на
руском језику.
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Додатна подршка ученицима
Ученицима је пружана додатна подршка у раду на часовима допунске наставе.
На часовима секција и часовима ЧОС-а организоване су за ученике млађих разреда
тематске радионице, ученици су могли да покажу своју креативност, израђују радове за паное и
припремају радове за учешће на конкурсима.
Планирани и реализовани часови секција на основу интересовања ученика. За ученике
млађих разреда држане су литерарна, ликовна, музичка и спортска секција. Све планиране
активности су у потпуности реализоване кроз интеграцију са другим часовима и на даљину.
Ученици млађих разреда су током часова секције Слободне активности решавали да
различите тематске задатке као што су: Чистоћа је пола здравља, Игре у групи, Јесен, јесење
чаролије, Дечји писци, Рециклажа, Позоришне представе из учионице, Новогодишњи украси и
честитке, Лепо писање латиницом, Лик и дело Светог Саве, 8. март, Ускршњи украси, У сусрет
пролећу, Уређујемо учионицу, Правимо наш плакат... Ученици су кроз различите теме,
користећи различите ликовне и стваралачке технике у раду, упознавали важне личности српске
историје, особености празника и важних датума. Учествовали су у свечаностима приликом
обележавања важних дана, учећи и примењујући важне технике сценског наступа, као и
стваралачког и креативног рада.
Најуспешнији радови ђака су постављени у прилозима на сајту школе.
Секције
За ученике петог и шестог разреда наставница Наташа Томић је организовала часове
секција Моделарство и Саобраћајна секција. Циљ: Подстицање личног и професионалног
развоја ученика, подизање нивоа квалитета знања ученика. Ученици су користили додатне
изворе информација за проширивања знања и припремали се за такмичења. Такмичења нису
одржана због тренутне епидемиолошке ситуације.
За ученике петог, шестог и седмог разреда наставница Јасминка Ристић Шкорић је
организовала часове секција Моделарство и Саобраћајна секција. Годишњи план рада секција је
у потпуности реализован онлајн преко Гугл учионице где су ученицима дата упутства као и
додатна објашњења потребна за рад.
Предлози за унапређење рада: Кроз рад Моделарске секције подстиче се лични и
професионални развој ученика, као и подизање нивоа квалитета знања ученика у техничким
наукама. Уз чињеницу да немамо опремљен кабинет Технике и технологије за рад ученика и
начин рада какав је био у овој школској години, потребно је и даље подстицати ученике и
развијати њихову креативност и оригиналност кроз даљи рад секције. Саобраћајна секција у
нашој школи је већ више година за редом имала добар пласман на општини и учествовала на
градском такмичењу, па из тог разлога је неопходан саобраћајни полигон. Такође, треба
побољшати сарадњу са ученицима млађих разреда и Саобраћајну секцију унапредити радом у
кабинету информатике, користећи мултимедијалну наставу и специјализоване програме
намењене ученицима за савлађивање и реализовање знања из саобраћаја.
Развиjање социjалних вештина
У школи су организовани програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…), посебно треба истаћи
формирање Вршњачког тима и обележавање Дана борбе против вршњачког насиља.
Вршњачки тим
У оквиру превентивног рада са ученицима формиран је Вршњачки тим и организована је
едукација ученика на тему вршњачког насиља, електронског насиља и ненеасилне
комуникације. Психолог школе је у марту 2021. реализовала активности (предавања и
радионице) са члановима Вршњачког тима у вези са вршњачким и електронским насиљем и
ненеасилном комуникацијом. Ученици нису имали прилику да презентују ове теме својим
вршњацима због преласка на наставу на даљину, 15. марта 2021. године.
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Дан борбе против вршњачког насиља
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се последње среде у
фебруару под називом „Дан розих мајица“. У нашој школи организоване су активности током
целе седмице од 22. до 26. фебруара 2021. године. На часовима одељењског старешине
наставници су разговарали са ученицима на тему толеранције, емпатије, поштовање права и
различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно
решавање конфликата. Такође, ђаци су гледали филм „Сваки пута кад зауставите насиље, има
наде“ који је припремио Уницеф. На часовима ликовне културе ученици старијих разреда су
исписивали пароле у вези са ненасилном комуникацијом и израдили паное који су постављени у
холу школе. Ученици I4 и I5 су писали поруке пријатељства својим другарима. Научили су шта
значи бити добар друг и како се све може решити на леп начин. Ученици II2 су правили беџеве
од папира, ученици II5 су представи овај дан на моделу ружичасте мајице. Ученици IV5 су
направили пано „Стоп насиљу“ и порукама исказали колико је важно успротивити се насиљу.
Педагог Татјана Перишић је одржала радионицу на тему „Ненасилно решавање
конфликата“ са ученицима V3. Психолог Маја Димитријевић је одржала предавање на тему
насиља за чланове Вршњачког тима за заштиту од насиља, а затим и радионицу за обуку
ученика да сами воде радионице са вршњацима. Презентација на тему „Електронско насиље“,
која је коришћена током предавања, постављена је у гугл учионици педагога. Ученици V5 су
цртали цртеже и писали поруке подршке. За време великог одмора 24. фебруара, на сам Дан
борбе против вршњачког насиља, ђаци су пустили балоне на којима су биле исписане поруке
подршке. У оквиру ликовне радионице ученици одељења I2, I5, II1, II2, II5, III1, III3, III4, IV1 и
IV2 уз помоћ учитељица у продуженом боравку направили су пано посвећен овом важном дану.
Ученици су осмишљавали и писали поруке које оснажују у борби против вршњачког насиља,
украшавали, цртали и бојили детаље који су на крају представљали групну композицију на
плакату под називом „Свако од нас је јединствен, заједно смо непроцењиви“. Ђаци су гледали
кратке филмове о важности ненасилне комуникације и дискутовали на ту тему. Били су
мотивисани за рад и активно су учествовали у радионици и још једном освестили вредност
ненасилне комуникације и употребе „Ја“ порука у решавању проблема. Психолог Маја
Димитријевић је одржала радионицу за ученике другог и четвртог разреда у боравку. Након
гледања анимираног филма о вршњачком насиљу, разговарала је са децом о начину решавања
проблема, а затим су ђаци говорили о овој теми износећи примере из свакодневног живота.
Професионална оријентација
У оквиру пројекта Професионална оријентација психолог Маја Димитријевић јр
формирала Гугл учионицу за професионалну оријентацију за осми разред на којој су се одвијале
активности током другог полугодишта.
На часу грађанског васпитања са ученицима седмог разреда вођена је дискусија на тему
„Слика савременог света данас; врлине и вредности које уочавам код себе и у других“. Сви
ученици су учествовали у разговору и на врло домишљат и успешно су одговорили захтевима
дате комуникативне ситуације.
На часовима физике током комбинованог модела наставе и наставе на даљину 8-10%
ученика осмог разреда радило је самостална истраживања из области оптике (теме су биле
телескопи, микроскопи, перископи, оптички каблови, сочива, фатаморгана, огледала). Ученици
су подстакнути на лични и професионални развој путем представљања глобалне платформе за
учење Колорадо универзитета (САД) за развој логичког мишљења и решавања проблема из
области природних наука (астрономија, физика, математика, хемија, географија и друге науке):
www.phet.colorado.edu. Oва платформа представљена је свим ученицима током наставе на
даљину у децембру 2020.
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Због епидемиолошке ситуације у марту 2021. донета је одлука да се родитељи неће
укључивати у реализацију активности из пројекта „Професионална оријентација“.
Сарадња са родитељима и подршка ученицима
Сарадња са родитељима је реализована према Програму сарадње са породицом. Сaрaдњa
сe oдвиjaлa прeкo индивидуaлних рaзгoвoрa сa рoдитeљима, слањем писмених обавештења и
родитељских састанака. Родитељи су присуствовали родитељским састанцима на којима су били
обавештени о важним активностима у школи као и о успеху, понашању и ангажовању ученика у
школи. Родитељски састанци су се одвијали електронски, разменом имејл порука. Сарадња са
родитељима је била успешна.
Наставници и стручни сарадници су организовали активности за пружање подршке у
прилагођавању ученика првог и петог разреда.
Пружена је подршка и помоћ родитељима и ученицима у прилагођавању на школске
услове, посебно за рад у првом разреду, уз помоћ родитељских састанака, индивидуалних
разговора, путем вибер група и имејл порука.
Педагог и психолог су уоквиру подршке ученицима припремиле презентације у вези са
учењем – указале су на ефикасне технике учења и организацију дана. Презентације „Лакше до
знања – Како учити и организовати своје време“ и „Ефикасно учење“ су постављене на сајту
школе у делу За родитеље.
Развијање међупредметних компетенција и промоција здравих стилова живота,
заштите човекове околине, предузетништва и одрживог развоја
Реализовани су часови и активности за промоцију здравих стилова живота, заштиту
човекове околине, предузетништва и одрживог развоја у оквиру редовних часова света око нас,
природе и друштва, изборних предмета, слободних наставних активности, на часовима
одељењског старешине и одељењске заједнице итд.
На часовима грађанског васпитања у другом полугодишту посебна пажња у реализацији
плана и програма посвећена је упознавању ученика са циљевима одрживог развоја. Детаљи о
овим активностима су у Извештају о реализацији часова Грађанског васпитања.
Очување здравља
Учитељица Невена Љамић је 1. марта 2021. поставила полигон у школском дворишту за
ученике у продуженом боравку. Деца из свих група су на најбољи начин искористила
поподневно слободно време за спортске активности и тако развијала моторику и тимски дух.
Овим активностима промовисан је здрав стил живота.
На часовима редовне наставе, изборних предмета и слободних наставних активности
реализоване су бројне активности којима се развијају међупредметне компетенције и
промовишу очување здравља и заштита од инфекција, а посебно у вези са епидемиолошком
ситуацијом. Посебна пажња у свим одељењима свакодневно је била посвећена хигијенским
навикама у колективу, као и поштовању свих мера здравствене заштите ученика у просторијама
школе.
Са ученицима првог разреда разговарало се на часовима одељењског старешине о учењу,
менталном и физичком здрављу, бонтону и хигијени.
На часовима одељењског старешине у четвртом разреду се највише разговарало о темaма
које се односе на очување здравља - заразним болестима, мерама заштите здравља ученик
атоком трајања пандемије COVID-19, личној хигијени, правилној исхрана, ритму рада и одмора.
Пригодним активностима обележени су Дечја недеља, Светски дан љубазности, Дан
толеранције и Светски дан детета.
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На часовима одељењског старешине у петом разреду у вези са здраственим васпитањем,
наставници су држали часове на теме Брига о здрављу, развијање личне одговорности о
хигијени тела, Мој план рада и одмора и Лична и општа хигијена.
За ученике VII1 и VII2 на часовима одељењског старешине било је разговора на тему
здравља и о штетном утицају рачунара и технологије на здравље ученика. Ученицима је
препоручена редовна физичка активност и раговарано је на следеће теме: Мере заштите од
вируса Ковид-19 и нова правила понашања у школи; Одржавање опште и личне хигијене,
физичка дистанца и ношење маски; Правилна исхрана и њен значај за очување здравља;
Тренутна епидемиолошка ситуација и мере заштите; Друштвени живот у време пандемије;
Обавезно поштовање мера заштите, како заштитити себе и друге.
Предузетништво и Међународни Дан девојчица
Међународни Дан девојчица у ИКТ-у је установљен на нивоу УН-а и обележава се од
2001. сваког последњег четвртка у априлу. Циљ је да се девојчице оснаже да бирају занимања у
области информационо-комуникационих технологија и да не подлежу стереотипима о
искључиво мушким или женским пословима.
УПЖ Србије организује ову манифестацију у сарадњи са Министарством просвете, науке
и технолошког развоја, Министарством привреде, Министарством за трговину, туризам и
телекомуникације, Министарством за омладину и спорт, Повереницом за родну равноправност и
под почасним покровитељством председнице владе Аном Брнабић.
Обележавање Дана девојчица састоји се од две активности:
– посете девојчица успешним компанијама и разговор са женама менаџеркама,
– такмичење у изради видео радова „Ухвати идеју“ у коме је задатак да ученице осмисле
један предузетнички пројекат и представе га видео клипом.
За ученице седмог разреда заинтересоване за учешће у обележавању Дана девојчица током
марта и априла 2021. организована је гугл учионица и одржаване су припреме сваког
понедељка.
Четири ученице су осмислиле предузетничку идеју и снимиле видео клип у трајању од 90
секунди у којем су је представиле. Радови Aне Кришто VII3 („Learn mates“) и Мирјане Илић
VII3 („Онлајн галерија“) ушли су у финале конкурса „Ухвати идеју“ и 22. априла 2021. је
одржана онлајн посета Компанији А1 Србија током које су проглашени победници конкурса –
Ана Кришто освојила је 3. место, а Мирјана Илић - 2. место.
Ученица Мирјана Илић, добитница 2. награде, и менторка Александра Бошковић
учествовале су 25. априла 2021. у јутарњем програму на телевизији Студио Б где су говориле о
свом раду током обележавања Дана девојчица, као и о развијању предузетничких компетенција
у нашој школи.
Група од 15 девојчица седмог разреда учествовала је 23. априла 2021. у у онлајн посети
Компанији Schneider Electric током које су девојчице могле да чују чиме се бави ова компанија,
као и лична и професионална искуства жена менаџерки које раде у компанији. Ученице су биле
у прилици и да поставе питања и добију одговоре о томе како је радити у тако великој
међународној компанији, које образовање треба имати и како усклађују приватни са пословним
животом.
Група од 15 ученица учествовала је 27. априла 2021. на вебинару Компаније А1
„Безбедност деце на интернету“. Теме су биле: опасности које прете деци на интернету и начини
на које могу да се заштите.
Закључак: Планиране активности из ове области су у већој мери успешно остварене.
Остваривање развојног циља Подстицање личног и професионалног развоја ученика наставиће
се и током 2021/2022. годину, посебно кроз реализацију пројекта Професионална оријентација,
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часове и активности којима се развијају међупредметне компетенције и промовишу здрави
стилови живота, заштита човекове околине, предузетништво и одрживи развој. У оквиру
организације програма за развијање социјалних вештина чланови Вршњачког тима ће се након
радионица, које организује психолог школе, укључити у активности за превенцију насиља
ушколи.
Област: Етос
Развојни циљ: Унапређивање сарадње у школи на свим нивоима
Задаци: Унапредити међусобну комуникацију и сарадњу међу запосленима у школи и
организовати активности ради јачања припадности школи, Побољшати комуникацију и
сарадњу међу ученицима и развијати позитивни однос ученика према школи, учењу и сарадњи
са другим ученицима, Унапредити систем подршке и промоције постигнућа ученика и
наставника, Унапредити сарадњу са родитељима у реализацији школских активности.
Задаци су остварени кроз бројне активности, посебна пажња је била посвећена остварењу
комуникације са децом током учења на даљину, као и са родитељима током целе школске
године. Део комуникације је остварен и преко анкета, упитника које су попуњавали ученици и
родитељи на крају првог полугодишта и на крају школлске године.
Ученици су се такмичили у разним квизовима и спортским играма у оквиру група и на тај
начин развијали такмичарски дух и фер плеј однос према друговима из одељења. Побољшана је
комуникација и сарадња међу ученицима.
Ученици су учествовали у хуманитарној акцији даривања новогодишњих пакетића за децу
без родитељског старања. Акција је трајала од 15. до 18. децембра 2020. године. Ученици су
формирали пакетиће у украсној кеси. Пакетићи су били испуњени слаткишима, сланим
грицкалицама и играчкама. На часовима ликовне културе и српског језика ученици млађих
разреда су у децембру 2020. једно другом цртали и писали честитке за новогодишње празнике и
украшавали учионице. Ученици су на симболичан начин обележавали рођендане и поделили
ситницу и другарима који су у другој групи јер због тренутне ситуације нису у могућности да
буду заједно.
Ученици су учествовали на различитим такмичењима и конкурсима. Реализован је део
такмичења планиран Календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја Математика, Српски језик и књижевност (само за ученике осмог разреда), Књижевна
олимпијада (само за ученике осмог разреда), Техника и технологија, Физика, Хемија, Историја
(само за ученике осмог разреда), Шах.
Постигнућа ученика на такмичењима су промовисана прилогом на сајту школе,
http://ossvetisavabg.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/takmicenja_21.pdf. Успеси ученика на
конкурсима су промовисани кроз прилоге за школски сајт, летопис и школски лист.
Обележавање важних дана
Дан толеранције
Дан толеранције је обележен у нашој школи током Недеље толеранције од 16. до 20.
новембра 2020. У сарадњи наставника и стручних сарадника одржани су часови на којима се
разговорало о значењу појма толеранција, а затим су ђаци наводили примере толерантног и
нетолерантног понашања у свом окружењу.
Дан Светог Саве
Обележавање Савиндана је започето литургијом у Храму Светог Саве, 27. јануара 2021.
Литургији су присуствали, са својим ученицима, учитељица Горица Ивановић и вероучитељ
Предраг Младеновић. Свечаном обреду сечењу колача у школи због епидемиолошке ситуације
присуствовала је управа школе. На сајту школе – на страни Дан Светог Саве 2021. –
представљено је дечије стваралаштво у дигиталном облику. Ученици су, подстакнути ликом и
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делом Светог Саве, писали песме, есеје, рецитовали, певали, свирали, правили стрипове и
цртали. Неколико ученика израдило је презентације које садрже битне информације из живота
Светог Саве. Тим поводом креирани су и квизови које су ученици решавали проверавајући своје
знање. Путем платформе G Suit у Гугл учионицама одељењске старешине су реализовале
свечани час посвећен Светом Сави.
Дан борбе против вршњачког насиља
Активности су описане у оквиру области Подршка учениицма/Развијање социјалних
вештина.
8. март
Поводом обележавања Међународног дана жена за ученике II1 и II2 у боравку
организована је креативна радионица. Са учитељицама Јеленом Миладиновић и Весном
Самарџић деца су израдила паное којима су честитала 8. март наставницама, мамама и бакама.
Панои су постављени у холу школе.
Међународни дан дечије књиге
Међународни дан дечије књиге, 2. април, обележен је различитим активностима са
ученицима трећег, четвртог и петог разреда од 30. марта до 9. априла 2021. На часовима
библиотекара ученици III1, III3 и III4 су разговарали о обележавању овог дана и важности
читања. Део часова је био посвећен бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци су, затим,
говорили о омиљеној бајци и о томе шта су научили из ње. Договорено је да се направи плакат
којим би се промовисало читање. Задатак за ученике је био да нацртају илустрацију омиљеног
дела и напишу препоруку за читање. Од радова ученика III1 и III4 направљена су три паноа, по
један за свако одељење и један заједнички.
Дан планете Земље
Поводом обележавања Дана планете Земље ученици III4 су током априла 2021. правили
скулптуре од рециклажног материјала и свој кутак за рециклажу који се налази у учионици.
Активности су спроведене на часовима пројектне наставе, ликовне културе и природе и
друштва. Ученици су показали велико интересовање за рециклажу, као и за правилну и корисну
употребу рециклираног материјала.
Дан школе
Као део активности обележавања Дана школе у априлу 2021 је организована изложба
ликовних радова у холу школе. Ученици IV2 су 28. априла извели кратки драмски комад „Свети
Сава“ по тексту који је припремила њихова учитељица Вера Храстински. Уз одличан избор
костима и добро постављену сцену, ученици су показали своје глумачке вештине пред
малобројном публиком у свечаној сали школе. И извођачи и гости су оценили ову представу
веома успешном.
Дан школе је обележен промоцијом дечијег стваралаштва. Ученици су писали литерарне
радове на различите теме, приказе омиљених књига и бајке и илустровали их. На сајту школе –
на страни Дан школе 2021. – представљено је дечије стваралаштво у дигиталном облику. Осим
аутора литерарних и ликовних радова, своје умеће показали су и ученици рецитатори, глумци,
аниматори и музичари.
Штафетне игре, спортско међуодељењско такмичење, одржане су као део обележавања
Дана школе, од 10. до 13. маја. 2021. Задатак ученика је био да пређу различите полигоне
постављене у школском дворишту. Игре су организовале учитељице у боравку Весна Самарџић,
Ана Љубовић Гвоздић, Маја Ристић, Соња Вукашиновић и Невена Љамић. Ученици су са
радошћу учествовали у свим активностима и рекли су да им је било дивно јер је коначно, после
дужег времена, цело одељење на окупу и да су се одлично забавили у игри и надметању.
Родитељи ученика и учитељи свих одељења су похвалили организаторе и реализаторе
такмичења. Педагог је оценио да мотивисаност ученика и њихови осмеси говоре о успешности
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идеје и похвалио је иницијативу и организацију полигона, као и међусобну подршку колега
реализатора.
Сарадња са родитељима у реализацији школских активности
Родитељи су на почетку школске године упознати са активностима у којима могу да
учествују. Родитељи појединих одељења су укључени у школске активности куповином јелке и
украса за учионицу. Родитељи су помагали деци млађег узраста у остваривању комуникације са
наставницима ради слања радова у дигиталном облику за конкурсе. Такође, помагали су деци у
припреми реквизита и костима за представу „Бајка о краљевству на ушћу двеју река“ у оквиру
пројекта „Еко бајка“.
Сарадња са родитељима је реализована према Програму сарадње са породицом. Сaрaдњa
сe oдвиjaлa прeкo индивидуaлних рaзгoвoрa сa рoдитeљима, слањем писмених обавештења и
родитељских састанак. Комуникација се одвијала путем имејл, СМС и Вибер порука, а у
изузетним случајевима и доласком родитеља у школу.
Родитељи су упознати са начином рада и оцењивања. Присуствовали су родитељским
састанцима на којима су били обавештени о важним активностима у школи као и о успеху,
понашању и ангажовању ученика у школи. Родитељски састанци су се одвијали електронски,
разменом имејл порука и у таквим околностима сарадња је била конструктивна.
Промоција постигнућа ученика и наставника
Постигнућа ученика и анставника промовишу се кроз прилоге на сајту школе, у летопису
школе и школском листу.
Закључак: Планиране активности из ове области су у већој мери успешно остварене.
Потребно је и даље унапређивати сарадњу у школи на свим нивоима, посебно кроз јасније
дефинисање начина комуникације међу запосленима у школи и између родитеља и школе.
Област: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Развојни циљ: Унапређивање услова рада и професионалног развоја наставника,
стручних сарадника и директора
Задаци: Унапредити рад стручних органа и школских тимова и промовисати тимски рад,
Побољшати систем за праћење и вредновање квалитета рада, Побољшати компетенције
запослених за пружање подршке ученицима и комуникацију ради ефикаснијег рада школе,
Повећати коришћење наставних средстава и ресурса ван школе ради подизања квалитета
наставе, Побољшати квалитет рада школе кроз стручно усавршавање наставника и стручних
сарадника.
Наставници, стручни сарадници и директор сарађују и учествују у раду школских тимова.
Веома успешно су тимски радили наставници разредне наставе у организацији пријема ученика
првог разреда. Наставници сарађују у оквиру стручних и разредних већа.
Тимски су, на нивоу стручних већа, испланиране провере знања ученика ради усклађивања
критеријума приоцењивању.
Праћење и вредновање рада је обављено кроз посете часовима директора, помоћника
директора, педагога и психолога. Наставници су пратили активности колега, присуствовали
угледним часовима и размењивали примера добре праксе. Наставници су израдили извештаје о
активностима током школске године и вредновали своје активности. У оквиру активности
школских тимова, стручних актива и стручних већа прате се и вреднују образовно-васпитни рад
и предлажу мере за побољшање квалитета рада.
Израђен је план стручног усавршавања, наставници и стручни сарадници су се
усавршавали, примењивали су знања стечена на семинарима и приказани су и анализирани
различити облици стручног усавршавања. Наставници су реализовали часове уз коришћење
дигиталних садржаја (коришћење електронских уџбеника, интернета, презентација). Отворена је
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посебна гугл учионица на школској платформи, Медијатека, на којој наставници постављају
своје наставне материјале и тако је успостављена размена примера добре праксе.
Наставници су похађали бројне обуке и развијали компетенције за комуникацију и
сарадњу, као и дигиталне компетенције.
Акредитовани семинар „Јавни говор - технике излагачке писмености“ је одржан у нашој
школи, 17. октобра 2020. Реализатор је удружење Изражајност. Обуку су похађала 24
наставника разредне и предметне наставе, стручни сарадници и директор школе.
Наставника разредне наставе који предају у првом разреду похађали су обуку „Лет кроз
Дигитални свет“ у организацији Савеза учитеља Републике Србије, 7. октобра 2020.
Наставници који су похађали обуку „Дигитална учионица/дигитално компетентан
наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ предали су
своје задатке, припреме за часове, до 13. октобра 2020. Знања стечена на семинару применили
су држањем угледних часова.
У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је обука наставника за рад у Гугл
учионици, примену платформе G-Suit, 24. септембра 2020. Обуци је присуствовало 30
наставника, стручни сарадници и директор школе. Обука је реализованоа у организацији
удружења SCIO. Наставак ове обуке уследио је 11. jануара 2021. када је одржан вебинар
посвећен коришћењу Google Meet-u.
У оквиру стручног усавршавања у установи Невена Љамић, наставник разредне наставе у
боравку, приказала је 9. октобра семинар „Дечија атлетика - примена савремених програма у
раду са ученицима и атлетска такмичења у школи“. Излагању су присуствовали наставници
разредне наставе и помоћник директора/педагог.
Наставници су присуствовали и презентацији одобрених уџбеника за 4. и 8. разред
издавачких кућа Клет, Нови логос, Фрека, Вулкан знање и Едука.
Вебинар „Едукини нови уџбеници: Природа и друштво за 4. разред основне школе“,
аутора Зорице Веиновић, Вере Матановић и Владимира Бокића, одржан је 24. априла 2020.
године онлајн у трајању од 1 сат.
Семинар „Веб алатима до интерактивне наставе“, ОКЦ семинари, 36 бодова, К2, П1,
похађало је 30 наставника. Семинар је реализован електронским путем. Програм је почео 8. 2.
2021. и трајао је пет недеља.
Семинар „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала“, ЗУОВ, 24 бода, похађало је 20 наставника у
априлу 2021.
Семинар „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима
учења“, ЗУОВ, 24 бода, похађало је 20 наставника у мају 2021.
Обука „Математика у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији“,
одржана је 18. 5. 2021. (онлајн обука у трајању од два сата и један бод. Организатор је био Савез
учитеља Републике Србије.
Обука „Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији“,
одржана је 8. 6. 2021. (онлајн обука у трајању од два сата и један бод. Организатор је био Савез
учитеља Републике Србије.
Осам наставница похађало је онлајн семинар „Настава која подстиче критичко мишљење и
решавање проблема“ од 9. 3. 2021. до 30. 6. 2021. Ова обука је део пројекта „Школе за 21. век“
који спроводи Британски савет (British Council) уз подршку владе Уједињеног Краљевства,
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завода за
унапређивање васпитања и образовања. Пројекат се реализује у земљама Западног Балкана. Циљ
овог програма је да се развије способности критичког мишљења и решавања проблема и
дигиталне компетенције кроз употребу микробита, малог џепног рачунара намењеног
програмирању у функцији решавања проблема.
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Наставници који су дежурали на завршном испиту похађали су семинар: „Програм обуке
за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању“, Завод за унапређивање
васпитања и образовања. Семинар је реализован електронски 14. јуна 2021. године у трајању од
8 сати (8 бодова).
Стручно усавршавање у установи - Час пред полагање испита за лиценцу
Маја Димитријевић је 10. јуна 2021. одржала предавање за проверу савладаности програма
пред полагање испита за лиценцу. Тема је била „Психолошки проблеми дечије и адолесцентне
доби“, а предавању су присуствовали учитељи, директор, помоћник директора, педагог и ментор
приправника. Комисија је оценила реализацију активности успешном.
Маја Симић је 11. јуна 2021. одржала у II3 час енглеског језика за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је била „Weather“, а часу су
присуствовали директор школе, педагог и два наставника. Комисија је оценила реализацију часа
успешном.
Никола Јовчић је 14. јуна 2021. одржао у VI2 час математике за проверу савладаности
програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је била „Површина трапеза“, а
часу су присуствовали директор школе, педагог и два наставника. Комисија је оценила
реализацију часа успешном.
Закључак: Планиране активности из ове области су у већој мери успешно остварене.
Потребно је и даље подстицати професионални развој наставника, стручних сарадника и
директора кроз похађање обука и примену наученог у свакодневном раду, посебно у областима:
побољшања вештина комуникације, вештина тимског рада и вештина праћења и вредновања
квалитета рада.

Извештаја о реализацији активности из Допуне Акционог плана
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и Стручни актив за развојно планирање
су 5. фебруара 2021. предложили мере за унапређивања рада школе на основу Извештаја
педагошког саветника о стручно педагошком надзору и сачинили Допуну Акционог плана
Развојног плана за 2020/2021. Планиране су активности у две области: Настава и учење, циљ
Унапређивање квалитета комбинованог модела наставе, и Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима, циљ Праћење и вредновање квалитета наставе и учења и
унапређивање квалитета рада.
Област Настава и учење
Циљ: Унапређивање квалитета комбинованог модела наставе
Задаци: Унапређивање квалитета наставе и учења (у предментној настави), Пружање
додатне подршке ученицима, Уједначавање квалитета наставе на даљину
Наставници су држали часове у школи и на платформи за учење на даљину. Постављали су
наставне материјале на гугл учионици (презентације, аудио и видео прилози, текстови итд.).
Упућивали су ученике на коришћење додатних и поузданих информација на одговарајућим веб
странама
Наставници су пружали додатну подршку ученицима који су похађали наставу у школи, у
гугл учиници према дефинисаном термину у распореду, као и ученицима који по одлуци
родитеља, наставу прате на даљину, у школи према дефинисаном термину у распореду.
Наставници су размењивали искуства у оквиру стручних већа и уједначавали квалитет
наставе на даљину. Педагог, психолог, помоћник директора и директор пружали су саветодавну
подршку наставницима у уједначавању квалита наставе на даљину, на основу праћења
активности и извештаја и анализе на нивоу стручних већа.
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Област: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Циљ: Праћење и вредновање квалитета наставе и учења и унапређивање квалитета
рада
Задаци: Праћење и вредновање квалитета наставе и учења, Унапређење квалитета рада
кроз размену примера добре праксе у гугл учионици Медијатека, Унапређење квалитета рада
кроз примену наученог са семинара Дигитална учионица, Унапређење квалитета рада кроз
примену новостечених знања из области у коjима су се наставници усавршавали, Унапређивање
квалитета рада на основу анализа активности
Педагог, психолог, помоћник директора и директор присуствовали су часовима у школи и
на даљину, анализирали наставни материјал у гугл учионицима и заједно са наставницима
вредновали квалитет наставе и учења. Педагог, психолог, помоћник директора и директор
пружали су потребну подршку наставницима у реализацији активности наставе и учења.
На нивоу стручног већа планирани су часови које су пратили колеге из стручног већа,
стручни сарадници и педагошки саветник. Припреме за часове и наставни материјали у гугл
учионици су доступни за остале колеге. У анализи часова учествовали су реализатор часа и сви
чланови већа уз коришћење протокола о праћењу наставног процеса (стандарада квалитета
школе). Колеге из већа које нису присуствовале часу су на основу припреме за час и наставног
материјала постављеног у гугл учионици (за ученике који су код куће) учествовали у дискусији
из угла функционалности материјала. за реализовани час.
Од марта до јуна 2021. одржано је 20 часова. Детаљи у вези са активностима на овим
часовима су у извештајима одељењских/стручних већа, тј. у Извештају о стручном
усавршавању.
У анализи и дискусији закључено је да су часови били добро припремљени и реализовани,
наставни материјал је на појединим часовима био одлично осмишљен. За похвалу је и то што је
неколико наставника разредне наставе организовало час на основу знања и вештина и стечених
на семинарима „Веб алатима до интерактивне наставе“ и „Дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“.
Запажање је да у предметној настави анализа и дискусија нису увек реализоване у оквиру
стручних већа, како је планирано.
У оквиру стручног усавршавања у установи наставници су поставили прилоге (примере
добре праксе) у учионици Медијатека, као што су презентације израђене на семинару „Веб
алатима до интерактивне наставе“ и припреме за часове израђене као домаћи задатак за семинар
„Дигитална учионица“.
Стручни сарадници и наставници у звању су пратили и вредновали образовно-васпитни
рад и предлагали мере за побољшање квалитета рада.
Закључак: Планиране активности из ове области су у већој мери успешно остварене.
Потребно је да у даљем раду наставници након часа развијају дискусију у оквиру већа и,
посебно, саморефлексију кроз дискусију са колегама. Такође, потребно је и да ту дискусију
уведу у записнике са стручних већа. Остваривање циљева и задатака из овог дела Акционог
плана ће се наставити и током 2021/2022. године.
Слађана Галушка,
координатор Стручниог актива за развојно планирање
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15. Извештај о самовредновању
Планом самовредновања предвиђено је самовредновање кључне области квалитета:
Програмирање, планирање и извештавање и Подршка ученицама.
Извештај је израђен на основу попуњених чек листи, појединачних извештаја наставника,
стручних сарадника и директора о реализацији предвиђених активности из Акционог плана и
Плана самовредновања, анализе педагошке документације, ефеката реализованих активности у
школским пројектима, посматрања и праћења часова/активности и разговора са ученицима,
наставницима, стручним сарадницима и директором.
Додатни део Извештаја о самовредновању у области Настава и учење урађен је на основу
истраживања, тј. анкетирања родитеља у вези са учењем на даљину у децембру 2020.
Додатни део Извештаја о самовредновању у области Етос урађен је на основу
истраживања, тј. анкетирања родитеља у вези са сарадњом школе и породице у јуну 2021.
Област Програмирање, планирање и извештавање
Предмет самовредновања: Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи
квалитетног рада школе, Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и
ефикасног рада у школи, Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа.
Реализоване активности и опис квалитета
Кључни школски документи су израђени у сарадњи свих циљних група (наставници,
стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заjедница) и они одражавају
специфичности установе.
Годишњи план рада школе 2020/2021. је израђен у складу са Школским програмом,
Развоjним планом школе и годишњим календаром. Извештај о реализацији Годишњег плана
рада школе за школску 2019/2020. годину садржи релевантне информациjе о раду школе и
усклађен jе са садржаjем Годишњег плана рада.
Органи, тела, тимови, стручни сарадници и директор школе у оперативним/акционим
плановима конкретизују циљеве из Развоjног плана и Школског програма и уважавају потребе
школе. Плановима се предвиђају активности и механизми за праћење рада и извештавање током
школске године.
Наставници израђују планове образовно-васпитног рада тако да су усмерени на развоj и
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа.
Израђена је и попуњена чек листа у вези са исходима (укупно 16) из области
самовредновања. За 14 исхода (87%) важи тврдња - Да.
Оцена за ову област – 4.
Предлог мера за унапређење рада школе: Боље повезивање и усклађивање програма
појединих наставних предмета у сваком разреду, Повећање ннвоа квалитета Годишњег плана
рада школе и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе кроз јасније одређивање
форме и садржаја појединачних планова и извештаја.
Област Подршка ученицама
Предмет самовредновања: У школи функционише систем пружања подршке свим
ученицима, У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика, У школи
функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним
способностима.
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Реализоване активности и опис квалитета
У школи су организовани разноврсни облици подршке ученицима у учењу и у томе је
школа сарађивала са родитељима ученика.
Наставници су планирали и реализовали часове секција и ваннаставних активности на
основу интересовања ученика, у мери у којој је то дозвољавао начин организације наставе.
Остварена је сарадња са локалном заједницом (Пријатељи деце Врачара, ГО Врачар, Библиотека
града Београда...) и наставници су сарађивали са школама у општини и граду, размењивали са
колегама искуства у раду и учествовали у програмима, који су се у већој мери одвијали онлајн.
Ученици су учествовали у културним, забавним и спортским програмима, пројектима,
такмичењима и другим манифестацијама у школи и локалној и широј заједници, који су делом
организовани онлајн, што показује реализација предвиђених активности из Акционог плана.
У школи су организовани програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…).
Наставници су организовали часове и активности којима се развијају међупредметне
компетенције и промовишу здрави стилови живота, заштита човекове околине, предузетништво
и одрживи развој.
Школа пружа подршку ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним
способностима и примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за
ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.
Због епидемиолошке ситуације у марту 2021. донета је одлука да се родитељи неће
укључивати у реализацију активности из пројекта „Професионална оријентација“.
У оквиру превентивног рада са ученицима формиран је Вршњачки тим и организована је
едукација ученика на тему вршњачког насиља, електронског насиља и ненеасилне
комуникације. Психолог школе је у марту 2021. реализовала активности (предавања и
радионице) са члановима Вршњачког тима у вези са вршњачким и електронским насиљем и
ненеасилном комуникацијом. Ученици нису имали прилику да презентују ове теме својим
вршњацима због преласка на наставу на даљину, 15. марта 2021. године.
Израђена је и попуњена чек листа у вези са исходима (укупно 16) из области
самовредновања. За 15 исхода (93%) важи тврдња - Да.
Оцена за ову област – 4.
Предлог мера за унапређење рада школе: Подстицање личног и професионалног развоја
ученика кроз реализацију пројекта Професионална оријентација, часове и активности којима се
развијају међупредметне компетенције и промовишу здрави стилови живота, заштита човекове
околине, предузетништво и одрживи развој, Укључивање чланова Вршњачког тима у
активности за превенцију насиља ушколи.
Слађана Галушка, координатор Тима за самовредновање

Извештаја о самовредновању у области Настава и учење
Настава на даљину - Анкете
Са обзиром на начин реализације образовно-васпитног рада у 2020/2021. години, у
децембру 2020. је договорено да се уради и самовредновање у области Настава и учење кроз
анкете за ученике, родитеље и наставнике у вези са учењем на даљину. Психолог је израдила
гугл упитнике за све циљне групе и извршила анализу одговара.
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Анкета за ученике старијих разреда
Упитник је попунило 270 ученика, највише је било ученика 5, 6. и 8. разреда, мањи број
ученика седмог разреда.
Ученици наводе да им учење на даљину одговара „онако“, и мање него у школи. Што се
начина наставе тиче највише им је одговарао гугл мит, а најмање часови на РТС-у.
У просеку, након наставе на даљину, дневно су учењу посвећивали 1-3 сата дневно.
Вирус корона их плаши умерено и „не много“, а бриге и страх нису ометале њихово
учење.
Наводе да су им радне навике биле добре, али да би могле бити и боље, 15% одговора се
односи на радне навике које су биле „горе него пре“.
Време за учење код куће већина је успевала да организује, а 15% наводи да им је то слабо
успевало.
Време за игру и слободне активности су имали довољно, али одређени број деце мисли
да је било мало времена за то (37%).
Помоћ наставника током наставе на даљину им је била корисна у великој мери.
Деца су код куће радила задтке и учила углавном самостално, неки уз помоћ наставника
и другара, а нешто маљи број је имао помоћ родитеља и других чланова породице.
Током учења на даљину највише им је помогло што могу да слушају свог наставника и
могу одмах да питају шта им није јасно, у мањој мери то што могу да разговарају и сарађују са
другарима. Материјали су им били занимљиви.
Највећем броју ученика је сметао замор због великог временског периода проведеног
испред екрана. Није им пријало ни то што је било превише материјала за учење. Наводе и да
им нису увек била јасна упутства наставника.
Своје активности током дана углавном су организовали сами, док само 7% испитаника
наводи да су им помагали родитељи.
Са вршњацима из школе и одељења су разговарали веома често.
Већина сматра да је учење на даљину било углавном успешно.
Анализа упитника за родитеље
Упитник за родитеље попунила су 357 родитеља. Упитник је имао 18 питања од којих су
три отвореног типа, oстала питања су имала понуђене одговоре
Међу испитаницима навећи број су родитељи са једним дететом које похађа нашу школу,
нешто мањи број њих је навело да има два детета која су узраста од 7 до 15 година.
Највећи број испитаника има децу у старијим разредима, у петом, док најмањи број је оних
чији је дете у трећем разреду.
На питање „Да ли сва деца школског узраста имају приступ техничком уређају (рачунар,
лаптоп, таблет, телефон)“, 65,3 % родитеља је навело да деца имају приступ техничком
уређају, док је шесторо одговорило да њихова деца немају приступ рачунару.
Највећи број родитеља је навео да деца имају приступ интернету и да је довољно
квалитетан за праћење наставе на даљину. Они чија деца немају приступ рачунару кажу да је
праћење наставе на даљину отежано.
Велики број родитеља (54,3%) је навело да су понекад у могућности да пруже помоћ
детету у праћењу наставе на даљину, мањи број је одговорио да могу стално, док постоје и они
који су навели да немају могућности (12,3%).
На питање „Да ли Ваше дете редовно прати наставу на даљину?“ највећи број је одговорио
да деца редовно прате наставу, али има и оних (9,2%) који су навели да њихова деца не прате
редовно наставу на даљину.
У вези са оптерећеношћу ученика, највећи број родитеља је навео да деца проводе више од
7 сати у праћењу наставе и решавајући задатке.
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Што се тиче самосталности у учењу, 57,4% родитеља је навело да њихова деца имају
помоћ у учењу. Већина родитеља (62,2 %) сама помаже деци у савладавању градива, део ђака
има помоћ приватних наставника, делу ђака помажу учитељ и родитељи заједно.
Кад ученицима нешто није јасно, питају наставнике и траже објашњења, мало мањи број
њих је рекло да неке наставнике питају, а неке не.
Током учења на даљину деца свакодневно имала комуникацију са својим наставницима
наводи 57,8% родитеља, једном недељно 18,3 %, док је оних ђака који нису успоставила
комуникацију са наставницима 6,8%.
На питање „Имате ли поверења да ће Ваше дете, путем наставе на даљину, стећи потребна
знања за даље школовање?“ велики број родитеља (52%) је изразио несигурност и сумњу да ће
деца стећи знања као да су у редовној настави, у учионици - од 352 одговора њих 183 је
изабрало опцију „Нисам сигуран“, 27,6% је одговорило да деца неће стећи потребно знање, док
21% родитеља је указало поверење оваквом систему образовања.
На питање који вид наставе на даљину највише оптерећује децу, 173 родитеља (48,5%) је
одговорило да су то имејл поруке са упутствима и задацима у виду текста, мањи број (19,6%) је
одговорио да су то гугл мит, видео материјали (14%), презентације (11,5%).
Када се говори о задовољству родитеља комуникацијом са наставницима, 37,3% њих је
задовољно комуникацијом коју су имали са наставницима током првог полугодишта, 20,4 %
испитаника је задовољно односом наставник-родитељ, а незадовољних је 10,1%.
На питање „У којој мери сте забринути за физичко и ментарлно здравље свог детета?“ 39,9
% родитеља се изјаснило да су умерено забринути, 21% је оних који су у већој мери
забринути,одмах за њима су веома забрнути родитељи за физичко и ментално здравље детета
19,6%, оних који су се изјаснили да нису забринути је 9%
У вези са последицама социјалне дистанце, 31,9% родитеља је навело да их умерено брине,
29,4 % су веома забринути и 6,2% родитеља се изјаснило да уоште нису забринути у вези са тим.
Родитељи су похвалили рад појединих наставника: Николе Јовчића, Јелене Бодироге,
Марије Јовичић, Иване Глумац и Драгане Златић.
У делу сугестија и препорука већина родитеља је навела да се не слажу са наставом на
даљину - деци је потребна жива реч и контакт са наставником и друговима јер тако се најбоље и
највише учи. Потребно је прилагодити план и програм, смањити градиво, часове свести на пола
сата, ради здравља деце. Непотребно је да деца узраста од 11-14 година седе уз рачунар осам и
више сати.
Неко од родитеља је навео да се часови физичког васпитања могу спроводити и у парку,
краћој шетњи, а остали предмети као што су музичка култура, ликовна култура и слободне
наставне активности да се одржаваају преко гугл учионица и постављања материјала, без
укључивања на google meet.
Анкета за наставнике
Анкету је попунило 33 наставника, од тога 25 оних који предају деци од 5 до 8 разреда.
Ннајвећи број одговора дали су наставници који имају до 10 година стажа, као и они који раде
између 10 и 20 година у школи.
Већина наставника је реализовало наставу преко платформе G-Suite. Поред тога, најчешће
су користили имејл (у мањој мери вајбер или ватсап).
Наставници су проводили у држању онлајн наставе, прегледању задатака и припремама у
просеку осам сати. Користили су сопствени рачунар, лаптоп, таблет, нико није морао да дели
рачунар са укућанима. Као додатне алате наставници су користили презентације, креирање и
обраду видео материјала, бесплатне ресурсе (слике, видео снимке, музику...), алате за
интеракцију (квиз, упитнике...), као и дигиталне уџбенике.

129

Извештај о реализацији ГПРШ за школску 2020/2021. годину

Мали број ученика (2-3) није имало приступ интернету, тј услове за праћење наставе на
даљину, код једног наставника њих петоро. Код већине наставника није било ученика који су
имали тешкоће да на овај начин прате наставу.
Током наставе на даљину наставници су редовно слали повратну информацију о
напредовању ученицима и водили рачуна о томе како осећају и мотивисали их. Такође
сматрају да је деци било тешко да се фокусирају на учење и да им треба помоћ одраслих
приликом израде задатака.
Као тешкоће навели су превише времена које је захтевала припрема материјала, вођење
двоструке документације и вредновање знања и оцењивање.
Као предности наставе на даљину за ученике, навели су да су деца опуштенија у кућним
условима и да могу да покажу своју креативност. Као предности наставе на даљину за њих
лично, видели су првенствено добит у унапређивању знања и коришћења ИКТ алата. Такође,
наводе да су имали више простора за креативност, да је коришћење великог броја ресурса
добро и да су имали већу могућност и корист од размене искустава и материјала са колегама.
У вези са оствареном комуникацијом са ученицима, већина наставника се изјаснила да се
комуникација одвијала свакодневно. Остали су успостављали контакт најмање два до три пута
недељно.
Ученицима који раде по ИОП-у или из других разлога нису били укључени у
доминантни вид учења, већина наставника је достављала штампане материјале. Једна трећина
то није користила као начин рада са овим ученицима.
Највећу бригу наставницима представљало је стално прилагођавање начина рада у
промењеним околностима, као и то да ли ће ученици научити све што треба. Били су
забринути и због епидемиолошке ситуације и опште неизвесности.
Наставници су навели да су се осећали као да стално морају бити доступни ученицима и
родитељима, да су осетили последице по физичко и ментално здравље, да им је настава на
даљину одузимала превише времена и да их је превише замарао овакав начин рада.
Видови подршке који су им били потребни, на основу питања у анкети су, првенствено
прилагођавање наставног плана и програма потребама онлине наставе и разумевање и
подршка у кризним ситуацијама. Имали су тешкоће у превазилажењу стреса.
Наставу на даљину већина је видела као добру, нешто мањи број оценио је као врло
добру (тројка и четворка), 20% испитаника дало је реализованој настави петицу.
Предлози наставника: да се јасно дефинишу и буду јасна правила за држање часова преко
гугл мита, да се смањи обим наставног садржаја и укључе практичне активности, да се скрате
часови јер су деца сувише уморна. Траже и да се узме у обзир њихово залагање, да им управа
школе упути речи подршке и да има стрпљења и разумевања за ово што је свима ново. Више
наставника је изјавило да је настава на даљину била добро организована и да се овај систем
рада показао као добро решење у складу са целом ситуацијом.
Предлог мера за унапређење рада школе: Унапређивање квалитета наставе кроз
примену савремених метода рада, реализацију часова пројектне и тематске наставе и развијање
међупредметних компетенција ученика, Упознавање ученика са различитим техникама учења и
подстицање ученика да те технике примењују у складу са начином организације наставе, својим
потребама и могућностима.

Извештаја о самовредновању у области Етос
Сарадња родитеља и школе - Анкета
У јуну 2021. године направили смо анонимну анкету за родитеље ученика свих разреда.
Циљ је био да се утврди мишљење родитеља ученика о сарадњи са школом, и да се на основу
тога унапреди рад школе у наредној школској години.
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Упитник је попунило 258 родитеља, највећи део родитељи деце од првог до четвртог
разреда, као и шестог. Нешто мање одговора смо добили од родитеља деце која похађају пети и
седми разред, најмање од оних чија су деца осми разред.
Родитељи су навели (преко 96%) да су упознати са правилима понашања у школи, да се
запослени у школи према родитељима опходе са уважавањем и да имају добру сарадњу са
одељењским старешином свог детета.
Родитељи који су имали потребу да сарађују са психолошко-педагошком службом, наводе
да су задовољни сарадњом.
Већина родитеља изјављује да зна коме у школи треба да се обрати за различите
информације.
Сарадња школе са Саветом родитеља је оцењена као добра, у смислу прихватања
иницијативе и сугестија Савета, већина је одговорила са „делимично“ и „да“, док је десетак
посто сматрало да се иницијатива и сугестије не прихватају од стране школе.
Процена успешности сарадње у школској 2020/2021. години, по мишљењу родитеља, била
је одлична и веома добра (64%), задовољавајућа за 25% испитаних родитеља, док је само два
посто испитаника одговорило да је сарадња била лоша.
У отвореним питањима где су износили похвале, примедбе и давали сугестије доминирају
похвале везане за рад одељењских старешина и појединих наставника. Родитељи су наводили
ажурност, предусетљивост, помоћ и подршку, толеранцију, стрпљење, разрешавање недоумица,
као и висок степен професионализма и пожртвованости за децу. Похвале се односе на одличну
сарадњу са одељенским старешинама и психологом школе, психолошко- педагошком службом и
учитељима из боравка. Целокупна организација боравка током ове школске године такође је
поменута више пута у похвалама.
У примедбама наводе одсуство контакта, родитељских састанака и отворених врата, имају
примедбе на критеријум оцењивања, конкретно на поклањање оцена, на некоординисаност
наставног особља, неуважавање предлога Савета родитеља, немогућност набавке бесплатних
уџбеника, нејасноће у променама распореда и часова током пандемије, као и на одсуство
информација „о свим догађаљима у школи“.
Родитељи су дали сугестије за унапређње сарадње. Сматрају да су овакве анкете корисне и
да их треба чесшће спроводити, да је потребно да се обезбеди лични контакт са наставником уз
поштовање епидемиолошких мера, да се едукују наставници за коришћење дигиталних
технологија. Предлажу и едукацију родитеља у вези са значајем који дају оценама. Понављају се
мишљење и подршка школи у постављању критеријума и неодступања од њих, без излажења у
сусрет нереалним захтевима појединих родитеља. Било је коментара и како треба уједначити
критеријуме свих наставника и подићи их на виши ниво. Неки родитељи су предложили више
директних контаката са родитељима око оцена и наставе, као и јасније информације о плану и
програму. Наводе да би било добро да током целе године постоји начин, нпр. имејл адреса за
проблеме и сугестије како би наставници и стручна служба увидели проблеме и брже реаговали.
Такође, предлог је да школа обезбеди начин да се родитељи редовно информишу, кроз
објављивање новости које се тичу деце и школе.
Понављају се углавном сугестије у којима се види потреба родитеља да буду више
укључени у образовни део рада школе.
Предлог мера за унапређење рада школе: Унапређивање сарадње у школи на свим
нивоима, посебно кроз јасније дефинисање начина комуникације међу запосленима у школи и
између родитеља и школе.
Маја Димитријевић, психолог
Татјана Перишић, педагог
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16. Реализација и евалуација Годишњег плана рада школе
На крају школске 2020/2021. године одељенска већа, Педагошки колегијум, стручна већа и
Стручни актив за развојно планирање разматрали су извештаје о реализацији плана рада школе.
Извештај о раду школе је упућен Наставничком већу и Савету родитеља на разматрање и
Школском одбору на усвајање.
На основу података који су саставни део појединачних извештаја о реализацији рада школе
за школску 2020/2021. годину, свих стручних органа, тимова и већа школе, може се закључити
да је највећи део програма реализован, као и да су ученици постигли изванредне резултате на
такмичењима и конкурсима о чему постоје детаљни подаци са именима ученика и врстама
такмичења у летопису и на сајту школе.
Током године перманентно је праћена реализација програмских задатака на седницама
стручних већа, одељењских већа и Наставничког већа на основу усвојеног Годишњег програма
рада школе за 2020/2021. школску годину. Реализацију програма пратили су и директор,
помоћник директора, психолог и педагог школе заједно са стручним органима школе и у
сарадњи са Школским одбором и Саветом родитеља. Доношени су конкретни закључци и
утврђени предлози за отклањање уочених слабости и даљег унапређивања васпитно-образовног
рада.
У циљу унапређења и побољшања постигнутог успеха ученика констатовано је да су
васпитно-образовни програми и уџбеници који их прате преобимни и неприлагођени узрасту
ученика, због чега се често пређено градиво не утврђује и не обнавља. Из тих разлога, улагани
су велики напори да се ускладе распореди писмених и контролних вежби, као и распореди
допунске, додатне наставе и слободних активности.
Васпитни рад одвијао се у сарадњи са психологом и педагогом, Центром за социјални рад
Врачар и Домом здравља Врачар.
Дневне припреме за часове наставника контролисане се од стране директора, помоћика
директота и ПП службе ради ефикасније реализације програма. Кроз анализу рада наставника
истицани су позитивни примери. Реализација програма је континуирано праћена; свакодневном
контролом, вођењем педагошке документације и увидом у рад стручних органа.
Поступци који су довели до побољшања васпитно-образовног процеса:
- Распоред редовне наставе је урађен применом педагошких и психолошких принципа у
васпитно-образовном раду. Проблем при прављењу распореда јесте усклађивање распореда
појединих наставника због ангажовања и обавеза у другим школама.
- Педагошка организација рада школе (број одељења, групе продуженог боравка и подела
предмета) усвојена је на Наставничком већу, као и распоред часова редовне наставе и
ваннаставних активности. Направљен је распоред дежурства наставника и распоред отворених
врата. Распоред часова разредног старешине као и распоред додатне, допунске наставе и
слободних активности истицан је на огласној табли у зборници и на сајту школе. У холу школе
на огласној табли истицане су све информације за ученике и њихове родитеље.
- Остварена је стручна сарадња школе и наставника са родитељима у тачно одређено
време, а додатна комуникација и сарадња оствариване су по потреби.
- Квалитетна сарадња родитеља са разредним старешинама, психологом, педагогом
директором школе и предметним наставникацима резултирала је смањењем неоправданих
изостанака ученика и побољшањем успеха и владања.
- Предвиђене стручне теме, дискусије и саветодавни рад који су предвиђени планом и
програмом реализовани су на часовима одељењске заједнице, у раду Ученичког парламента, на
организованим ђачким трибинама, као и на јавним часовима наставника у већој мери у
зависности од начина организације наставе.
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- Ученици су на часовима одељенских заједница упознати са Правилима понашања у
школи и мерама безбедности. Ученици су у оквиру рада Ученичког парламента давали своје
идеје и предлоге о унапређењу образовно-васпитног рада.
- Наставници су на часовима примењивали савремене наставне методе и користили
савремена наставна средстава. Током учења на даљину примењивали су онлајн алате за сарадњу
и учење.
- Критеријуми оцењивања и праћења остварености образовних стандарда постигнућа
ученика уједначавани су на нивоу стручних већа.
- Наставници и стручни сарадници су подстицали учешће ученика у наставним и
ваннаставним активностима школе. Током учења на даљину подстицали су ученике на израду
задатака у дигиталној форми и промовисали су постигнућа ученика на сајту школе.
- Дистрибуција дечије штампе вршена је преко одељенских старешина.
- Планови стручних већа школе, одељенских већа и Наставничког већа реализовани су у
оквиру планираних активности.
- Подстицано је хоризонтално стручно усавршавање и приказивање примера добре праксе
у циљу унапређивања наставног и васпитног рада.
Закључак: Током школске 2020/2021. године већи број активности Годишњег плана рада
школе је у већој мери успешно реализован.
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