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ХИМНА ШКОЛЕ: 

 

Под Авалом школа мала, 

име јој је Свети Сава, 

носи име светитеља, 

славнога просветитеља. 

 

Школо моја, школо мила 

У  себи си децу свила, 

Децу чувај, децу учи 

Да их живот не намучи. 

Нек` их Свети Сава води 

Путем части, путем знања, 

Нек` их Свети Сава води 

Путем среће, поуздања. 

 

Ту се прва знања стичу, 

Ту се прва слова сричу. 

Школски дани брзо лете, 

Још мало ћу бити дете. 

 

Школо јуче, данас, сутра, 

Нек`  ти знањем свићу јутра, 

Нек се школско звоно чује 

И уз радост одјекује. 

Свети Саво, главо света, 

Нек у школи знање цвета, 

Молимо се теби сви, 

Свети Саво, услиши. 

 

Многи је још увек памте, 

Прадедови, деде, тате, 

Умове је многе дала, 

На свему јој пуно хвала. 

 

Школо јуче..... 

 
  

Аутори текста: ученик Огњен Исидоровић и Илинка Маринковић, секретар Школе 

Композиција: Мила Ђачић, професор музичке културе 
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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Врчин је подавалско село које броји око 10.000 становника и једно је од највећих 

села у Србији. Иако се налази 20 км од центра Београда због идеалног географског и 

саобраћајног положаја из Врчина до центра града  се стиже брже него са неких 

периферних насеља Београда до Теразија. За разлику од Београда у Врчину влада мир, без 

саобраћајних гужви, чист ваздух и лепа природа. Врчин има здраву средину великих 

потенцијала, са могућношћу привредног и економског развоја захваљујући између осталог 

и одличној комуникацији са Београдом. Код младих доминира опредељење да се школују, 

а затим и да  раде у Београду, где већина становника Врчина и ради. 

 

 
 

Изглед школе након завршетка радова 

 

 

Прва школа у Врчину почела је са радом 1827. године. Кроз дугу историју, 

врчинска школа се највише суочавала са проблемом адекватности школске зграде, те је 

због нехигијенских услова до 1898. године у време Кнежевине, а касније и Краљевине 

Србије, више пута затварана на  основу извештаја школских ревизора, који су сматрали да 

је зграда неподесна за школу. 

У овој згради школа непрекидно ради од 1957. године, а први  упис у судски 

регистар је 30.12.1965. године, решењем број 359 65. Школа је основана решењем 

Народног одбора општине 

Гроцка, број 8608 од 16.12.1965. године. Решењем Окружног привредног суда у 

Београду Us број 1242/73 од 27.12.1973. године у судски регистар уписана је ОШ  

„Мирослав Јовановић Церовац“ у улици Облаковска број 3.  Решењем број  06 - 51 од 

11.07.1978. године Скупштина општине Гроцка дала је сагласност на Статут Школе. 

Решењем  Трговинског суда у Београду  XII-Fi. 8244/04  од  20.08.2004. године  промењен 

је назив школе у ОШ „Свети Сава“. Последњи упис извршен је решењем Трговинског 

суда број I-Fi 393/07 од 23.10.2007. године, којим је извршена промена лица овлашћеног за 

заступање, број регистарског улошка  5-18500. Школа је обухваћена мрежом школа, на 

основу Одлуке о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији (Сл. 

гласник РС број 58/94). 

Својим ученицима настојимо да створимо што боље услове за рад, што 

пријатнији амбијент и трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.  Још од 
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почетка радова на реконструкцији школске зграде у центру села, настојали смо да се 

ученицима обезбеди што квалитетнији и већи простор. 

 

       
 

Изглед школе након завршетка радова 

 

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.  10. 2004. 

године. Сви планирани грађевински радови друге фазе радова завршени су током 

2012. и 2013. године. Урађена је обједињена кровна конструкција над старим делом 

школе и новим дограђеним учионичким трактом ради заштите објекта од 

прокишњавања, уграђена је громобранска инсталација и грејачи за хоризонталне и 

вертикалне олуке, фасада и термоизолација на старом и дограђеном делу школе, као и 

алуминијумска фасадна столарија на шест нових учионица. Завршени су  радови на 

покривању дограђеног улазног хола са одводњавањем и уграђивањем алуминијумске 

фасадне столарије, урађена је  мрежна кишна канализација и  дренажа и израђени су  

тротоари око објекта; урађена је нивелација школског дворишта и израда свих слојева 

осим завршног ради одводњавања атмосферске воде са платоа.  

 

      
Изглед школе након завршетка радова 

 

Током лета 2014. године урађен је кров између фискултурне сале и старог дела школе, 

замењени су плафони у свим ходницима, сви ходници су окречени и у свим ходницима су 

замењени подови; сва врата су окренута ка споља; свака просторија је добила интернет; 

потпуно је завршена хидрантска мрежа и реконструисан је биодиск. Добијањем новог 
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видео надзора са 24 камере  школски и дворишни простор су у потпуности покривени, а 

стари видео надзор постављен је у подручној школи. Школа има и потпуно уређен 

паркинг за 10-ак аутомобила радника школе, као и просторију за разговор с родитељима 

ученика која ће ускоро бити стављена у функцију. Доста је рађено на уређењу зелених 

површина у школском дворишту. Постављене су клупе, урађено је поновно асфалтирање  

дворишта и уградња нових плоча. Постављени су кошеви на терену у централној школи. 

Терен у школском дворишту у централној школи обележен је за кошарку и одбојку. 

Обележен је паркинг у дворишту централне школе. Школа сада располаже квадратуром од 

3240 m2.  

 

     
 

Изглед школе након завршетка радова 

 

Веома битна је и изградња свечане сале, јер нам она омогућава боље услове за 

презентацију многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома 

ангажовани.Опремљена је седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, 

статичним микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. Набављен је нов електрични 

пијанино за свечану салу. Такође је нашим ученицима на располагању савремена 

фискултурна сала са неопходним реквизитима, свлачионицама и справарницом. 

Обезбеђен им је и рад на тридесет рачунарских места. За сада су у потпуности 

опремљени кабинети за ликовну и музичку културу, физику, хемију, биологију и кабинет 

за техничко и информатичко образовање. Кабинет за музичку културу унапређен је бим 

пројектором. Библиотека је премештена у просторију старе зборнице, која представља 

адекватнији простор за ту намену. Овим радовима заокружена је прича око уређења 

школе. Сада можемо слободно да констатујемо да је наша школа једна од уређенијих 

школа у Београду и Србији.   Сви до сада планирани грађевински радови су завршени. 

Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана средства, 

a  сви ми заједно  -  родитељи, ђаци и колектив ове школе треба да уложимо заједничке 

напоре да то што имамо и сачувамо. 
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Изглед школе након завршетка радова 

 

Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 

230 м
2
 и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м

2
. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и 

светле учиoнице са трпезаријом. У згради постоје још и зборница, трпезарија, тоалети 

за ученике и наставнике. Мaњи деo двoриштa  jе уређен у кoшaркaшкo и oдбojкaшкo 

игрaлиште. Изграђен је летњиковац, поправљена и окречена фасада и уграђен видео 

надзор. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  рукoметнo игрaлиште и игрaлиште 

за мaли фудбaл. Двориште има справе за вежбање на отвореном простору, клупе, 

љуљашке и  клацкалице. Урадили смо и ограду до главног пута у дужини од 40 

метара, окречене су школске просторије и побољшан квалитет видео надзора 

уградњом укупно 8 камера. Сваке године сарадњом родитеља и школе ради се на 

санацији и улепшавању постојећег објекта. окречене су учионице у подручној школи у 

Доњој Мали. Асфалтиран је део између ограде и пута у подручној школи у Доњој Мали. 

Такође, у подручној школи, урађен је потпорни зид у дужини од 50 метара изнад школског 

терена и 56 метара ограде око школске зграде, што укупно чини 106 метара ограде у 

подручној школи. 
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Изглед школе након завршетка радова 

 Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Планира се 

њено обнављање за најразличитије потребе васпитно образовног рада наше школе, 

али и школа из Београда. Сва три школска објекта имају јавну расвету, као и 

декоративно осветљење канделаберима. Улажу се напори да се обезбзбеди и видео 

надзор за све објекте. 

 Шкoлски oбјeкти имају цeнтралнo грeјањe. Главна зграда сe грeјe на лож уље, а 

издвoјeнo oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда. Од 

05.05.2008. године за превоз ученика користи се ђачки аутобус, који од тада редовно 

саобраћа. 

        Одељења су распоређена у учионице које су безбедне за рад и квалитетно 

опремљене за извођење наставе.  Настава се изводи веома квалитетно и наставници са 

много труда, залагања и љубави раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним 

активностима, а такође  настоје да мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, тако 

да смо успели да постигнемо резултате којима смо врло задовољни, о чему најбоље 

сведоче управо постигнућа наших ученика на такмичењима. Наставници и помоћно 

особље дежурају на улазу у школу, у ходницима  и  учионицама  и труде се да на тај начин 

дају свој допринос општој безбедности ученика. Разредне старешине,  директор,  школски 

педагог, психолог, библиотекар и логопед свакодневним радом  утичу на проширивање 

свести ученика о постојећим правилима понашања у школи и неопходности њихове 

примене ради што бољег функционисања у постојећим условима рада. 

 

      
Изглед школе након завршетка радова 
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У нашој школи су  заживели пројекти „Школа без насиља“, „Професионална 

оријентација“, „Спорт у школе“, који су нам помогли  у успостављању одличне 

комуникације на нивоу школе, јер је комуникација вештина која се учи. У наредном 

периоду планирана је реализација многобројних пројеката укључујући и сарадњу са 

иностраним основним школама. 

Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ донеће нашој школи бољу 

комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Плакету „Школе без насиља“ нашој 

школи уручили су  министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др. Томислав 

Јовановић и директор канцеларије UNICEF-a за Србију Мишел Сен Ло18. 12. 2013.године.  

Желимо да деца науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно добро упознају и 

изграде поверење, да самостално решавају проблеме, а не да им се нуде већ готова решења 

која прихватају без критичког размишљања. Желимо да заједно негујемо креативан начин 

мишљења, систем вредности и менталитет који позитивно утиче на развој личности. 

Желимо да се не ћути у вези са насиљем, да се код свих развије одговорност и да насиље 

нико не толерише у било ком облику. 

Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Школа је покретач 

културно образовних и спортских активности  и активно учествује  у радним 

акцијама  и манифестацијама везаним за место и околину. Увек смо имали добру 

сарадњу са родитељима ученика, као и са радним организацијама у општини, а 

посебно са  Домом здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија Гарашанин“, Центром за 

социјални рад, дечијом установом „Лане“.  Добро и тесно сарађујемо и са осталим 

основним и средњим  школама на општини и у Београду. За време летњег распуста 

школа је суорганизатор велике културне манифестације у Врчину  „Крени коло“ са 

учешћем међународних културних друштава. Културне везе са Београдом су доста 

добре, а на нивоу локалне заједнице развијена је изузетна сарадња са Центром за 

културу у Гроцкој.  Ученици могу да користе школску библиотеку са фондом од од 

око 10000 књига који се стално обнавља, као и сеоску библиотеку која је огранак 

Библиотеке града Београда. 

Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. године 

одвија се и међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом „Доситеј 

Обрадовић“ у Темишвару, Румунија. Школске 2014/15. године успоставили смо 

сарадњу са школом у граду Деска у Мађарској, а од јуна 2016. године успостављена 

је сарадња са ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору у Словенији. Сарадња ученика и 

наставника наших школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и 

продубљивању нових знања. 

Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим. Идеја нам 

је да свака учионица има пројектор, платно и бим пројектор, пошто већ у свакој 

учионици постоји интернет, разглас, кабловска, wireless, ... А у неким учионицама су и 

уграђени пројектори и платна. У већини учионица замењене су плоче на ђачким 

клупама. Школа је за сада опремљена са две паметне – интерактивне табле, а 

настојаћемо да свака учионица има такву таблу. У сарадњи са родитељима ученика 

учионице су опремљене новим завесама. Завесе су постављене и у зборници, ликовном 

кабинету и архиви. Зборница има излаз на терасу од шк. 2015/16. год. тераса је 

опремљена баштенским намештајем – столице и столови, и оплемењена је цвећем. 
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Изглед школе након завршетка радова 

 

Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе је 

реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду 

заборављене. 

Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и 

уважавања личности, у којој владају хармонични односи и сви се лепо осећају, а љубав 

треба да буде она покретачка снага којом све почиње. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

            Основна школа „Свети Сава“ у Врчину је на  почетку школске 2014/15. године 

имала 592,а на крају 586 ученика. 

Наставу од првог до четвртог разреда изводило је 15 наставника. У централној школи 

радило је 11 наставника, а у истуреном одељењу у Доњој Мали радило је четири 

наставника са по једним одељењем. У млађој смени раде и два вероучитеља и два 

наставника енглеског језика. 

           У настави од петог до осмог разреда на почетку школске године је ангажовано 27 

наставника предметне наставе и два вероучитеља. 

           У школи су били заступљени обавезно изборни предмети: изабрани спорт, 

грађанско васпитање или веронаука и немачки језик. Ученици 1-4-ог разреда су се 

определили за учење изборних предмета чувари природе, народна традиција и лепо 

писање, а ученици старијих разреда су изабрали следеће предмете: 5/1, 5/2 и 5/3 хор и 

оркестар и цртање, сликање и вајање; 6/1, 6/2 и 6/ хор и оркестар и шах; 7/1, 7/2 и 7/3  хор 

и оркестар и домаћинство; 8/1 и 8/2 хор и оркестар и домаћинство, а 8/3 хор и оркестар и 

цртање, сликање и вајање,  Што се тиче изабраног спорта 5/1 и 5/2 су одабрали одбојку, а 

5/3 рукомет; 6/1 и 6/3 су одабрали кошарку, а 6/2 одбојку; 7/1 и 7/2 кошарку, а 7/3 одбојку; 

8/1 и 8/2 и 8/3 одбојку. 

           На основу анализе стручних органа школе определили смо се за вертикалну 

организацију рада. Једну смену у централној школи чинила су одељења I – IV разреда, а 

другу одељења V-VIII разреда. Оваква организација је допринела бољем коришћењу 

скромних просторних услова.  

           Издвојено одељење Доња Мала радило је у две смене. Наставу у првој смени 

похађали су ученици првог и другог разреда, а у другој ученици трећег и четвртог разреда. 

Практикована је седмична замена смена. 

           Организација рада наставника је хијерархијска. За рад школе надлежан је Школски 

одбор и Савет родитеља.  Школом руководи и управља директор школе. За васпитно 

образовне задатке компетенцију има Наставничко веће, Разредна већа, Стручна већа, 

Одељењска већа, Одељењске заједнице, интересне групе. 

2.1. Организација времена 

               Школска година је почела како је и предвиђено школским календаром рада 1. 

септембра 2014. године. Организација времена је регулисана распоредом часова, који 

садржи све видове рада са ученицима. Редовна настава, слободне и остале активности 

извођене су по распореду који је урађен на почетку школске године. Како би се омогућило 

време за држање разредних часова и слободних и осталих активности, часови у 

преподневној смени су почињали за млађе разреде у 7:45, за старије у 7:25;  у поподневној 

смени у 14 часова за млађе, a у 13:35 за старије разреде. Прву смену у централној школи 

су чинила одељења 1-ог до 4-ог разреда, а другу одељења 5-ог до 8-ог разреда. У Доњој 

Мали једну смену су чинили 1. и 2.  разред, а другу 3. и 4. разред. На крају школске године 

постигнут је предвиђени фонд часова. 

Стручно усавршавање наставника је остварено по утврђеном плану. 

Реализован је календар значајних активности у школи. 
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3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА У ШКОЛИ 

3.1. Извештај о раду Наставничког већа 

            Током школске 2015/2016. године одржане су све планиране седнице Наставничког 

већа. 

             На првој седници Наставничког већа одржаној у септембру месецу усвојен је 

Годишњи извештај за школску 2014/2015., Извештај о самовредновању рада школе и 

Извештај о раду директора. Размотрен је и усвојен и Годишњи програм рада за школску 

2015/16. годину и Школски развојни план донет за период 2016-2019. Такође је директор 

школе навео да је школа добила Правилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установа 03.09.2015. год. и да на основу тог Правилника наша школа има 

право на 1,5 стручног сарадника и да је због тога неко од стручних сарадника морао да 

постане технолошки вишак. Одређена је комисија која је на основу критеријума извршила 

бодовање стручних сарадника – тако да је наша школа остала без психолога 50% и без 

логопеда 50%. Директор школе је послао писмо Министарству просвете у коме наводи да 

су нама ови стручни сарадници неопходни јер у нашој школи постоји доста ученика који 

наставу похађају по ИОП-у, као и да локални Дом здравља и вртић немају логопеда. 

На крају сваког класификационог периода вршена је анализа успеха и владања ученика, 

као и анализа реализације плана и програма. Редовно су истицани и похваљивани ученици 

који су се у разматраном периоду истицали учењем и примерним понашањем. На крају 

класификационих периода сви подаци су електронски обрађивани. 

Психолог, Мирјана Терзић, изнела је податке о упоређивању успеха ученика 5. разреда са 

њиховим успехом у 4. разреду. Приказ анализе је дат у табели по броју ученика и у 

процентима.  

           Усвајан је распоред часова и неопходне измене. 

            Разматрана је прилагођеност ученика првог разреда на школски живот и рад, као 

ученика петог разреда на предметну наставу. 

            Педагог школе је у више наврата  говорио о неопходним наставним средствима. 

Разматрани су извештаји о реализацији екскурзија, посета и излета ученика од првог до 

осмог разреда. 

             Разматрано је питање допунске, додатне, припремне наставе и ваннаставних 

активности, а и редовно је вршена анализа њиховог рада. Директор школе је наводио  

значај редовне наставе која даје формалност и значај ваннаставних активности које 

ученицима дају функционалност. Истакао је велики успех наше школе с обзиром на то да 

су претходне школске године наши ученици остварили пласман на пет државних 

такмичења. Ипак је истакао потребу рада на унапређивању наставе и у ту сврху истакао 

неопходност дртаљног, свакодневног припремања, јер без добре припреме нема успешне 

реализације. Све припеме треба да буду у електронској форми. Инсистирао је на 

коришћењу наставних средстава у настави и корелацији предмета и области. Директор 

навео да сваки наставни час треба да садржи и обраду и утврђивање, и да на сваком часу 

треба оцењивати ученике и уз то ажурно водити педагошку документацију. 

             Разматран је проблем организације и извођења инклузивне наставе за ученике који 

слабије прате наставу и за надарене ученике.  

Доношени су закључци који се тичу безбедности и понашања ученика наше школе. 

Директор школе је редовно тражио од наставника да своје дежурство подигну на највиши 

могући ниво како би био остварен безбедан боравак ученика у школи и како би се 

предупредило негативно понашање појединих ученика које се односи на оштећење 

школске имовине – прљање зидова отисцима обуће, непримерено коришћење свлачионице 

за физичко васпитање. Разматран је и кућни ред школе. 
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Руководиоци Одељењских и Стручних већа су истицали да се сарадња између већа одвија 

у најбољем могућем реду и да састанци доприносе усавршавању рада са ученицима.  

           Разматрана су питања реализације пројеката „Школа без насиља“ и 

„Професионална оријентација у Србији“. Разматран је и план за организацију Сајма 

образовања за шта је наша школа као менторска школа за општину Гроцка задужена. 

Директор школе је  редовно истицао потребу неговања доброг сарадничког односа 

са родитељима ученика и појачавања васпитног рада са ученицима ради бољег 

остваривања васпитних циљева које као просветни радници треба да испунимо. 

Такође је подсећао на важност одржавања и евидентирања отворених посета 

родитеља, као једног од услова квалитетне сарадње са родитељима ученика. 

Констатовано је да су представници предузећа „Ватроопрема безбедност“ из Београда 

извшили обуку и тестирање запослених о безбедности и заштити на раду и 

противпожарну обуку и тестирање запослених. 

Педијатар Дома здравља др Јелена Лазаревић је преко директора школе известила 

Наставничко веће о здравственом стању ученика, при чему је констатовано да је 

здравствено стање ученика доста добро, а хигијена одлична. 

Било је речи о организацији, реализацији и резултатима иницијалног теста за 

ученике осмог разреда. 

Разматрано је питање оцењивања ученика и вршено упознавање Наставничког већа 

са Правилником о оцењивању. Истицано је да оцењивање треба да буде подстицајно и 

објективно, оцена се мора образложити ученику, и потребно је на сваком часу наставе 

оцењивати ученике кроз комбиноване методе рада и праћења њиховог напредовања. 

Потребно је развијати функционално знање.  

У уводном делу 9. седнице реч је имала просветна инспекторка гђа Драгана Главина 

која је упознала чланове већа са правилима и прописима вођења школске документације и 

евиденције. 

Наставничко веће је учествовало у припремама за Дан Св. Саве и Васкршње 

свечаности. 

Истицани су успеси наших ученика на такмичењима. 

Одлучено је да ће Дан школе од ове шк. године у нашој школи бити 19.мај – дан 

када су мошти Светог Саве пренете из Трнова у манастир Милешеву. 

Психолог и педагог су износили своја запажања о посећеним часовима и редовно 

информисали Наставничко веће о питањима која се тичу њиховог домена. 

Разматрано је питање ученичких изостанака. 

Истицано је да је поред изузетне педагошке документације коју водимо за ученике, 

посебну пажњу  потребно посветити дневним припремама за часове. 

Наставничко веће је информисано о предстојећим семинарима, а након њиховог 

завршетка наставници су упознали Наставничко веће са стеченим искуствима. Према 

речима директора школе, Добрице Синђелића, обавеза сваког запосленог је да брине о 

свом стручном усавршавању и то поткрепи подацима у портфолију. У обавези смо да 

имамо 20 сати стручног усавршавања годишње. Школа је обезбедила два акредитована 

семинара за чланове Наставничког већа. Формирани су спискови семинаре у нашој школи. 

Први семинар – „Адолесцент и специфични стилови контакта у породице – обука за рад са 

ученицима и родитељима“ – биће одржан 19. и 20.03.2016. год. Други семинар – 

„Ауторитет – та тешка страна реч“ – биће одржан 26. и 27.03.2016. год. 

Разматран је упис деце у први разред школске 2015/16. године, као и упис ученика 

осмог разреда у средње школе..   

Било је речи о одржавању прославе матуре. 

Руководиоци Одељењских већа су редовно извештавали о свом раду, а вршена је и 

анализа рада стручних тела. 

Библиотекар је подносио извештај о читаности књига и посећености школске 

библиотеке. 
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Психолог је редовно подносила извештај о раду на професионалној оријентацији, а 

педагог о раду Школе без насиља. 

Разматране су информације о упису ученика осмог разреда у средње школе за 

школску 2016/17. годину.Било је речи о спровођењу самовредновања рада школе, као и о 

Развојном плану који ће бити сачињен на основу самовредновања .Разматрана су годишња 

задужења наставника.На крају школске године било је речи о школском успеху, 

похвалама и наградама ученика, организовању припремне наставе, разредних и поправних 

испита и њиховим резултатима. 

          Наставничко веће је разматрало питање проглашења ђака генерације, похваљивања 

и награђивања и доделе специјалних и Вукових диплома. 

    На седници у августу месецу било је речи о Правилнику о Календару васпитно-

образовног рада, успеху и владању ученика на крају школске 2015/2016. године, 

годишњим задужењима наставника, распореду  часова, распореду дежурства 

наставника, пријему првака, превозу ученика и завршетку грађевинских радова у 

нашој школи. 

           Разматрано је питање набавке уџбеника за 2016/17. годину. 

           Разматрани су предлози и иницијативе за наредну школску годину. 

На крају сваког Наставничког већа под тачком „текућа питања“ такође су разматрана  и 

многа питања која су се у одређеним моментима, током рада, показала неопходним. Тако 

је сваки текући проблем  благовремено решаван. 

                                                                                                                         Извештај сачинила:  

                                                                                                                 психолог Терзић Мирјана 

3.2. Извештај о раду Педагошког колегијума 

            У свом раду Педагошки колегијум је стављао акценат на многа питања од велике 

важности за правилно функционисање школе.  

            Једно од најважнијих је успех и понашање ученика као и све неопходне мере како 

би они били што бољи. Инсистирало се да се што више пажње обрати како  на јако 

успешну тако и неуспешну децу. Инсистирало се на посвећивању велике пажње 

корективном и инклузивном раду са ученицима у који  се укључивала и психолошко-

педагошка служба. Закључено је да је у нашој школи јако добро то што се на седницама 

инсистира на истицању изузетно успешне деце и њихових постигнућа и води рачуна о 

њиховом јавном похваљивању.  

            Закључено је да с обзиром да радимо у малој средини наша школа мора да пружи 

деци што више могућности како би задовољили своја ваннаставна интересовања. 

Анализирана је појава дисциплинских проблема. Наглашено је да недолично понашање 

треба доследно санкционисати.   

            Истицано је да је неопходно обратити посебну пажњу на дежурство наставника и 

техничког особља, појачану  контролу одељења од стране одељењских старешина и њихов 

што редовнији и интензивнији контакт са ученицима.  

Констатовано је да су ученици наше школе изузетно ангажовани у раду секција, 

радионица и на такмичењима,  што се односи и на ученике са посебним потребама. У свим 

активностима ученици су  веома успешни. 

            Вршена је и анализа организације и успеха ученика на такмичењима. Наглашена је 

неопходност да деца буду ангажована искључиво према својим афинитетима. 

Посебно се инсистирало на раду са родитељима ученика који испољавају проблеме у 

учењу и понашању и што интензивнијем укључивању психолошко-педагошке службе у 

рад са њима. 

            Разматран је и проблем ученика са великим бројем изостанака, 

            Истицано је да на сајту наше школе постоје подаци о низу реализованих 

ваннаставних активности.  



18 

 

         Доста је расправљано о активностима које се спроводе у оквиру пројеката 

„Професионална оријентација у Србији“  „Школа без насиља“, као и о  више мањих 

пројеката који су реализовани током школске године. 

          Резимирани су и резултати матурског испита и предложене мере како би се ученици 

боље припремили за овај начин провере знања. 

          Разматрани су и резултати тестирања ученика 4-ог разреда. 

         Директор је инсистирао да се на Педагошком колегијуму изврши и подробна анализа 

изведених екскурзија.  

          Истицано је да је неопходно да се настави и интензивира рад на инклузивном 

образовању кад су у питању ученици старијих разреда и напредни ученици. 

          Извршено је и сумирање резултата које је школа постигла у 2015/16. години уз 

закључак да њима можемо да будемо задовољни. 

                                                                                                                         Извештај сачинила: 

                                                                                                                 психолог Терзић Мирјана 

3.3. Извештај о раду Стручног већа  I – IV разреда 

        Извештај о реализованим активностима Стручног већа за разредну наставу је 

саставни део Годишњег извештаја о раду школе. 

        Стручно веће за разредну наставу чини 16 учитеља, две професорке енглеског језика 

и два наставника верске наставе. 14 учитеља ради у класичним одељењима, док два 

учитеља обављају наставу у продуженом боравку. 

       Рад у школи је организован у две смене. Смене су се мењале  недељно. 

       У току школске године Стручно веће за разредну наставу је одржало 10 састанака на 

којима су се разматрали сви планирани садржаји. 

       Извршене су све припреме за почетак рада у школској 2015/2016. години и подељена 

задужења према 40- часовној радној недељи (обавезни и изборни предмети и секције). 

Одређене су смене и учионице у којима ће ученици млађих разреда имати наставу. 

       Размењена су наставна средства и стручна литература. 

       Руководиоци Одељењских већа су донели програме рада за свако веће посебно. Кроз 

Програм рада утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употреба метода и 

средстава у редовној настави, планирани су различити облици наставе, као и корелација 

међу предметима.  Циљеви и задаци наставе су дати у глобалним плановима и програмима 

рада за сваки предмет. У току школске године су сачињени и реализовани месечни 

планови рада. 

Поред редовне наставе, реализовани су часови допунске и додатне наставе, а учествовали 

смо и у различитим ваннаставним активностима у школи и изван ње. Редовна настава 

васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном распореду часова.     Организовано 

је дежурство по четири наставника у школи пре наставе и за време свих одмора. 

      На састанку Стручног већа је извршен одабир уџбеника за школску 2015/2016. годину 

на основу упутства Министарства просвете. 

      Реализовано је планирано градиво редовне наставе, ваннаставних активности и 

изборних предмета. 

      Стручно веће за разредну наставу планирало је учешће ученика на свим такмичењима 

и анализирало постигнуте резултате, о чему су детаљније извештаје дала Одељењска већа 

за разредну наставу. 

      Стручно веће за разредну наставу бавило се планирањем, реализацијом и анализом 

стручног усавршавања учитеља како би нова знања била што боље примењена у настави. 

      На састанцима смо редовно анализирали предлоге за унапређивање наставе. У току 

школске године успостављена је сарадња са предшколском установом у вези са будућим 

првацима. 
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        Извршена је анализа тестова провере знања 4. разреда након првог циклуса 

школовања из Математике. На основу обрађених података резултати тестирања су у 

границама очекивања. 

        Урађена је подела одељења четвртог разреда за пети разред, где се водило рачуна о 

жељама ученика, жељама родитеља, а успели смо и да уједначимо поделу по полу, успеху, 

дисциплини, изборним предметима и другом страном језику. 

        Стручно веће се ангажовало на реализацији обележавања свих значајних датума у 

нашој школи и на остваривању планираног календара активности. Обележени су сви 

празници и важни датуми. 

• 01.09.2015. Пријем првака у 19 часова; 

• У оквиру Дечје недеље од 5. до 11. октобра 2015. године  одржане су бројне 

манифестације :  

- 5.10.2015.год. Хуманитарна акција Друг – другу, 

- 6.10.2015.год. Представљање специфичности кинеског језика – Драмска радионица – 

Да Вам се представимо, 

- 7.10.2015.год. Спортски дан, 

- 8.10.2015.год. Мали истраживачи – Комбинована чуда су могућа, 

- 9.10.2015.год. Фестивал дечјег стваралаштва. 

• 15.10.2015. год. Тако је причао Мика Антић у интерпретацији Горана Лазовића, 

• 13.11.2015.год. Родитељ ученика 3/3 одржао је предавање о ватрогасној делатности, 

• 19.11.2015.год. Сусрет са песником – Раша Попов, 

• 25.11.2015.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Принцеза 

без зрна грашка“, 

• 25.12.2015.год. Пионирски град – Новогодишња журка, 

• 28.12.2015.год. Новогодишњи базар, 

• 22.3.2016.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Пипи дуга 

чарапа у квизионеру“, 

• 28.3.2016.год. Медицинске сестре Дома здравља Врчин, одржале предавања о 

хигијени, 

• 18.4.2016.год. „Безбедност у саобраћају“ – предавање МУП-а Београд, 

• У оквиру Васкршњих свечаности од 20.4. до 1.5.2016.год. одржане су бројне 

манифестације. 

- 20.4.2016.год. Радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница. У сарадњи 

са Пријатељима деце општина Гроцка, изложба шарених јаја и жирирање за градску 

изложбу, 

- 21.4.2016.год. Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји и осликавање 

и шарање дрвених јаја, 

- 22.4.2016.год. Васкршњи базар у школском дворишту. 

• 26.4.2016.год. Гледање представе у школи „Маша и медвед“, 

• 19.5.2016.год. Дан школе – Пренос моштију Светог Саве, 

• 28.5.2016. год.Једнодневна екскурзија Текериш- Тршић- Троноша, 

• 3.6.2016.год. У школи ученици су гледали представу Драмске радионице „Драги 

Дневниче“, 

• 7.6.2016.год. Пионирски град – Спортски дан. 

 

ТАКМИЧЕЊА У ТОКУ 2015 / 2016.ГОД. 

 

• Школско такмичење у шаху, 19.јануар 2016.године 

• Школско такмичење из математике, 22.јануар 2016.године 

• Општинско такмичење из математике, 27.фебруар 2016.године 

• Математичко такмичење „Мислиша“, 10.март 2016.године 

• Школско такмичење у рецитовању, 11.март 2016.године 
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• Општинско такмичење у шаху, 19.март 2016.године 

• Ученици су учествовали и на бројним ликовним конкурсима: 

- Подршка породице- најбоља подршка деци (октобар) 

- Црква и породица (децембар) 

- Свети Сава (јануар) 

- Дечја карикатура – Мали Пјер ( фебруар) 

- Црвени крст (април) 

- Моја културна башта (мај) 

 

         Ученици су се укључивали у све акције организација Црвеног крста и Пријатеља 

деце које су биле планиране за ову школску годину. 

          Уз изузетну сарадњу и тимски рад, током целе школске године, свих чланова 

Стручног већа, успешно су реализовани план и програм овог већа. 

         Активност и рад свих чланова Стручног већа резултирао је изузетним успехом 

ученика на крају школске године , резултатима  на такмичењима конкурсима и 

пројектима. 

                                                          

                                                                        Руководилац Стручног већа за разредну наставу 

                                                                                                                          Љиљана Кнежевић 

3.4. Извештај о раду продуженог боравка 

          Продужени боравак у нашој школи организује се за ученике од првог до четвртог 

разреда. Први и други разред је водио учитељ Милан Сантрач (25 ученика), а трећи и 

четврти разред учитељица Милена Јанковић (25 ученика). Програм рада продуженог 

боравка омогућује ученицима редовну  израду домаћих задатака, понављање, увежбавање 

и примену стеченог знања. Сарадња са учитељима који раде у редовној настави и учитеља 

из продуженог боравка, свакодневно се одвијала, где смо током целе школске године 

заједно кроз одговоран рад усклађивали многе активности. У циљу упознавања деце, као и 

решавање различитих педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су 

континуирано сарађивали са педагогом и психологом наше школе. Програм рада у 

продуженом боравку реализовао се у свим расположивим просторијама школе укључујући 

библиотеку, фискултурну салу и школско двориште, што је деци изузетно било 

занимљиво. Током боравка у школи ученици су имали ручак (кувани топли оброк), који је 

био организован у школској трпезарији, која је естетски уређена и прикладно опремљена. 

Учионице у којима су ученици проводили већи део дана су светле, довољно велике и у 

потпуности опремљене. За разноврсне активности ученика био је обезбеђен сав потребан 

материјал (папири, фломастери, бојице колаж папир, темпере, водене бојице,...). Током 

маја месеца у сарадњи са биолошком секцијом коју води професорка биологије Јелена 

Вукчевић, организовали смо креативну радионицу под називом ,,Рециклажа”,  где су 

ученици осмог разреда са ученицима продуженог боравка заједно од разних 

искоришћених  материјала правили нове производе. Радови ученика су били изложени у 

холу школе           
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    Самостални рад ученика (час учења)                       Слободне активности ученика 

                          
                                                

                                                Слободно време ученика 

                                 
 

                                                                                                  Учитељи у продуженом боравку: 

                                                                                             Милан  Сантрач и Милена  Јанковић 

3.5. Извештај о раду Стручног већа за српски језик и стране 

језике 

         Стручно веће за српски језик и стране језике је у школској 2015/16. години радило по 

плану и програму који је једногласно усвојен у августу 2015. године. 

         Одржано је укупно десет састанака на којима су разматрани и реализовани задаци и 

питања предвиђени Планом и програмом рада. Подељена су и задужења за школску 

2015/16. годину, а за руководиоца већа изабрана је Марија Старчевић, професор српског 

језика и књижевности. По одласку колегинице Марије Старчевић на боловање сва њена 

задужења у оквиру наставних и ваннаставних активности преузела је колегиница Ивана 

Гаврић, проф.српског језика.            

 У септембру је направљен план посете родитеља предметним наставницима 

„Отворена врата“ , план посете часовима „Отворени дан“ као и план реализације писмених 

вежби и контролних задатака. Планови су истакнути на огласним таблама у  школи како 

би и родитељи и ученици били упознати са свим потребним терминима као и датумима 

реализације писмених вежби и контролних задатака.  

          Са циљем што лакшег савладавања градива и тешкоћа у учењу, урађени су посебни 

планови за ученике који наставу похађју по ИОП- у. На предлог колегенице Милене 

Петровић, ови ученици су тестирани једном месечно, како би се проверавао њихов 

напредак.  

           Разматрана је и адаптација на учење страног језика код ученика првог и петог 

разреда. Наставници су редовно одржавали часове додатне и допунске наставе која је 

планирана за сва три језика, као и часове секција.  
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           Припремна настава за ученике осмог разреда реализована је већ од септембра 

месеца. Детаљна анализа завршног испита биће у септембру након добијања статистичких 

података из ЗУОВ-а. 

У оквиру наше школе одржан је семинар за све чланове наставничког већа под 

називом „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са 

ученицима и родитељима“ 26. октобра 2015. 

           Новинарска секција, коју води проф.српског језика, Марија Старчевић, је 

17.12.2015. завршила школски часопис, а радијска секција, коју води проф.српског језика, 

Јелена Лепен, је једном недељно емитовала емисију коју су водили ученици, чланови ове 

секције. Помоћ и сарадњу у реализацији активности обе секције пружала је школска 

библиотекарка Снежана Теофиловић. 

Поводом Дана Светог Саве у школи је 27. 01. 2016. године одржана Светосавска 

академија у организацији тима за прославу дана школе. Програм се састојао из песама 

хора, рецитација и драматизације, а као резултат целогодишњег рада драмске, радијске  и 

новинарске секције.  Од ове школске године на дан преноса моштију Светог Саве у 

манастир Милешеву, 19. маја  обележавамо Дан школе.                 

          Вршена је анализа успеха на крају сваког класификационог периода. На крају 

школске године су сви ученици од петог до осмог разреда имали солидан успех. су 

задовољавајући, са изузетком три неоцењена ученика и једног са негативним резултатом: 

Неоцењени ученици:  V3 – један ученик, VI2 – један ученик, VI3 – један ученик        

Ученик са две негативне оцене (српски језик, немачки језик) VII3 - – један ученик ( Марко 

Маринковић ) 

Од матураната на разредни испит полагао је један ученик из VIII3, а неоцељен је остао 

такође, један ученик. 

„Мали филм“ је едукативни програм за децу и младе. Кроз овај програм прошло је до 

сад око 500 деце широм Србије, а наша школа је уз велико ангажовање и подршку 

директора Добрице Синђелића,  једина школа на нашој општини укључена у реализацију 

овог пројекта. Радионице су реализоване 12. и 13. новембра 2015. године. Водитељи 

радионица су Маша Сеничић и Сара Сантини, а координатор за нашу школу била је 

школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

          Угледни часови су били испланирани  и  унети у записник са састанка у јуну 2015. 

године, када су сви навели своје теме за угледни час, a током школске године су одржани 

уз коришћење савремених метода.     

                                                                                                                         

Успеси ученика на такмичењима током године: 

Српски језик: 

Општинско такмичење, ОШ „Милоје Васић“, Калуђерица 19.3.2016. 

Зорица Крантић V1, III место 

Емилија Крантић VIII1, III место 

Градско такмичење, ОШ „ Данило Киш“ 3. 4. 2016. 

Емилија Крантић VIII1, III место 

 

„Књижевна олимпијада“ 

Општинско такмичење, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 5.3.2016. 

Емилија Крантић VIII1, II место 

Милица Живковић VIII1, II место 

Републичко такмичење на Филолошком факултету у Београду 15. 5. 2016. 

Марија Павловић 7/1, III место  

Окружно такмичење 

Марија Павловић 7/1, I место 

Милица Живковић VIII1, II место 

Емилија Крантић VIII1, III место 



23 

 

 

ГЛума – кратка драмска форма 

Општинско такмичење, 8. 4. 2016.у нашој школи – 1. Место представа „ Један школски 

дан“ – драмско-рецитаторска секција 5. До 8. Разреда, и пласман на градско такмичеље. 

Градско такмичење – Центар за културу и образовање у Раковици 22. 4. 2016. 

Марија Раденковић 6/2 награда за најбољу женску улогу 

 

ГЛума – велика драмска форма ( Позоришне игре ) 

Општинско такмичење, Позоришне игре деце и младих 27. 4. 2016.у нашој школи – 

Представа драмске радионице „Бајкоград“ 1. Место и пласман на градско такмичеље. 

Градско такмичење - Позоришне игре деце и младих Београда, Центар за културу и 

образовање у Раковици 13. 5. 2016.- „Бајкоград“ 3. Место, Марија Раденковић 6/2 награда 

за најбољу женску улогу 

  

Енглески језик 

Општинско такмичење, 20. 2. 2016. 

Милица Живковић 8/1 освојила је 3. место и пласман на градско такмичење  

Дуња Милановић 8/2 освојила је такође 3. место и пласман на градско такмичење 

 

Поједини чланови Стручног већа су дежурали на такмичењима из хемије и биологије, 

као и на прелиминарном пријемном испиту за ученике осмих разреда, а школска 

библиотекарка Снежана Теофиловић је учествовала у припреми и реализацији ових 

активности.  

Наградно такмичење из немачког језика у оквиру пројекта '' Мој викенд у Бечу'', који 

организује Немачко-аустријски едукативно културни центар - Вилкомен је одржано  16. 

маја 2016. године. Будући да смо партнерска школа на овом пројекту, такмичење је за 

наше ученике (V,VI и VII разреда) одржано у нашој школи. Координатори овог такмичења 

за нашу школу је проф. Александра Гајачики и Ранка Ступар. Дежурни наставници на 

такмичењу су били Милена Петровић, проф.енглеског језика и Марина Митрић, 

проф.ликовне културе. Ученици су имали прилику да се такмиче у овој области са 

најталентованијим ученицима у земљи, а ученице које су оствариле су запажене резултате 

су: Хелена Стошић 5/1, Амалија Свичевић 6/3 и Милица Теофиловић 6/1. 

У нашој школи се и  већ другу годину за редом реализује настава Кинеског језика као 

факултативног предмета. Координатор ове активности је школска библиотекарка Снежана 

Теофиловић. 

           Договорено је да  се поједини уџбеници за наредну школску годину промене. 

Списак одабраних уџбеника за све предмете је у прилогу извештаја састанка Стручног 

већа у марту. Фонд школске библиотеке је обогаћен са по више примерака лектире по 

наслову: Бајке, А. Пушкин , Хајди, Ј. Шпири, Поп Ћира и поп Спира, С. Сремац, Орлови 

рано лете, Б. Ћопић, Доживљаји Тома Сојера, М, Твен, Магареће године, Б. Ћопић, 

Дечаци Павлове улице, Ф. Молнар 

 У организацији школе током године расписивани су литерарни конкурси на којима су 

ученици узимали учешћа у великом броју. Најбољи радови су награђивани и читани на 

школским манифестацијама и у оквиру радијске секције. Ученици су учествовали и на 

многобројним конкурсима на којима је школа добијала позив за учешће.  

Сарадња свих чланова већа је била одлична, а посебно се истиче изузетна сарадња са 

колегеницом Снежаном Теофиловић, школским библиотекаром.                                                                                                  

 

                                                                                                           Руководилац Стручног већа 

                                                                                        Ивана Гаврић, професор српског језика 
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3.6. Извештај о раду Стручног већа музичке и ликовне 

културе 

           Ова година је као и претходне била у знаку бројних ваннаставних активности, 

манифестација, наступа, такмичења и гостовања наших ученика. 

 Хор и оркестар, као и секцију хора и етно певања похађа велики број деце од петог до 

осмог разреда, о чему сведоче наши школски наступи на којима школски хор броји  и 

преко 70 ученика.  Изборни предмет Цртање, сликање, вајање, као и ликовну секцију 

похађају пажљиво одабрани ученици од петог до осмог разреда. Ученици су учествовали у 

обележавању свих значајних датума у нашој школи и истакли се наступима ван ње о чему 

је опширније извештено у оквиру извештаја о раду секција. 

Сва гостовања и наступи, као и фотографије налазе се на сајту наше школе.Иако се 

наставна година завршила  у плану су и бројне друге активности као што су: промоција 

првог самосталног Цд-а наше Етно певачке групе, промоција нашег рада  у музичком 

WORLD MUSIC магазину „Етноумље“ којима смо дали интервју и послали фотографије 

за рубрику „Профилисање“. промовисање и реализација новог уметничког фестивала 

ГРОАРТ ФЕСТ-А на територији општине Гроцка, у оквиру кога ће ученици наше школе 

који похађају уметничке изборне предмете (хор и оркестар и цртање, сликање, вајање) 

бити главни носиоци програма. 

 

                                                                                                          Руководилац Стручног већа  

                                                                                              проф.музичке културе Мила Ђачић 

3.7. Извештај о раду Стручног већа историјe, географијe, 

грађанског васпитања и веронауке 

     У школској 2015/16 години Стручно веће историје, географије, веронауке и 

грађанског васпитања је одлично сарађивало, редовно се састајало и остварило запажене 

резултате. Овим већем је руководио Никола Љешњак – наставник географије а чланови 

већа су још и Данијела Николић – наставник историје, Борислав Светозаревић – наставник 

географије, Душан Петровић – вероучитељ, и наставници грађанског васпитања: Ана 

Матејић, Ивана Брашанчевић и Катарина Живановић. 

           На првом пресеку оцена у школској 2015/16 години, тј. после првог тромесечја 

уочен је велики број негативних оцена из географије и историје. Биланс се на крају првог 

полуготишта поправио, па су предметни наставници улагали додатне напоре кроз 

допунску наставу да се резултати још више поправе. Сви часови редовне наставе, 

допунске, додатне и секције су реализовани према утврђеном плану и програму. 

           Од ове године се већ од септембра кренуло са припремом осмака за завршни испит 

кроз часове припремне наставе. Ученици су као и претходних година показали велико 

интересовање за додатне часове из историје и географије, на којима су проширили своја 

знања и касније остварили изванредне резултате на такмичењима. 

           Анастасија Канрга Микулић и Емилија Крантић су имале 1. место на општинском 

такмичењу, Анастасија се са градског пласирала на државно такмичење док је Емилија 

ову успешну годину завршила са 3. местом на градском такмичењу. 

Саша Вагић и Јован Јеремић су освојили друго место на општинском такмичењу из 

географије и пласман на градско, На градском такмичењу Саша Вагић је остварио леп 

резултат освојивши треће место. 

         Ученици верске наставе су у великом броју заступљени у нашој школи у односу на 

ученике који похађају грађанско васпитање. 

         По први пут у нашој школи вероучитељ Душан Петровић је организовао формирање 

црквеног хора у сарадњи са колегиницом музичке културе Милом Ђачић.  
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Као и сваке године наставник веронауке организује поклоничка путовања, а ове године 

велики број ученика је посетио Фрушку гору – „Српску Свету гору“, као и манастире у 

Овчарско – Кабларској клисури. 

        Колегиница Ана Матејић наставник грађанског васпитања је на часовима спровела 

велики број радионица а традиционално организује креативну радионицу током зимског 

распуста под називом „ Вредне руке могу све „. 

        Може се рећи након завршетка школске 2015/16. године да је ово веће добро радило, 

да се успешно одвијала корелација међу предметима у већу, да су постигнути изванредни 

резултати на такмичењима као и на завршном испиту. Ученици који су похађали верску 

наставу су такође богатији за нова знања које им је пренео вероучитељ Душан Петровић и 

сигурно корачају путем православља, док ученици грађанског васпитања кроз бројне 

радионице предметних наставника су исказали велико умеће и креативност. 

        Надамо се да ће наредна школска година бити подједнако успешна као и претходна, 

ако не и боља. 

     

                                                                                                          Руководилац Стручног већа 

                                                                                        Никола Љешњак, професор географије 

3.8. Извештај Стручног већа математике, физике,техничког 

образовања и информатикe 

       У школској 2015/2016. години Стручно веће је радило по усвојеном  Плану и 

програму рада за ту школску годину. 

       Одржано је 8 ( осам ) састанака Стручног већа са планираним Дневним  редом. На 

састанцима Стручног већа разматрана су и реализована питања и задаци предвиђени 

Планом и програмом рада и Дневним редом. Донете су и одговарајуће  одлуке, разматран 

је успех и владање ученика на крају 1 - ве класификације, 1 – вог полугодишта, 3 – ћег 

класификационог периода и на крају школске године. Разматрана је и опремљеност 

учионица и кабинета, као и потреба за наставним средствима за Математику, Физику и 

Техничко-информатичког образовања.Констатовано је да се и поред постојећих 

минималних услова ,нема наставних средстава и опремљених кабинета за Математику, 

Физику и Техничко-информатичко образовање,са ученицима  постижу задовољавајући, 

запажени и изнад просечни резултати, захваљујући великом ангажовању, напору и раду 

како самих ученика тако и наставника / професора овог Стручног већа као и свих осталих 

колегиница и колега и директора школе. 

 На време је извршена припрема ученика за такмичења, па су остварени запажени 

резултати из Физике ,Mатематике и Техничког и информатичког образовања, што је 

констатовано са именима ученика у записницима:5, 6, 7 и 8 овог Стручног већа.  

Колегинице и колеге овог Стручног већа су били на разним семинарима који су 

организовани у школи, на нивоу града и републике.Угледни часови који су планирани и 

евидентирани у првом записнику Стручног већа из математике, физике и техничко и 

информатичког образовања, одржани су и реализовани током шк. 2015/2016године по 

плану и програму рада.                                                                                           

          У току шк. године, као и по завршетку шк.године за ученике8-ог разреда 

организована је ппипремна настава из Математике и Физике за полагање завршног 

испита.Сви пријављени ученици су положили завршни испит за упис у средње школе и 

после полагања попунили листе жеља према својим оствареним бодовима, жељама и 

могућностима.                                     

        Организована је и реализована набавка уџбеника преко школе (плаћање у 3 рате) за 

ученике од 1-ог до будућег 8-ог разреда за наредну школску 2016/2017  годину. Ученици 

ће почетком августа добити  комплете уплаћених уџбеника. 
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         Ученици који су постигли успех на такмичењима као и у раду из Математике,Физике 

и Техничког су похваљени и награђени  дипломама и књигама. 

         За следећу шк. 2016/2017. годину руководилац Стручног већа биће наставник  

Физике професор Златана Ђорђевић. На састанку одржаном 21. 06. 2016 године, 

разматрано је  и усвојено 40-то часовно недељно радно време, као и расподела одељења 

наставницима овог Стучног већа. 

 

                                                                                                          Руководилац Стручног већа: 

                      Златана Ђорђевић, професор физике и техничко-информатичког образовања 

3.9. Извештај Стручног већа биологије, хемије и физичког 

васпитања 

          Руководилац стручног већа за 2015/2016. школску годину била је наставница хемије 

Милица Максимовић. Од фебруара месеца, услед одласка колегинице Милице на 

трудничко боловање, руководство је преузела наставница хемије Катарина Живановић.  

           У школској 2015/2016. години стручно веће је радило по усвојеном  Плану и 

програму рада за ту школску годину. Састанци стручног већа су редовно одржавани са 

присуством свих чланова стручног већа. Одржано је девет састанака по планираном 

дневном  реду. 

           На састанцима стручног већа разматрана су и реализована питања и задаци 

предвиђени планом и програмом рада. Разматрана је опремљеност учионица и кабинета, 

као и потреба за наставним средствима. Уредно је анализирано владање ученика и њихов 

успех на крају сваког класификационог периода, као и реализација наставних и 

ваннаставних активности.  

          Наставници су редовно одржавали часове додатне и допунске наставе, као и бројне 

акције у оквиру биолошке и еколошке секције. Реализовано је доста часова у природи и 

једнодневне посете занимљивим природним и културним добрима Србије.  

          Од септембра месеца, у току школске године као и по њеном завршетку, за ученике 

осмог разреда организована је припремна настава из биологије и хемије за полагање 

завршног испита. 

          Ове школске године, наша школа била је домаћин општинских такмичења из хемије 

и биологије, као и окружног такмичења из биологије. На време је извршена припрема 

ученика за такмичења, па су остварени запажени резултати, што је редовно бележено у 

записницима овог стручног већа.  

          Током рада стручног већа остварена је добра сарадња са педагошко-психолошком 

службом и библиотеком школе. 

          На састанку одржаном 21. јуна 2016. године, разматрано је и усвојено 

четрдесеточасовно недељно радно време, расподела одељења наставницима/професорима, 

и за руководиоца стручног већа за наредну 2016/2017. школску годину одабран је 

наставник хемије Катарина Живановић. План и програм већа за 2016/2017. школску 

годину је прилагођен новим активностима и такмичењима деце из физичког васпитања, 

биологије и хемије. За наредну школску годину планира се још доста васпитно-

образовних и занимљивих ваннаставних активности. 

                                                                                                           Руководилац стручног већа: 

                                                                                       Катарина Живановић, професор хемије 
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3.10. Извештај о раду одељењских већа 

3.10.1. Извештај о раду одељењског већа првог разреда 

         У току школске 2015/2016 године, одељенско веће првог разреда је имало 11 

редовних састанака. Састанцима су редовно присуствовали сви наставници разредног већа 

и разматрали и аналализирали сва актуелна дешавања током сваког месеца. 

       Сви часови редовне и допунске наставе су реализовани у овој школској години. Није 

било никаквих проблема у реалозовању наставе, и предвиђени наставни план и програм је 

у потпуности реализован. Других проблема није било. Ученици примерни и орни за рад, а 

родитељи добри сарадници. 

       Индивидуални проблеми су решавани, ако их је било, у оквиру одељенских заједница. 

Одељенско веће првог разреда:  

1. I/1 Крантић Вера 

2. I/2 Апостоловић Гордана 

3. I/3 Гајић Драгана 

4. I/4 Кузмановић Драган 

 

                                                                                  Руководилац Одељењског већа 1. разреда: 

                                                                 Драган Кузмановић, наставник разредне наставе 

3.10.2. Извештај о раду одељењског већа другог разреда 

     Одељенско веће другог разреда чине: 

* II /1- проф. разредне наставе Кнежевић Љиљана, 

* II /2- проф. разредне наставе Костадиновић Радица, 

* II /3- проф. разредне наставе Вагић Слађана, 

- проф. енглеског језика Ристић Драгана, 

- проф. енглеског језика Петровић Милена, 

- вероучитељ Петровић Душан, 

-психолог Терзић Мирјана, 

-педагог Антић Михајло 

       

      Број ученика другог разреда је 63  ( 2/1- 24, 2/2- 23 и 2/3- 16 ученика). 

      На Одељењском већу одржаном у јуну 2015. године за руководиоца Одељењског већа 

2. разреда изабрана је Кнежевић Љиљана, одељењски старешинa    II / 1. 

      Одељењско веће 2. разреда радило је према Плану и програму. У школској  2015/2016. 

години одржано је једанаест састанака Одељенског већа 2.  разреда. Датуми одржавања 

састанака и записници са истих налазе се у Дневницима образовно-васпитног рада II /1, II 

/2 и II /3 одељења, од 142 до 145 стр. 

      Израђен је план и програм рада већа и усвојен  на  првој  седници  одржаној        27. 8. 

2015. године. У даљем току рада одељењског већа извршена је подела задужења у оквиру 

већа, усклађен је распоред часова по одељењима, распоред часова допунске наставе и 

слободних активности,  распоред контролних вежби и тестирања. Током рада већа 

анализирани су рад у наставним и ваннаставним активностима, успех и владање ученика, 

а договарало се и разговарало и о: проблемима у настави,  оптерећености ученика, 

уједначавању критеријума оцењивања, побољшању комплетног васпитно-образовног 

процеса, коришћењу наставних средстава, набавци уџбеника и прибора за рад, 

организацији и реализацији излета, посета, школе у природи, организацији, реализацији и 

учешћу на приредбама, такмичењима, прославама и другим манифестацијама, 

организовању и реализацији родитељских састанака и сарадње са родитељима, и 
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организацији и реализацији похваљивања и награђивања ученика који су постигли 

одређене резултате.  

     Чланови Већа су се током године едуковали и усавршавали кроз различите семинаре: 

- „Едукација родитеља као један од предуслова успешне сарадње школе и 

породице“, ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка, 27.9.2015.год. (8 сати). 

- Обука Прве помоћи, ОШ „Свети Сава“, Врчин, 15.10.2015.год. (12 сати). 

- „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са 

ученицима и родитељима“, ОШ „Свети Сава“, Врчин, 19.3.2016.год.(8 сати). 

- „ Ауторитет, та тешка страна реч“, ОШ „Свети Сава“, Врчин,               

      26-27.3.2016.год. (16 сати). 

 
     ОСТВАРЕНЕ ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

 У оквиру Дечје недеље од 5. до 11. октобра 2016. године  одржане су бројне 

манифестације :  

- 5.10.2015.год. Хуманитарна акција Друг – другу, 

- 6.10.2015.год. Представљање специфичности кинеског језика – Драмска радионица 

– Да Вам се представимо, 

- 7.10.2015.год. Спортски дан, 

- 8.10.2015.год. Мали истраживачи – Комбинована чуда су могућа, 

- 9.10.2015.год. Фестивал дечјег стваралаштва. 

 15.10.2015. год. Тако је причао Мика Антић у интерпретацији Горана Лазовића, 

 13.11.2015.год. Родитељ ученика 3/3 одржао је предавање о ватрогасној делатности, 

 19.11.2015.год. Сусрет са песником – Раша Попов, 

 25.11.2015.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Принцеза 

без зрна грашка“, 

 25.12.2015.год. Пионирски град – Новогодишња журка, 

 28.12.2015.год. Новогодишњи базар, 

 22.3.2016.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Пипи дуга 

чарапа у квизионеру“, 

 28.3.2016.год. Медицинске сестре Дома здравља Врчин, одржале предавања о 

хигијени, 

 18.4.2016.год. „Безбедност у саобраћају“ – предавање МУП-а Београд, 

 У оквиру Васкршњих свечаности од 20.4. до 1.5.2016.год. одржане су бројне 

манифестације. 

- 20.4.2016.год. Радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница. У 

сарадњи са Пријатељима деце општина Гроцка, изложба шарених јаја и жирирање 

за градску изложбу, 

- 21.4.2016.год. Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји и 

осликавање и шарање дрвених јаја, 

- 22.4.2016.год. Васкршњи базар у школском дворишту. 

 26.4.2016.год. Гледање представе у школи „Маша и медвед“, 

 19.5.2016.год. Дан школе – Пренос моштију Светог Саве, 

 28.5.2016. год.Једнодневна екскурзија Текериш- Тршић- Троноша, 

 3.6.2016.год. У школи ученици су гледали представу Драмске радионице „Драги 

Дневниче“, 

 7.6.2016.год. Пионирски град – Спортски дан. 
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ТАКМИЧЕЊА У ТОКУ 2015 / 2016.ГОД. 

 

 Школско такмичење у шаху, 19.јануар 2016.године 

 Школско такмичење из математике, 22.јануар 2016.године 

 Општинско такмичење из математике, 27.фебруар 2016.године 

 Математичко такмичење „Мислиша“, 10.март 2016.године 

 Школско такмичење у рецитовању, 11.март 2016.године 

 Општинско такмичење у шаху, 19.март 2016.године 

 Ученици су учествовали и на бројним ликовним конкурсима: 

- Подршка породице- најбоља подршка деци (октобар) 

- Црква и породица (децембар) 

- Свети Сава (јануар) 

- Дечја карикатура – Мали Пјер ( фебруар) 

- Црвени крст (април) 

- Моја културна башта (мај) 

Ученици су радо учествовали на свим такмичењима и ликовним конкурсима што је 

резултирало бројним похвалама, дипломама и наградама за освојена места. 

Уз изузетну сарадњу, током целе школске године, свих чланова већа међусобно и  уз  

сарадњу са педагошко-психолошком службом и директором школе, успешно су реализовани 

План и програм овог већа. 

                                                                                      Руководилац Одељењског већа 2.разреда 

                                                   Љиљана Кнежевић, проф. разредне наставе 

3.10.3. Извештај о раду одељењског већа трећег разреда 

Одељенско веће трећег разреда чине: 

 

* III /1- проф. разр. наставе Крантић Јасмина, 

* III /2- проф. разр. наставе Јашић Мирјана, 

* III /3- наст. разр. наставе Козлина Јелена,  

* III /4- наст. разр. наставе Алавања Верица, 

- проф. енглеског језика Ристић Драгана, 

- проф. енглеског језика Петровић Милена, 

- вероучитељ Косијер Тања, 

-психолог Терзић Мирјана, 

-педагог Антић Михајло 

       

      Број ученика трећег разреда је 84  ( 3/1- 21, 3/2- 20, 3/3- 19 и 3/4- 24 ученика). 

      На Одељењском већу одржаном у јуну 2015. године за руководиоца Одељењског већа 

3. разреда изабрана је Јасмина Крантић, одељенски старешинa    III / 1. 

      Одељењско веће 3. разреда радило је према Плану и програму. У школској  2015/2016. 

години одржано је једанаест састанака Одељенског већа 3.  разреда. Датуми одржавања 

састанака и записници са истих налазе се у Дневницима образовно-васпитног рада III /1, 

III /2 ,  III /3 и  III /4 одељења, од 142 до 145 стр. 

      Израђен је план и програм рада већа и усвојен  на  првој  седници  одржаној        27. 8. 

2015. године. У даљем току рада одељенског већа извршена је подела задужења у оквиру 

већа, усклађен је распоред часова по одељењима, распоред часова допунске наставе и 

слободних активности,  распоред контролних вежби и тестирања. Током рада већа 

анализирани су рад у наставним и ваннаставним активностима, успех и владање ученика, 

а договарало се и разговарало и о: проблемима у настави,  оптерећености ученика, 

уједначавању критеријума оцењивања, побољшању комплетног васпитно-образовног 

процеса, коришћењу наставних средстава, набавци уџбеника и прибора за рад, 
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организацији и реализацији излета, посета, школе у природи, организацији, реализацији и 

учешћу на приредбама, такмичењима, прославама и другим манифестацијама, 

организовању и реализацији родитељских састанака и сарадње са родитељима, и 

организацији и реализацији похваљивања и награђивања ученика који су постигли 

одређене резултате.  

     Чланови Већа су се током године едуковали и усавршавали кроз различите семинаре: 

- „Едукација родитеља као један од предуслова успешне сарадње школе и породице“, 

ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка, 27.9.2015.год. (8 сати). 

- Обука Прве помоћи, ОШ „Свети Сава“, Врчин, 15.10.2015.год. (12 сати). 

- „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима 

и родитељима“, ОШ „Свети Сава“, Врчин, 19.3.2016.год.(8 сати). 

- „ Ауторитет, та тешка страна реч“, ОШ „Свети Сава“, Врчин,               

      26-27.3.2016.год. (16 сати). 

 

     ОСТВАРЕНЕ ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

• У оквиру Дечје недеље од 5. до 11. октобра 2016. године  одржане су бројне 

манифестације :  

- 5.10.2015.год. Хуманитарна акција Друг – другу, 

- 6.10.2015.год. Представљање специфичности кинеског језика – Драмска радионица – 

Да Вам се представимо, 

- 7.10.2015.год. Спортски дан, 

- 8.10.2015.год. Мали истраживачи – Комбинована чуда су могућа, 

- 9.10.2015.год. Фестивал дечјег стваралаштва. 

• 15.10.2015. год. Тако је причао Мика Антић у интерпретацији Горана Лазовића, 

• 13.11.2015.год. Родитељ ученика 3/3 одржао је предавање о ватрогасној делатности, 

• 19.11.2015.год. Сусрет са песником – Раша Попов, 

• 25.11.2015.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Принцеза 

без зрна грашка“, 

• 25.12.2015.год. Пионирски град – Новогодишња журка, 

• 28.12.2015.год. Новогодишњи базар, 

• 22.3.2016.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Пипи дуга 

чарапа у квизионеру“, 

• 28.3.2016.год. Медицинске сестре Дома здравља Врчин, одржале предавања о 

хигијени, 

• 18.4.2016.год. „Безбедност у саобраћају“ – предавање МУП-а Београд, 

• У оквиру Васкршњих свечаности од 20.4. до 1.5.2016.год. одржане су бројне 

манифестације. 

- 20.4.2016.год. Радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница. У сарадњи 

са Пријатељима деце општина Гроцка, изложба шарених јаја и жирирање за градску 

изложбу, 

- 21.4.2016.год. Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји и осликавање 

и шарање дрвених јаја, 

- 22.4.2016.год. Васкршњи базар у школском дворишту. 

• 26.4.2016.год. Гледање представе у школи „Маша и медвед“, 

• 19.5.2016.год. Дан школе – Пренос моштију Светог Саве, 

• 28.5.2016. год.Једнодневна екскурзија Текериш- Тршић- Троноша, 

• 3.6.2016.год. У школи ученици су гледали представу Драмске радионице „Драги 

Дневниче“, 

• 7.6.2016.год. Пионирски град – Спортски дан. 
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ТАКМИЧЕЊА У ТОКУ 2015 / 2016.ГОД. 

 

• Школско такмичење у шаху, 19.јануар 2016.године 

• Школско такмичење из математике, 22.јануар 2016.године 

• Општинско такмичење из математике, 27.фебруар 2016.године 

• Математичко такмичење „Мислиша“, 10.март 2016.године 

• Школско такмичење у рецитовању, 11.март 2016.године 

• Општинско такмичење у шаху, 19.март 2016.године 

• Ученици су учествовали и на бројним ликовним конкурсима: 

- Подршка породице- најбоља подршка деци (октобар) 

- Црква и породица (децембар) 

- Свети Сава (јануар) 

- Дечја карикатура – Мали Пјер ( фебруар) 

- Црвени крст (април) 

- Моја културна башта (мај) 

 

      Ученици су радо учествовали на свим такмичењима и ликовним конкурсима што је 

резултирало бројним похвалама, дипломама и наградама за освојена места. 

      Уз изузетну сарадњу, током целе школске године, свих чланова већа међусобно и  уз  

сарадњу са педагошко-психолошком службом и директором школе, успешно су 

реализовани План и програм овог већа. 

 

                                                                                   Руководилац Одељењског већа 3. разреда: 

                                                                                 Јасмина Крантић, проф. разредне наставе 

3.10.4. Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда 

Одељењско веће 4. разреда чине: 

 Одељењске старешине: 
 4/1- наставник разредне наставе Божидар Теофиловић 

 4/2- професор разредне наставе Бојана Теофиловић 

 4/3- професор разредне наставе Љубинка Вагић  

и 

 проф. енглеског језика Драган Ристић 

 проф. енглеског језика Милена Петровић  

 вероучитељ Тања Косијер 

 вероучитељ Душан Петровић 

 психолог Мирјана Терзић 

 педагог Михаило Антић 

 

       На Одељењском већу одржаном у јуну 2015. године за руководиоца Већа 4. разреда 

изабрана је Љубинка Вагић, одељењски старешинa 3/3 одељења.  

 Одељењско већа 4. разреда радило је према Плану и програму. У школској 2015/2016. 

години одржано је једанаест редовних састанка Одељењског већа 4. разреда. Датуми 

одржавања састанака са дневним редовима  и записницима  са истих налазе се у 

Дневницима образовно - васпитног рада 4/1, 4/2 и 4/3 одељења. 

      Израђен је план и програм рада Одељењског већа и усвојен на првој седници  одржаној 

28.8.2014. године. Извршена је подела задужења у оквиру Одељењског  већа (дежурства 

наставника, секције, ...), усклађен је распоред часова по одељењима, распоред часова 

допунске наставе и слободних активности,  распоред контролних вежби и тестирања 

ученика.  
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      Током рада Одељењског већа анализирани су рад у наставним и ваннаставним 

активностима, успех и владање ученика, а договарало се и разговарало и о: проблемима у 

настави,  оптерећености ученика, уједначавању критеријума оцењивања, побољшању 

комплетног васпитно - образовног процеса, праћењу напредовања и оптерећености 

ученика, коришћењу наставних средстава, набавци уџбеника и прибора за рад, угледним 

часовима наставника, организацији и реализацији излета, посета, школе у природи, 

организацији, реализацији и учешћу ученика на приредбама, такмичењима, прославама и 

другим манифестацијама, организовању и реализацији родитељских састанака и сарадње 

са родитељима и организацији и реализацији похваљивања и награђивања ученика који су 

постигли одређене резултате. 

 Чланови Већа су се током године едуковали и усавршавали кроз различите 

семинаре: 

- Теофиловић Божидар  

-  „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици'- обука за рад са 

ученицима и родитељима“, ОШ „Свети Сава“ Врчин, 20. 3. 2016.год. (8 сати). 

- Теофиловић Бојана  

- „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици'- обука за рад са 

ученицима и родитељима“, ОШ „Свети Сава“ Врчин, 20. 3. 2016.год. (8 сати). 

- Вагић Љубинка 

- „Едукација родитеља као један од предуслова успешне сарадње школе и 

породице“, ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка, 27.9.2015.год. (8 сати). 

- „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици'- обука за рад са 

ученицима и родитељима“, ОШ „Свети Сава“ Врчин, 20. 3. 2016.год. (8 сати). 

 
     ОСТВАРЕНЕ ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 У оквиру Дечје недеље од 5. до 11. октобра 2016. године  одржане су бројне 

манифестације :  

- 5.10.2015.год. Хуманитарна акција Друг – другу, 

- 6.10.2015.год. Представљање специфичности кинеског језика – Драмска радионица 

– Да Вам се представимо, 

- 7.10.2015.год. Спортски дан, 

- 8.10.2015.год. Мали истраживачи – Комбинована чуда су могућа, 

- 9.10.2015.год. Фестивал дечјег стваралаштва. 

 15.10.2015. год. Тако је причао Мика Антић у интерпретацији Горана Лазовића, 

 19.11.2015.год. Сусрет са песником – Раша Попов, 

 25.11.2015.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Принцеза 

без зрна грашка“, 

 25.12.2015.год. Пионирски град – Новогодишња журка, 

 28.12.2015.год. Новогодишњи базар, 

 22.3.2016.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Пипи дуга 

чарапа у квизионеру“, 

 28.3.2016.год. Медицинске сестре Дома здравља Врчин, одржале предавања о 

хигијени, 

 18.4.2016.год. „Безбедност у саобраћају“ – предавање МУП-а Београд, 

 У оквиру Васкршњих свечаности од 20.4. до 1.5.2016.год. одржане су бројне 

манифестације. 

- 20.4.2016.год. Радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница. У 

сарадњи са Пријатељима деце општина Гроцка, изложба шарених јаја и жирирање 

за градску изложбу, 

- 21.4.2016.год. Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји и 

осликавање и шарање дрвених јаја, 
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- 22.4.2016.год. Васкршњи базар у школском дворишту. 

 26.4.2016.год. Гледање представе у школи „Маша и медвед“, 

 19.5.2016.год. Дан школе – Пренос моштију Светог Саве, 

 28.5.2016. год.Једнодневна екскурзија Текериш- Тршић- Троноша, 

 3.6.2016.год. У школи ученици су гледали представу Драмске радионице „Драги 

Дневниче“, 

 7.6.2016.год. Пионирски град – Спортски дан. 
 

                            ТАКМИЧЕЊА У ТОКУ 2015 / 2016.ГОД. 

 Школско такмичење у шаху, 19.јануар 2016.године 

 Школско такмичење из математике, 22.јануар 2016.године 

 Општинско такмичење из математике, 27.фебруар 2016.године 

 Математичко такмичење „Мислиша“, 10.март 2016.године 

 Школско такмичење у рецитовању, 11.март 2016.године 

 Општинско такмичење у шаху, 19.март 2016.године 

 Шта знаш о ЦРВЕНОМ КРСТУ,20.5.2016.године 

 Ученици су учествовали и на бројним ликовним конкурсима: 

- Подршка породице- најбоља подршка деци (октобар) 

- Црква и породица (децембар) 

- Свети Сава (јануар) 

- Дечја карикатура – Мали Пјер ( фебруар) 

- Крв живит значи (април, мај) 

- Моја културна башта (мај) 

 

 Хуманитарне акције у току 2015 / 2016.год. 

-  Хуманитарна акција Друг – другу, 

- Прикупљање новца за Црвени крст, 

-  Хуманитарна акција Чеп за хендикеп... 

Ученици су радо учествовали на свим такмичењима и ликовним конкурсима што је 

резултирало бројним похвалама, дипломама и наградама за освојена места. 

Уз изузетну сарадњу, током целе школске године, свих чланова већа међусобно и  

уз  сарадњу са педагошко-психолошком службом и директором школе, успешно су 

реализовани План и програм овог већа.  

 

Укупан број ученика 4.разреда  је 55.  

 4/1 – одељењски старешина Божидар Теофиловић 

Бр. ученика: 20; Девојчица: 8; Дечака: 12 

- одличних 11 

- врло добрих 5 

- добрих 4  

- владање: примерно 20 

 4/2 – одељењски старешина Бојана Теофиловић  

Бр. ученика: 22; Девојчица: 9; Дечака: 13 

- одличних 13 

- врло добрих 43 

- добрих 5 

- сви ученици имају примерно владање 
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 4/3 – одељењски старешина Љубинка Вагић  

Бр. ученика: 13; Девојчица: 7; Дечака: 6 

- одличних 8 

- врло добрих 4 

- добрих 1 

- сви ученици имају примерно владање 
 

                                                                                     Руководилац Одељењског већа 4. разреда 

                                                                              Љубинка Вагић, наставник разредне наставе 

 

3.10.5. Извештај о раду одељењског већа петог разреда 

           Одељењско веће петог  разреда се редовно састајало,одржани су сви састанци 

предвиђени планом и разматране детаљно све тачке дневног реда. У петом разреду има 

три одељења и структура одељења је следећа: 5-1 -27 ученика,одељењски старешина 

Марина Митрић професор ликовне културе,5-2- 25 ученика,одељењски старешина Никола 

Љешњак професор географије,5-3-27 ученика,одељењски старешина Јелена Вукчевић, 

професор биологије 

           На почетку године су урађени распореди писмених и контролних задатака,угледних 

часова,отворених врата и отвореног дана и истакнути на огласној табли да родитељи и 

ученици могу имати увид. Родитељски састанци су редовно одржавани као и 

индивидуални састанци са родитељима,на којима је по потреби присуствовао и психолог 

или педагог школе. Иначе сарадња са стручним сарадницима је добра и редовна. Вршена 

је анализа и утврђивање успеха на сваком класификационом периоду као и анализа рада 

ученика  Милана Велишића 5-1 и  Марине Јовановић 5-2 који  похађају наставу по ИОП2 

из српског језика и математике. Разматране су и различите мере за побољшање успеха и 

владања,и с тим у вези реализоване радионице пројекта „Школа без насиља“ 

            Планиране су посете различитим културним установама и догађајима у току 

протекле школске године од којих су неке и реализоване у зависности од броја 

заинтересованих ученика. Успешно је реализована  и дводневна екскурзија путног правца 

Врчин-Овчарско-кабларска клисура-Златибор-Тара-Шарган-манастир Рача-ХЕ Перућац-

Врчин. Ученици су такође учествовали у различитим културним активностима у школи 

као што су представе,концерти,приредбе, као и у прослави дана школе и школске славе.  

         Ученици су учествовали и на разним такмичењима, а неки од њих постигли и 

запажене резултате на општинском и градском нивоу. Крантић Зорица 5-1 Алекса Васић 

5-1,Ћирило Ђорђевић 5-1,Стевановић Хелена 5-1, Митић Јелена 5-1.                                

                                                                                                  

                                                                                             Руководилац одељењског већа 

                                                                   Марина Митрић, наставник ликовне културе 

 

3.10.6. Извештај о раду одељењског већа шестог разреда 

          Веће је радило по планираном плану и програму, сви састанци су редовно 

одржавани. 

У августу, за руководиоца већа одређена је Горица Апостоловић, одељењски старешина 

VI/1одељења. Након израде и усвајања плана и програма рада, у септембру је утврђено 

бројно стање ученика по одељењима, о чему постоје записници, сачињен је распоред 

израде контролних  и писмених вежби и задатака. 
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           У мају је изведена планирана дводневна екскурзија  на релацији Врчин- Кремна-

Тара-Врчин. 

           На крају класификационих периода, урађена је анализа и утврђивање успеха 

ученика, ученици са одличним успехом и примерним владањем похваљени су на крају I и 

II полугодишта. Додељене су похвалнице и награде ученицима који су показали изузетне 

резултате у појединачним   предеметима и ученицима са просеком 5,00. 

           Реализоване су све предвиђене активности у оквиру пројекта Школа без насиља.    

           Ученици су учествовали у бројним културно-уметничким и васпитно-образовним 

програмима организованим у школи, као и ван ње. 

           Обављене су све неопходне припреме за наредну школску годину, ученици су 

анкетирани за изборне предмете и упознати са новим уџбеницима. 

 

                                                                                                     Руководилац Одељењског већa  

                                           Горица Апостоловић, професор енглеског језика и књижевности 

 

 

3.10.7. Извештај о раду одељењског већа седмог разреда 

         Одељењско веће седмог разреда се редовно састајало,одржани су сви састанци 

предвиђени планом и разматране детаљно све тачке дневног реда. У седмом разреду има 

три одељења и структура одељења је следећа: 7-1 -25 ученика,одељењски старешина 

Ранка Кузмановић професор немачког језика,7-2- 26 ученика,одељењски старешина 

Милена Петровић професор енглеског језика,7-3-24 ученика,одељењски старешина Мила 

Ђачић професор музичке културе. 

На почетку године су урађени распореди писмених и контролних задатака,угледних 

часова,отворених врата и отвореног дана и истакнути на огласној табли да родитељи и 

ученици могу имати увид. Родитељски састанци су редовно одржавани као и 

индивидуални састанци са родитељима,на којима је по потреби присуствовао и психолог 

или педагог школе. Иначе сарадња са стручним сарадницима је добра и редовна. Вршена 

је анализа и утврђивање успеха на сваком класификационом периоду као и анализа рада 

ученице Јоване Младеновић која похађа наставу по ИОП2 из српског језика и математике. 

Разматране су и различите мере за побољшање успеха и владања,и с тим у вези 

реализоване радионице пројекта „Школа без насиља“ и „Професионална оријентација“. 

Планиране су посете различитим културним установама и догађајима у току протекле 

школске године од којих су неке и реализоване у зависности од броја заинтересованих 

ученика. Успешно је реализована  и дводневна екскурзија путног правца Врчин-Овчарско-

кабларска клисура-Златибор-Тара-Шарган-манастир Рача-ХЕ Перућац-Врчин. Ученици су 

такође учествовали у различитим културним активностима у школи као што су 

представе,концерти,приредбе, као и у прослави дана школе и школске славе.  

          Ученици су учествовали и на разним такмичењима, а неки од њих постигли и 

запажене резултате на општинском и градском нивоу. Марко Илић 7-1 треће место на 

општинском такмичењу из географије и информатике, Јован Јеремић 7-1 друго место на 

општинском такмичењу из географије и пласман на градско; Марија Павловић 7-2 друго 

место на општинском такмичењу из књижевности и прво место на књижевној олимпијади, 

Мина Љубојевић 7-2 друго место на општинском такмичењу из хемије,Ана Ранковић 7-2 

прво место на општинском такмичењу из хемије,Реља Ковачевић 7-2 прво место на 

општинском из хемије,Саша Вагић 7-2 друго место на општинском из географије и треће 

на градском,Анђелија Вељковић 7-2 друго место на општинском из хемије, Ивона Коџић 

треће место на општинском из физике; Тихомир Ђорђевић 7-3 треће место на општинском 

такмичењу из хемије. 

                                                                                                     Руководилац  Одељењског већа: 

                                                                           Милена Петровић , професор  енглеског језика 
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3.10.8. Извештај о раду одељењског већа осмог разреда 

           Веће је радило по планираном плану и програму, сви састанци су редовно 

одржавани. 

 У августу, за руководиоца већа одређена је Горица Милошевић, одељењски старешина 

VIII/1 одељења. Након израде и усвајања плана и програма рада, у септембру је утврђено 

бројно стање ученика по одељењима, о чему постоје записници, сачињен је распоред 

израде контролних  и писмених вежби и задатака. 

 У октобру је изведена планирана дводневна  екскурзија на релацији Врчин- Палић-Нови 

Бечеј-Дунђерски-Врчин. 

            На крају класификационих периода, урађена је анализа и утврђивање успеха 

ученика, ученици са одличним успехом и примерним владањем похваљени су на крају I и 

II полугодишта. Додељене су дипломе и награде ученицима који су показали изузетне 

резултате у појединачним предметима  као и Вукове дипломе, а за Ђака генерације, у 

складу са школским правилником, изабрана је Емилија Крантић. 

            Реализоване су све предвиђене активности у оквиру професионалне оријентације 

ученика и  пројекта Школа без насиља,  а ученици су посетили Сајам образовања у 

Гроцкој. 

            Ученици су учествовали у бројним културно-уметничким и васпитно-образовним 

програмима организованим у школи, као и ван ње. 

   Обављене су све неопходне припреме за завршни испит ученика.  

 

                                                                                                      Руководилац одељењског већа 

                                                                              Горица Милошевић, наставник математике 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

4.1. Извештај о раду школског психолога 

 У области планирања и програмирања, организовања, праћења и евалуације 

васпитно- образовног рада психолог је учествовала у изради концепције и делова 

Годишњег програма рада за школску 2016/17. годину. Учествовала је и у изради 

Извештаја о раду школе за школску 2015/16. годину 

 Психолог је учествовала и у попуњавању табела Статистичког извештаја за 

школску 2014/15. и 2015/16. школску годину. 

 Психолог се ангажовала у организацији инклузивног рада. 

 Психолог је и током протекле школске године, као члан Тима за школу без насиља 

учествовала у спровођењу активности предвиђених овим пројектом. Ове 

активности су биле предвиђене и  Развојним планом школе у коме је постављен 

циљ укључивање у програм “Школа без насиља“. Психолог је била активно 

укључена и у спровођење осталих активности предвиђених Развојним планом 

школе. 

 Остварена је сарадња са учитељима првог разреда кроз њихово упознавање са 

подацима до којих је психолог дошао приликом тестирања ученика и интервјуа са 

њиховим родитељима при упису у школу, кроз праћење адаптације ученика на 

школску средину и посете  часовима. 

 Извршено је праћење адаптације ученика петог разреда кроз посете часовима и 

консултације са наставницима, при чему су констатовани проблеми благовремено 

уочени и уз тимски рад наставника, разредних старешина и психолошко-педагошке 

службе решени. 

 Превентивни ментално хигијенски рад са ученицима петог разреда одвијао се кроз 

реализацију теме,,Методе успешног учења“ у петом разреду и тему ,,Радне навике 

и прелазак на предметну наставу“ у четвртом разреду. 

 У циљу унапређивања васпитно-образовног рада извршена је посета часовима у 

оквиру редовног обиласка (20 часова), с циљем увида у рад новог члана колектива 

(7 часова), у рад приправника (5 часoва), а посећено је и 8 угледних часова.На 

основу наведених часова психолог је стекла увид у рад једанаест наставника. 

 Са ученицима седмих и осмих разреда је рађено на спровођењу пројекта 

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ за шта је психолог 

прошла обуку и постављена за координатора овог пројекта у својој школи. Заједно 

са осталим члановима Тима за ПО формирала је план имплементације програма 

ПО, урадила распоред радионица за седми и осми разред и помагала наставницима 

у њиховом спровођењу личним примером и обуком. Како је наша школа 

постављена за менторску школу по питању спровођењаовог пројекта психолог је 

присуствовала менторским састанцима. Са тимом за ПО организовала је и спровела 

Сајам образовања „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“. Извршила је и 

тестирање заинтересованих ученика из области професионалне оријентације 

батеријом тестова за професионалну оријентацију и на основу тога обавила њихово 

професионално саветовање. 

 Психолог је извршила и тестирање будућих првака, а у циљу њиховог што бољег 

прилагођавања на школске обавезе које их очекују одржала је предавање посвећено 

тој теми на заједничком родитељском састанку у вртићу „Лане“. 

 У области праћења и проучавања развоја ученика и саветодавног рада психолог се 

ангажовао у откривању узрока поремећаја у понашању ученика уз предузимање 
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одговарајућих мера. Предузимане су и мере за превазилажење интерпесоналних 

конфликата у одељењским заједницама (кроз индивидуални рад, у оквиру 

комплетних одељењских заједница и кроз рад са мањим групама ученика). 

Извршено је и ретестирање ученика за којим се указала потреба због њиховог 

заостајања у савладавању школског програма и укључивања у инклузивни рад. 

 Психолог се редовно ангажовала у раду свих стручних тела у школи, а о свом раду 

је водила редовну евиденцију. 

 

Психолог школе: Мирјана Терзић 

4.2. Извештај о раду школског педагога 

Школски педагог у школској 2015/2016. години је реализовао планирани фонд часова без 

дана изостанка. Прековремено је обављао послове повезане са реализацијом програма 

„Школа без насиља'' и програма Вршњачког тима. 

 

Планирање и програмирање рада:  
 припрема предлога Годишњег плана рада школе, школских програма од I-VIII 

разред за школску 2014/2015. годину, оперативних планова рада наставника, 

годишњих и четрдесет-часовних задужења наставника 

 израда програма унапређења васпитног образовног рада 

 израда планова рада стручних органа школе 

 израда плана стручног усавршавања наставника 

 израда плана друштвених и слободних активности ученика 

 сарадња са наставницима у изради Школских програма 

 израда плана рада Ђачког парламента и програма сарадње школе и друштвене 

средине, унапређење програма доградње и опремања школе 

 планирање рада Вршњачког тима 

 израда плана и програма рада педагога. 

 

Праћење рада школе 

 Праћење постигнућа ученика у учењу и владању на првом тромесечју, 

полугодишту, другом тромесечју и на крају школске године 

 Праћење изостајања ученика током године и на крају године 

 Праћење примене распореда часова  

 Праћење дневне и седмичне оптерећености ученика и наставника са 

корекцијама; праћење реализације годишњег фонда часова  

 Анализа потреба наставника за појединачним дидактичким материјалима и 

средствима  

 Праћење потреба за материјалима у изради зидних паноа  

 Праћење рада Ђачког парламента  

 Праћење рада Вршњачког тима 

 Праћење рада Наставничког већа 

 Праћење документације и записника о раду просветних инспектора 

 Сарадња са Центром за социјални рад у Гроцкој и другим институцијама које 

пружају социјалну помоћ. Реализација програма ''Народна кухиња'' и програма за 

одобрење дечијег додатка за све ученике који испуњавају прописане услове 

 Сарадња са другим школама 

 Избор текстова са интернета  

 Употреба бежичног интернета. 
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Сарадња са наставницима 
 Учешће у изради Годишњег програма рада школе и програма унапређења 

васпитно-образовног рада школе  

 Сарадња са координатором Савета родитеља и Школског парламента 

 Прикупљање свих неопходних података за израду Годишњег програма рада 

школе за период 2014-2018. годину  

 Корекцију распореда часова редовне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

 Израда распореда писмених задатака и контролних задатака  

 Израда тестовног и других материјала за фронтални и групни рад, рад по 

нивоима. 

 Коришћења рачунара за израду дидактичког материјала. 

 Сарадња са наставницима на изради дидактичког материјала са предлогом 

коришћења  

 Решавање конфликтних ситуација односа ученик - наставник у смислу 

повећања толеранције увидом у узроке сукоба: разговор са ученицима и разредним 

старешинама 

 Побољшање односа ученик - наставник разматрањем разних ситуација у којима 

ученици испољавају негативан однос према наставницима 

 Инструктивни рад у са новим радницима у школској 2015/2016. години 

 Припреме за школска и општинска такмичења 

 Обрада података припремних и завршних тестирања ученика IV и VIII разреда. 

 Евиденције у вези са такмичењима 

 Похваљивање и награђивање ученика 

 Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе у реализацији плана и 

програма 

 Замена свих одсутних наставника. 

Слаба опремљеност школе наставним средствима смањила је обим и квалитет 

сарадње наставника и педагога школе. 

 

Рад са ученицима 
 Праћење постигнућа ученика за потребе Разредних и Наставничких већа. 

 Припрема одговарајућег материјала за рад у секцијама и слободним 

активностима ученика 

 Давање задужења ученицима који имају рачунар и прикључак на интернет за 

проналажење информација и података за паное и реферате по предметима  

 Упућивање дежурних и осталих ученика на избор рационалнијих техника учења 

и коришћења слободног времена  

 Рад са ученицима у Ђачком парламенту 

 Рад са ученицима у Вршњачком тиму  

 Решавање ситуација у смислу смањења конфликта развијањем увида у узроке 

сукоба: разговор са ученицима, родитељима и разредним старешинама 

 Рад са ученицима код којих се показују тешкоће и неприлагођено понашање, 

проналажење ситуација у којима се смањује или елиминише такво понашање. 

 

 Побољшање односа ученик - наставник разматрањем разних ситуација у којима 

ученици испољавају негативан однос према наставницима 

 Проналажење могућих узорака тренутног неуспеха или дужег заостајања 

ученика у школском постигнућу 

 Рад са ученицима за време дежурства у школи  

 Поверавање одређених послова ученицима код читања распореда часова, 

налажењу разних података и материјала за паное 
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 Стални рад са ученицима који имају потребу да дођу у просторију педагога. 

 Социо-економска помоћ ученицима  

 Развијање хигијенских и навика лепог понашања код ученика. 

 Похваљивање и награђивање ученика 

 Припрема ученика за такмичења и пријемни испит 

 Укључивање у програм рада Школе без насиља. 

 

Рад са родитељима 
 Праћење доласка родитеља у школу, на родитељске састанке и седнице Савета 

родитеља 

 Израда распореда посета родитеља разредним старешинама и распореда посета 

предметним наставницима (дан отворених врата) 

 Израда распореда отворених врата за посету родитеља часовима 

 Разговори са родитељима у циљу побољшања односа ученика према градиву, 

наставницима, ученицима, средини и педагогу 

 Подстицање родитеља да децу више ангажују у ваннаставним активностима 

којих нема у школи (музичка школа, фолклор, спортске активности...) 

 Рад са родитељима чија деца избегавају школске обавезе у смислу слабијег 

учења и изостајању са часова. 

 

Професије и будућа занимања за ученике 
 Ангажовање ученика на пословима школског рада за које имају смисла 

(провера и преписивање распореда, читање по учионицама, израда табела и 

прегледа за паное, дежурство ученика) 

 Упознавање ученика о садржајима разних занимања прегледом каталога, 

реклама, приручника, литературе, видео материјала, информације са интернета 

 Коришћење слободног времена ученика за време дежурства у школи за 

професионално информисање. 

 

Специјални васпитно-образовни рад и рад са даровитим ученицима 
 Специјални васпитно-образовани рад у нашој школи нема карактеристику 

самосталне активности, већ се тај рад одвија у редовној настави и осталим 

школским активностима у смислу посебне пажње према ученицима који показују 

лагано заостајање у савладавању наставног градива. Распоред седења у учионици је 

један од начина да се деци олакша усвајање градива. Наставници могу да затраже 

потребне графичке материјале за те ученике, чиме ће себи олакшати рад. 

Проширени програм за рад са даровитим ученицима у школи не постоји, али се 

користи свака  ситуација да се тим ученицима повере послови који остварују 

њихова посебна интересовања: израда паноа, зидних новина, тражење информација 

на интернету и литератури... 

 

Учешће у раду стручних органа 
 За потребе Наставничког већа урађене су табеле успеха ученика. Сарадња са 

стручним органима и Комисијама код израде материјала за Годишњи програм рада 

свих видова васпитно – образовног рада школе 

 Сарадња са Стручним органима у циљу ефикаснијег коришћења фотокопир 

апарата и рачунара за припрему дидактичког материјала и задатака за проверу 

знања. 

 Рад са Стручним органима и свим наставницима појединачно у циљу 

квалитетне израде распореда редовне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности ученика. Рад са Стручним органима и секцијама на плану коришћења 

зидних паноа. 
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Учешће у стручном усавршавању 

 Припреме и задужења у вези са стручним усавршавањем наставника за 

Годишњи програм рада школе. Упознавање наставника са занимљивим садржајима 

стручног усавршавања који се налазе у литератури, часописима и на интернету 

 Сви заинтересовани наставници су могли да упознају рад на рачунару  

 

Послови на евиденцији и документацији 
 За потребе Годишњег програма рада школе прикупљени су одговарајући 

квантитативни и квалитативни подаци о редовној настави, слободним 

активностима ученика, постигнућу ученика у савладавању градива и слободним 

активностима, о успесима на такмичењима и презентацији школе, о ангажовању 

наставника и родитеља у васпитно образовном раду у протеклој школској години, о 

коришћењу рачунара и штампача, о дидактичком и потрошном материјалу за 

извођење активности у школи.  

 Разредне књиге односно Дневници свих наставника су уредно вођени. Извесни 

недостаци немају карактер озбиљних грешака и биће отклоњени у индивидуалној 

комуникацији са разредним старешином пре архивирања дневника. Редослед 

евидентираних часова је повремено одступао од усвојеног распореда часова.  

 Нарочита пажња је усмерена на податке који су евидентирани у напоменама и 

табели неоправданог изостајања ученика  

 Извршен је увид и у завршне табеле успеха, владања и изостајања ученика ради 

прикупљања података за припрему почетка нове школске године.  

 

Педагог школе: Михајло Антић  

4.3. Извештај о раду школског логопеда 

            Школа током ове школске године није имала логопеда због рационализације 

радних места. Ово се лоше одразило с обзиром да се сваке школске године, па и претходне 

уписао велики број деце са логопедским проблемима. У Дому здравља у Врчину не 

постоји логопедска служба, док  вртић логопед недовољно често посећује. Такође постоји 

и велики број деце у осталим одељењима разредне наставе, осим првог, са којима би било 

неопходно да се настави логопедски третман. 

                                                                                                                                 

4.4. Извештај о раду школског библиотекара 

Школска  библиотекарка је протекле школске године била ангажована у већини   

активности битних  за функционисање школе: 

- својим стручним ангажовањем, допринела је остваривању и унапређивању образовно-

васпитног рада у школи, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и 

програмима. Програм рада школског библиотекара је обухватао задатке и послове из 

области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена 

културних и уметничких аспеката образовања; подстицала је промовисање читања и 

самосталност ученика у учењу, дала је  свој пун допринос развоју информационе 

писмености (медијске и информатичке), за ученике и наставнике, а у складу са доступним 

средствима;  остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне заједнице. 
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- реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, 

допринела је  унапређивању свих облика и подручја рада, тако што је учествовала  у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно целокупног образовног процеса.  

 

Чланови библиотекарске секције потпуно прате рад школског библиотекара и свако 

њихово ангажовање чини саставни део Извештаја о раду школског библиотекара. 

Библиотекарска секција нема сталних чланова, па  се према текућим дешавањима у школи и 

раду самог библиотекара формирају тимови и групе за реализацију активности, програма,  

пројеката,...    

   

 Током грађевинских радова везаних за доградњу и реконструкцију централне 

школске зграде школска библиотека није имала адекватну опремљеност. Завршетком 

радова школска библиотека је премештена у просторију у којој је била наставничка 

канцеларија, а поред педагошко – психолошке службе. Добијањем нове просторије 

стекли су се адекватни услови за смештај целокупног фонда. 

Самостално, у сарадњи са ученицима, наставницима и стручним сарадницима и  као 

члан школских тимова реализовала је  задатке:  

 развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника,  

 развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

 обавештавања о постојању  интердисциплинарног приступа настави и електронском 

учењу,  

 мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота,  

 сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

 праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју,  

 пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, припремања и 

реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и 

посебним способностима, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама (овде се посебно истиче сарадња са логопедом, педагогом и психологом, 

као и са одељењским старешинама и предметним наставницима) 

 стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијањем индивидуалне стваралачке 

способности и креативности код ученика,  

 коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

 заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

     

   Реализоване активности: 

 

- Присуствовање и активно учешће на састанцима стручних сарадника са директором 

школе  сваког понедељка или уторка. 

 - Присуствовање и активно учешће на састанцима стручног већа 1 – 4. разреда током 

године. 

 -  Присуствовање и активно учешће на састанцима и у реализацији активности у оквиру  

Стручног актива српског и страних језика, Стручног актива ликовне и музичке културе, као 

и осталих  Стручних актива  према актуелним дешавањима у школи. 

 -   Присуствовање и активно учешће на седницама Наставничког већа. 
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 -   Учешће у раду тима за професионалну оријентацију 

 -   Учешће у раду тимова за самовредновање и развојно планирање 

- Током септембра започета, и сваког месеца је активна сарадња са:  новинарском 

секцијом у изради новог броја школског часописа и каталога о школи; са драмско 

рецитаторском секцијом; са радијском секцијом; са ликовном секцијом, са секцијом хора и 

етно певања; са Ученичким парламентом;  

- Константна сарадња са наставницима и осталим члановима колектива у виду пружања 

стручне помоћи; 

- Константна сарадња са Миленом Мијајловић, администратором школског сајта у виду 

писања чланака и ажурирања података; 

 Током школске године реализована је сарадња у припремама, организацији и 

реализацији многобројних активности и манифестација:  

Учешће у припреми и реализацији приредбе поводом нове генерације првака у 

свечаној сали наше школе. Са члановима библиотекарске секције припремљен је 

комплетан информативни материјал за све ученике првог разреда. Учешће у припреми и 

реализацији иницијалних  тестова  у оквиру школе као и иницијални тестови у припреми 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта „Примена 

стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета рада школа“ 

Учешће у припреми и реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. 

годину, Извештаја о раду школе за школску 2014/15. годину, Извештаја о раду директора 

за школску 2014/15. годину, као и Школских програма 1 - 8. разреда за школску 2015/16. 

годину; Са члановима библиотекарске секције припрема табела са основним подацима за 

све огласне табле у школи и за подручну школу: годишњи календар, дежурство 

наставника обе смене, распоред учионица,  ђачко звоно и ред вожње ђачког аутобуса, 

бројно стање ученика по одељењима, бројно стање за верску наставу  и грађанско 

васпитање, време посете одељењском старешини и предметном наставнику, распоред 

контролних вежби и писмених задатака. Учешће у припреми и реализацији плана ѕа 

Отворени дан – писање правилника и прављење распореда посете часовима,  

усклађивање према променама распореда часова, постављање на огласне табле.У 

сарадњи са учитељима четвртог разреда планирана је  и реализована набавка збирки 

задатака из српског језика, математике и природе и друштва за припрему за полагање 

тестова на крају првог циклуса образовања.  

Ђаци прваци у библиотеци – за ученике првог разреда одржан је час упознавања са 

школском библиотеком. Током године школски библиотекар, кроз посете часовима (које су 

евидентиране у дневницима рада), заједнички реализује часове и активности са предметним 

наставницима. У нашој школи је одржано општинско жирирање радова пристиглих на 

ликовни конкурс у оквиру Дечије недеље - са члановима библиотекарске секције 

учествовала у припреми и реализацији, а и као члан жирија. У сарадњи са наставницима 

српског језика почетком октобра месеца ученица 8/1, Емилија Крантић, послала је свој 

литерарни рад на конкурс Уједињених нација. у оквиру манифестација поводом 

обележавање Дечје недеље спроведена је хуманитарна акција „Друг – Другу“ - Ученици од 

1. до 8. разреда прикупљали су књиге за школску библиотеку, поклањали једни другима 

поклоне које су сами осмислили (написана песма,  играчка , књига, ...). припремила чланак 

за школски часопис - директор школе и ученица 5/3 одељења, Милица Крантић, 

присуствовали су свечаном пријему у Републичком фонду за здравствену заштиту. Активно 

радила као координатор факултативне наставе кинеског језика у нашој школи - наставница 

кинеског језика Чанг Феи, представила је свим ученицима, током четири радионице,  

специфичности кинеског језика и кинеског позоришта. Учешће у припреми и реализацији 

једног од заједничких сусрета предшколаца у просторијама наше школе. Осмишљене су  

различите активности  како би се будући прваци упознали са школом и школским 

активностима, као и са другарима у продуженом боравку. Учешће у припреми и 
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реализацији гостовања истакнутог глумац Горан Лазовић, гостовао је у нашој школи. 

Говорио је ученицима поезију у представи „Тако је говорио Мика Антић“.  

 У сарадњи са учитељима и наставницима српског језика реализовано учешће 

ученика наше школе на међународном конкурсу „Светосавље и наше доба“.  29. 10. 2015. 

године - Ученици наше школе посетили су 60. Међународни београдски Сајам књига. 

Посета је организована за чланове новинарске, радијске, литерарне и библиотекарске 

секције, као и за све љубитеље књиге.  12. и 13. 11 .2015. године  учествовала у 

припремамам и организацији за реализацију пројекта „Мали филм“. Наша школа је 

једина школа на нашој општини укључена у реализацију овог пројекта . У нашој школи 

је  гостовао  писац за децу Раша Попов. По други пут смо имали прилику да угостимо 

истакнутог глумца Љубивоја Тадића, првака драме Народног позоришта у Београду са 

представом „Све смо могли ми“. Почетком децембра присуствовала састанку и договору 

око прославе школске славе Свети Сава. Поводом прославе школске славе школа је 

расписала и ликовно - литерарни конкурс „Савиним стопама“ , школска библиотекарка 

је била члан комисије. Вокална етно група наше школе гостовала је у Дечјем културном 

центру у Београду на годишњем концерту КУД-а „Стеван Штрбац“ из Врчина. На позив 

директора а у организацији школске библиотекарке овај наступ као и самосталну 

изложбу ликовних радова Ивоне Мерле  пропратила је и наставница кинеског језика у 

нашој школи Чанг Феи са својим пријатељима.  Учешће у припреми и реализацији 

Новогодишњег концерта. Наступали су хор и етно група наше школе и ученици и 

професори Основне музичке школе из Гроцке.  У Београду је одржано  Европско 

првенство у ватерполоу. Златну медаљу је освојила репрезентација Србије. Ученицима је 

школа омогућила да посете и ову манифестацију у циљу развијања спортских вредности, 

а ученици су ишли у пратњи школске библиотекарке. Учешће у припреми и реализацији 

прославе школске славе Свети Сава и Дана школе.Урађени су Каталог о школи и 

Школски часопис. У сарадњи са наставницима српског језика ученици 7. разреда у 

свечаној сали, на платну, гледали филм „Поп Ћира и поп Спира“.  Током зимског 

распуста нашу школу је посетила госпођа Шпела Дрственшек, директорка Основне 

школе „Тоне Чуфар“ из Марибора у Словенији, школска библиотекарка је током 

фебруара и марта месеца учествовала у припремама и реализацији школских такмичења 

кao и у комплетној организацији општинског такмичења из хемије општинског и 

градског нивоа такмичења биологије који су одржани у нашој школи. Учествовала у 

припремамам и реализацији школског такмичења у рецитовању за ученике од 1. до 8. 

разреда одржано је у свечаној сали наше школе. 

16. 03. 2016. године – У  Ранчићевој кући, галерији Центра за културу Гроцка, отварена 

је  групна изложба Актива библиотекара основних школа са територије општине Гроцка. 

Активности наше школе представила  је школска библиотекарка.  

Дала потребну помоћ и подршку у оквиру пројекта Ухвати идеју који реализује 

Удружење пословних жена Србије, под покровитељством Министарства омладине и 

спорта, Учествовале су ученице наше школе Дуња Милановић 8/2, Анђела Пешић 8/2 и 

Ивона Мерле 8/2 осмислиле и снимиле туторијал на тему „Како да боље учим“ с циљем 

пружања помоћи вршњацима. Филм је ушао у ужи круг такмичења. Чланице вокалне етно 

групе наступиле су у Музеју штампе у граду  Жомбољ, Румунија.  Ученице су учествовале 

и у снимању телевизијске репортаже о овом догађају, а ишле су у пратњи школске 

библиотекарке. 15. и 16. 04. 2016. године  учествовала у комплетној припреми и 

реализацији Пробног завршног испита на највишем степену квалитета и идентичности са 

правим завршним испитом, са свим појединостима, како би ученици што боље упознали 

процедуру полагања и стекли увид у степен свог знања. 20. 04. 2016. године -  у 

просторијама Градске општине Гроцка, одржан је четврти по реду Сајам образовања за 

основце под називом „Пронађи пут до жељене школе“. Организатор је наша школа која је 

уједно и менторска школа за подручје ГО Гроцка, школска библиотекарка је 

присуствовала овој манифестацији. 22. 04. 2015. године - Поводом Светског дана књиге за 
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ученике од 1. до 4. разреда одржано је дружење у школској библиотеци 26. 04. 2016. 

године  - Као новина у оквиру дежурства ученика уведено је да у својој смени дежурају 

ученици 4. разреда (текст и фотограије за сајт школе)  Рад у комисији за Васкршњи 

литерарни конкурс - Ученици Марко Ђорђевић и Катарина Маринковић написали су два 

најбоља литерарна рада која су читали у оквиру радијске секције наше школе. Са 

члановима библиотекарске секције учествовала у организацији предавања „Дрога је 0, 

живот је 1“. У циљу превенције болести зависности и наркоманије, предавања су одржана 

за  ученике 4. и 7. разреда  у свечаној сали школе.  14. 05. 2016. године - Ученици наше 

школе присуствовали су  такмичењу у знању кинеског језика „Кинески Мост“ које се 

одржава у VI Београдској гимназији. У ревијалном делу програма наступила је ученица 

наше школе Вања Теофиловић, ишли су у пратњи школске библиотекарке. 19. 05. 

2016.године - По први пут наша школа славила је Дан школе одвојено од прославе 

школске славе Свети Сава. За датум прославе је уз благослов Патријаршије изабран 19. 

мај, празник који Српска Православна црква слави у знак сећања на дан када је краљ 

Владислав пренео Савине мошти из Трнова у Србију у манастир Милешеву, школска 

библиотекарка је са члановима секције учествовала у реализацији ове манифестације као и 

инклузивне позоришне представе на српском знаковном језику „У потрази за изгубљеном 

књигом“ одржана је у свечаној сали наше школе за ученике од 5. до 7. разреда под 

покровитељством  Секретаријата за културу Града Београда. Одељење 3/3 припремило је 

приредбу за крај 3. разреда у свечаној сали школе у припремамами реализацији 

учествовала школска библиотекарка, као и 03. и 09. 06.2016. године - Будући прваци 

одржали су своје завршне приредбе у свечаној сали наше школе.  У нашој школи је 

одржана „Ревија победника“ у оквиру програма „Свет стваралаштва и културе деце и 

младих“ – (присуствовање и фотографисање). 12. 06. 2016. године – школска 

библиотекарка и наст.историје Данијела Николић организовале су   међуодељењску 

размену уџбеника.  Ученици су, уз обавезно присуство родитеља, имали  могућност 

међусобне размене или продаје и куповине уџбеника.  Ученици, и родитељи 4/1 одељења 

наше школе за крај школске године припремили су несвакидашње емотивно изненађење 

учитељу Божидару Теофиловићу. Са жељом да се искаже захвалност за улогу коју учитељ 

има у одрастању сваког детета, окупили су се  представници СВИХ генерација учитеља 

Боже и наравно „Божини Генијалци“– генерација 2005. год. – 4/1 одељење шк. 2015/16. 

год. (присуствовање и фотографисање). 14. 06. 2016. године – целокупна организација 

хуманитарне изложбеа уметничких радова у декупаж техници ауторке Тамаре Тошић, 

некадашње чланице нашег колектива, и  концерта популарне, класичне, филмске, џез и 

руске традиционалне музике у извођењу „Cinderella“ квартета. Целокупна припрема за 

реализацију завршног испита за ученике 8. разреда, која је спроведена је у потпуном 

складу са Правилницима, Прописима и Упутствима Министарства просвете. 23. јуна 2016. 

године - Студијско путовање колектива наше школе донело је и потписивање још једног 

међународног протокола о сарадњи. Током боравака у Марибору у Основној школи „Тоне 

Чуфар“ потписан је протокол о сарадњи наше две школе. Протокол су потписали директор 

ОШ „Свети Сава“ из Врчина и Шпела Дрственшек, директорка ОШ „Тоне Чуфар“ из 

Марибора, Словенија. Текст протокола саставила школска библиотекарка.  Учешће у 

припремама за  Матурско вече које је  одржано у свечаној сали наше школе.  

- Током јуна, прве половине јула, друге половине августа и почетка септембра (а и 

током целе године)  рад на документационо - техничким детаљима и појединостима.  

- Учешће у планирању активности и присуствовање састанцима током године у  оквиру 

пројекта  „Школа без насиља“ - припрема, дистрибуција и евиденција материјала нових 

радионица и сарадња у реализацији. На састанцима одељењских већа договорене су 

активности за наредну школску годину које чине саставни део плана рада Одељењских  

већа, одељењских старешина и одељењских заједница.  
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- Константна сарадња са наставницима, руководиоцима Одељењских и Стручних већа и 

секција као  и са  психолошко – педагошком службом и осталим члановима колектива у 

реализацији наставних и ваннаставних активности. 

- Константна сарадња са наставницима као  и са  психолошко – педагошком службом и 

осталим члановима колектива у пружању техничке помоћи у виду рада на рачунару, 

штампачу, копир апарату, апарату за коричење, комплет опреми за пројектовање  и 

ламинатору.  

- Остварена је константно успешна  сарадња са свим наставницима, 

руководиоцима секција, психолошко-педагошком службом и школским 

административним и техничким особљем.  

- Библиотекарка  истиче изузетну сарадњу са наставницима у оквиру редовне 

наставе и секција и свих ваннаставних активности, као и са школским педагогом и  

психологом. Посебно истиче сарадњу са наставницима биологије и хемије при 

организацији  општинских такмичења из ових предмета у нашој школи, Ученичким 

парламентом, ликовном секцијом, драмско-рецитаторском, литерарном, новинарском 

и секцијом хора и етно певања.  

- Током године кроз реализацију многобројних активности остварена је сарадња са 

удружењем Пријатељи деце Гроцке,  Пријатељи деце Београда, Центром за културу из 

Гроцке,  Основном музичком школом из Гроцке, ПУ „Лане“, сеоском библиотеком, 

Друштвом школских библиотекара Србије, општинским Активом школских 

библиотекара 

Потврде о стручном усавршавању током године налазе се у школској документацији.   

Мимо набројаних активности налазе се свакодневни библиотекарски послови и 

задужења  који нису детаљно именовани.  

 

Библиотекарка: Снежана Теофиловић 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

У току школске 2015/2016. године одржани су сви планирани редовни састанци  усвојени 

по плану и програму у августу 2015. године. 

 Циљ активирања ученика  у раду Ученичког парламента ове школске године био је 

следећи:  

- активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“; 

- безбедност у школи; 

- истраживање квалитета односа ученик-наставник; 

- организација културно-забавног живота у школи; 

- хуманитарне акције; 

- улепшавање амбијента школе; 

- унапређење комуникације и атмосфере унутар школе. 
 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: 

     

1. Школа без насиља 

У оквиру активности пројекта „Школа без насиља“, Ученички парламент осмислио је 

план за израду школског паноа по називом “Из мог угла“, осмишљеног по узору на 

новинску рубрику. Чланови Ученичког парламента су на основу одрађених анкета у свим 

разредима од петог до осмог разреда бирали:  

 

- најбољег друга месеца; 

- најпопуларнијег наставника месеца; 

- најпозитивнији гест месеца; 

- најчитанију књигу месеца; 

- најслушанију музичку нумеру месеца.                                              

2. Новогодишње свечаности 
 Новогодишњи ликовни радови ученика наше школе постављени су на изложби која је 

била отворена од 17.12.2015. „Новогодишњи базар“ одржан је 25.12.2015. године са 

почетком у 16.30.часова, где су позвани сви заинтересовани родитељи и остали гости да 

уживају у чаролији дечијих радова. Овом приликом ангажовани су чланови Ученичког 

парламента који су помагали и активно учествовали у реализацији базара. У недељи пред 

Нову Годину поделу новогодишњих честитки вршили су чланови Ученичког парламента 

испред школе и том приликом обрадовали наше суграђане. 

 3. Припрема за школску славу „Светог Саву“ 

14.12. 2015. године одржан је састанак на коме је присуствовао тим наставника, који је 

задужен за прославу „Светог Саве“, заједно са директором школе Добрицом Синђелићем. 

Подељена су задужења за све наставнике, а са целокупним планом који је направљен око 

прославе упознати су били сви чланови Ученичког парламента, који су узели активно 

учешће у самој реализацији прославе.   

4. Разматрање односа међу ученицима у наставном процесу и ваннаставним 

активностима 
Чланови Ученичког парламента су на својим редовним састанцима разговарали о 

односима међу ученицима, како у школи тако и ван школе. Ученици сматрају да су односи 

међу њима  веома добри и да се седми и осми разреди међусобно јако лепо друже. 

Ученици су свесни да је за лепо дружење и слагање непоходна добра комуникација међу 

њима, као и само знање о томе шта је добра, исправна  комуникација. 

   У разговору са ученицима дошли смо до следећег закључка, а то је да су за успешну 

комуникацију неопходне вештине активног слушања: 
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- охрабривање; 

- појашњавање; 

- понављање; 

- рефлектовање; 

- резимирање; 

- позитивно вредновање. 

5.  Предлози за превенцију насиља у школи 

Ученици сматрају да се у школи јако пуно говори о елиминисању насиља, 

дискриминацији, као и о њиховој превенцији. Упознати су и са самим термином 

дискриминације, који заправо означава разликовање, а користи се за означавање 

недозвољеног разликовања.  Парламентарци су констатовали да у школи физичког насиља 

нема, а што се тиче вербалног насиља, оно је углавном ретко, али  и да је познато да се 

такав говор углавном упућује ученицима друге националне припадности  (Ромима). Деца 

су упућена да је слобода говора, иако веома важно људско право, ограничена законом да 

би се заштитила права и углед других друштвених вредности. Због штетних и опасних 

последица које изазива, говор мржње је забрањен, а неки најтежи облици говора мржње 

представљају кривично дело.  

Ученички парламент се нарочито бавио бонтоном и лепим понашањем у школи, као и ван 

ње и том приликом у школском холу поставио пано на коме су истакнута правила лепог 

понашања. У правилима је особено стављен акценат на забрану насиља и говора мржње. 

Чланови парламента направили су „Кутију поверења“, која је постављена на улазу у холу 

наше пколе. Кутија поверења имала је за смисао да уколико неки ученици имају било 

какав проблем, предлог, сугестију, критику, или похвалу, а не желе то никоме јавно да 

сопште, могу то да напишу и убаце у кутију. Кутија поверења  се редовно прегледала и 

поруке читале, од стране педагога и психолога наше школе, као и координатора 

Ученичког парламента. 6.Предлог стручним органима школе о могућим изменама и 

допунама организације рада у школи 
Ученички парламент предложио је једну акцију директору школе Добрици Синђелићу, 

која је била истакнута и на Савету родитеља, а тиче се  за уређења учионце. Расписан је 

конкурс за најуреднију и најлепшу учионицу, при чему је комисија за процену исте била 

следећа: школски домар, две теткице, ученица Вања Теофиловић (члан Ученичког 

парламента) ученица Дуња Милановић (секретар Ученичког парламента). 

На крају школске године за најуреднију учионицу проглашена је учионица III/3   разреда, 

а  награда за цело одељење био је једнодневни излет организован 16.06.2016. године, који 

је обухватао обилазак Етнографског музеја , обилазак Природњачког музеја, као и посету 

археолошком налазишту Винча.. 

7. Безбедност и заштита деце на интернету 

Велики акценат у раду ученичког парламента ове године је стављен на заштити ученика 

од насиља на интернету. Ова тема се дуго провлачила кроз седнице парламента а неколико 

паноа је изложено у ходницима школе. 

8. Васкршње свечаности 

25. и 26.04. 2016. године у нашој школи обележене су „Васкршње свечаности“, у оквиру 

којих је планирано осликавање и изложба ускршњих јаја, спорстке игре, као и маскембал 

за ученике млађих разреда. Трећег дана Ускрса, тј. 3.05.2016. године чланови Ученичког 

парламента поделили су 50 најлепше осликаних јаја , као и Ускршње честитке својим 

суграђанима у центру Врчина.   

9. Другарско вече 

26.05.2016. године по трећи пут у нашој школи одржана је манифестација матураната 

„Другарско вече“. Матуранти су уз прелеп амбијент, музику и предметне наставнике на 

оригиналан начин прославили завршетак осмогодишњег образовања. 
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10.Матурско вече 

27. 06. 2016. године у свечаној сали наше школе одржано је матурско вече. На самом 

почетку вечери председник Ученичког парламента, ученица Емилија Крантић VIII-1 се 

обратила се својим друговима изразивши жаљење због одласка њихових старијих другова, 

а  матурантима се обратио и директор школе Добрица Синђелић, који је ученицима 

пожелео све најбоље у будућем школовању. Матурско вече протекло је у најбољем реду и 

у свечаној атмосфери на задовољство како ученика,  тако и наставника наше школе.  

 

                                                                                         Координатори Ученичког парламента  

                                                                                          Љешњак Никола и Марија Старчевић 
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

6.1. Редовна настава 

             Реализација редовне наставе на нивоу и млађих и старијих разреда је у потпуности 

остварена и постигнути су циљеви предвиђени наставним планом и програмом. 

6.2. Допунски и инклузивни рад 

6.2.1. Допунски рад 

            У млађим разредима реализован је у настави српског језика и математике. Овај вид 

наставе похађали су ученици старијих разреда када се за то указала потреба у виду 

заостајања у учењу, било због нерада или дужег одсуствовања из школе.  

Доста пажње је поклоњено и инклузивном раду са ученицима који су на почетку 

школске године дијагностификовани за овакву врсту рада, а за шта је задужен тим за 

инклузивно образовање. 

6.2.2. Извештај стручног тима за инклузију 

           У школској 2015/2016.години доста пажње је поклоњено инклузивном раду са ученицима 

који су на почетку школске године дијагностификовани за овакву врсту рада, а за шта је задужен 

тим за инклузивно образовање. 

У школској 2015-2016. години одржани су сви планирани састанци стручног тима за ИО. Тим 

је дискутовао о свим предвиђеним тачкама дневног реда и текућим питањима, координирајући рад 

малих тимова који су радили на изради профила, планова, извештаја и остале документације и сви 

чланови тима су подједнако учествовали у раду и доношењу одлука. У току ове школске године 7 

ученика је похађало наставу по ИОПу 2 са сниженим стандардима и исходима у складу са 

потребама ученика и то су: Соколов Новак 1-3, Мирчета Андреј 4-3, Хајризи Беким 4-2, Јасмина 

Марковић 4-2, Велишић Милан 5-1, Јовановић Марина 5-2, Младеновић Јована 7-3. Ученици 

Хајризи Беким и Јасмина Марковић су укључени у инклузивно образовање од почетка другог 

полугодишта када је школа добила извештај од Интерресорне комисије којим је такав рад 

дозвољен. Ови ученици су по посебном плану, који је за њих сачињен на почетку школске године 

и ревидиран на полугодишту,похађали наставу и постигли одређене резултате који су забележени 

у извештајима поднетим од стране наставника разредне и предметне наставе на крају полугодишта 

и школске године. Вршена је и усмена анализа рада ових ученика на сваком класификационом 

периоду и на састанцима тима.  

Школа је поднела званичан захтев за ангажовање дефектолога и педагошког асистента,али тај 

захтев није одобрен. Тим ће саветовати родитељима Новака Соколова да поднесу захтев за 

персоналног асистента на нивоу града како би ученику боравак у школи био ефикаснији и 

кориснији. 

           Сарадња са родитељима у току ове школске године била је одлична. 

Наставници су  редовно подносили извештаје о раду и напредовању поменутих ученика и вршили 

потребне ревизије планова  у оквиру својих малих тимова који су се редовно састајали, тако да је 

праћење напредовања ученика константно. Извршен је договор о изради и корекцији педагошких 

профила и планова за наредну школску годину, што ће се обавити у августу. 

 

 

Координатор тима за ИОП 

Милена Петровић, професор енглеског језика 
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6.3. Додатни рад 

          За ученике од четвртог до осмог разреда се организују  часови додатне наставе, а 

организована је и додатна настава из математике за ученике другог разреда који су 

учествовали на такмичењу. Овај вид рада ученици воле јер им омогућава задовољавање 

индивидуалних интересовања, наставник их прихвата као сараднике и упућује на додатне 

изворе знања. Рад у додатној настави је нарочито интензивиран пред такмичења, па су 

ученици наше школе захваљујући том виду рада и ове школске године постигли одличне 

пласмане на такмичењима. 

6.4. Извештај о раду у оквиру слободних активности 

          Мада редовна настава има приоритет, веома  важно за школу је и постојање и 

реализација ваннаставних активности које су део савременог, модерног интерактивног 

образовања, као и екстерног маркетинга школе. Наша школа се посебно труди да што 

више поспеши њихов рад, поготову што је сеоска средина у којој живе наши ученици 

лишена многих погодности које имају ученици градских школа. Осим тога, ово подручје 

рада смо настојали да поспешимо радећи на реализацији Развојног плана школе. 

6.4.1. Извештај о раду ликовне секције од првог до четвртог разреда 

Фонд часова 

1 час недељно 

36 часова годишње 

Чланови секције 

Сви заинтересовани ученици, од првог до четвртог разреда. 

Часови ликовне секције  

Четвртак, 6. час 

Циљ ликовне секције 

Подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером ликовне уметности. 

Kao и развијање ликовних стваралачких способности ученика, љубави према ликовној, а и 

уметности уопште, стицање знања из ове  области . 

Задаци ликовне секције 

-Схватање ликовно-визуелног рада као израз индивидуалног   осећања, доживљаја и 

стваралачке имагинације; 

-Ученици треба да опажају, објашњавају, сећају се и реконструишу појаве и ситуације; 

-Ученици треба да оплемењују животни и радни простор; 

-Ученици треба да стекну искуства о контрасту облика, коришћењу материјала за рад, 

визуелним знаковима, опажању облика кретања, компоновању. 

Место за рад 

Учионица бр.5 у централној школи,  парк код споменика и рад у природи   (школско 

двориште и парк на Барама); 

Посета галерији ликовних радова у Месној заједници Врчина. 

 

          Упознавањем са ликовним елементима, материјалима и техникама, кроз цртеж, 

слику, скулптуру или објекат, радом ликовне секције се талентована деца и деца са 

посебним интересовањима, кроз самосталан и индивидуалан рад, подстичу и упућују у 

тајне и лопоте стварања. 

          Ученици су имали прилику да обогате своје искуство теоријским знањима, развију 

ликовне стваралачке  и техничко-моторичке способности, испоље своју оргиналност. Кроз 
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индивидуални рад и групне активности чланови ликовне секције пролазили су кроз разне 

технике и разноврсне приступе ликовним темама и задацима. Употребом различитих 

материјала изражавали су своју креативност, машту и игру које су саставни део ликовног 

израза.  

          Чланови ликовне секције су укључени у Пројекат Школа без насиља и на тај начин 

су се ликовно изражавали у оквиру разних радионица. 

Секција je подразумевалa следеће активности: 

 ▪ Проширивање и продубљивање ликовних задатака који се раде  на редовним часовима 

ликовне културе. 

 ▪ Упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу упражњавати на обичним 

часовима. 

▪ Појам естетике и лепог у свим видовима уметности, споменици културе, значај 

постојања музеја и галерија. 

▪ Уређење школског ентеријера, излагање радова у школи (Дечија недеља,Нова 

година,Божић,Свети Сава,8.март,Васкрс,ликовни конкурси). 

▪ Израда честитки за будуће ђаке прваке. 

▪ Припрема радова за конкурсе током целе школске године. 

▪ Учествовање на ликовним конкурсима и  слање  радова редакцијама дечијих  часописа. 

Школа без насиља 

Чланови ликовне секције су укључени у Пројекат Школа без насиља и на тај начин су се 

ликовно изражавали у оквиру разних радионица. 

 
НАШЕ АКТИВНОСТИ : 

 

Дечја недеља 

         Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је доприносу  стварања 

позитивне климе за пружање подршке породици и  развоју модела одговорног 

родитељства.  мото :“ Подршка  породици, најбоља подршка деци“. 

          Заједничка одговорност свих актера овогодишњег програма активности Дечје 

недеље је у доприносу креирања позитивне породичне  климе у друштву. 

          То је била прилика да  и наша школа подстакне све конкретне активности са овим 

циљем. У оквиру Дечје недеље, и не само у оквиру ње,  упо¬зна¬јемо уче¬нике са 

њихо¬вим пра¬вима, одго¬вор¬но¬стима и оба¬ве¬зама. Кроз интер¬ак¬тивно учење, 

тру¬димо се да при¬бли¬жимо уче-нике једне дру¬гима, да их учи¬нимо бољим, 

хуманијим, спретнијим... 

         Ликовни конкурс на тему Дечје недеље-„ Подршка  породици, најбоља подршка 

деци“ 

         Општинско жирирање одржано је у ОШ „Свети Сава“ у Врчину, општина Гроцка, у 

среду 01.10.2015.године. На конкурсу су учествовали ученици три основне школе наше 

општине: ОШ „Свети Сава“ - Врчин, ОШ „Илија Гарашанин“ – Гроцка и  ОШ „Милоје 

Васић“ – Калуђерица. Чланови жирија биле су: проф.ликовне културе Марина Митрић,  

проф.српског језика Марија Старчевић, проф.музичке културе Мила Ђачић  и школска 

библиотекарка Снежана Теофиловић. Координатор ове активности на нивоу школе била је 

Јелена Козлина, руководилац ликовне секције. 

         Ученици ОШ „Свети Сава“ са пласманом  за градско такмичење су: 

Категорија млађих разреда (I – IV) 

1-1. место освојио  је Максим Вулета 3/1, ученик ОШ „Свети Сава“, Врчин 

3-3.место освојио  је Огњен Башић 3/2, ученик ОШ „Свети Сава“, Врчин 

• 05. 10. 2015. год. Одељењске старешине су упознале ученике са програмом 

активности,                                 Букваром дечјих права и Конвенцијом УН о правима 

детета. Организована је хуманитарна акција“Друг- другу“ 
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• Ликовна радионица“ Традиционалне и модерне играчке и игре“ организована је у 

одељењу 3-3 заједно са родитељима који су уживали присећајући се периода свог 

детињства ,игара и играчака из тог периода, а свакако и правећи са својом децом неке од 

тих играчака које су већ помало заборављене. 

      

     
 

   
     

         Нова година 

         Новогодишњом  креативном ликовном  радионицом ученика и родитеља 3-3 

одељења започело је у оквиру ликовне секције новогодишње славље“ У сусрет 

новогодишњим празницима“.  Припремали смо украсе, слике, честитке рамове и још 

мноштво ситница    за новогодишњи базар. 

        Деца и родитељи су показали своје умеће и креативност уз осмех и лепо дружење. 

Учионице су постале лепше и блиставије од  дечијег весеља, светлуцавих новогодишњих 

украса и атмосфере која је пријала свима. 
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             У просторијама школе одржан је новогодишњи базар 28. 12. 2015.г. У учионицама 

и холу школе било је изложено мноштво новогодишњих радова ( честитки,  рециклираних 

украса,...), који су оплеменили простор и увеселили изглед школе. 

 

                  
  

-Светосавска прослава 

Ликовна секција је узела учешћа у прослави наше школске славе. 

Радови чланова наше секције красили су главни хол и многе паное у школи.                                                                                                                                                 

 

   
  

-8. март 

У оквиру секције обележили смо и 8. март,празник свих жена, а нарочито оних које су 

вредне дивљења и поштовања, наше мајке. Својим радовима смо исказали љубав, 

поштовање и захвалност за све што су учиниле и чине за нас. 
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-Васкрс 
РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ВАСКРШЊИХ СВЕЧАНОСТИ 

           Ликовна секција је дала свој допринос у реализацији Васкршњих свечаности 

организовањем радионице са ученицима. У школском дворишту је група  ученика 

осликавала  бетон кредама у боји формирајући притом необичне и маштовите слике везан 

за Васкрс. Друга група је осликавала дрвена јаја, која су већ у неколико потеза засијала 

пуним сјајем. Ово несвакидашње дружење је свакако резултирало лепим расположењем и 

мноштвом дечјих осмеха. 

      
 

      
 

         Организован је и васкршњи ликовни конкурс у осликавању јаја, многа осликана јаја 

су својом лепотом задивила чланове жирија, те су изабрана за даље градско такмичење. 
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- Панои у холу школе, у ходницима и учионицама су били украшени васкршњим 

мотивима.                     

- Израда честитки за будуће ђаке прваке 

Чланови ликовне секције су са великим одушевљењем израдили мноштво лепих честитки 

којима су пожелели  добродошлицу будућим ђацима наше школе, првацима. 

Слање дечјих радова 

Радове смо слали у редакцију часописа“ Витез“.  

Конкурси 

-Велики број ученика је учествовао на ликовним конкурсима. 

• У оквиру Дечје надеље са истом темом ученици су кроз ликовни израз исказали свој 

став . 

                                 
                                   

• Ликовни конкурс „Светосавље и наше доба“- Нисмо остварили значајније резултате 

• 22. Конкурс за дечју карикатуру „ Мали Пјер“ који је организован у фебруару изазвао 

је велико интересовање ученика .Пласман на градско такмичење остварили су :  

       1. Максим Вулета 3-1 

       2. Крантић Милош 3-2 ; Јован Митрић 3-2 

       3. Лука Вуковић4-2 , Лазар Кнежевић 1-3 

       Похвала: Стевановић Биљана, Чича Ива 

Максим Вулета је освојио 3. Место на градском такмичењу 
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• „Крв живот значи“- конкурс у организацији Црвеног крста Београда 

Награђен и похваљен је ликовни рад : Демировић Виктора  3-4 

• Васкршњи конкурс 

-Организован је и васкршњи ликовни конкурс у осликавању јаја. Многа осликана јаја су 

својом лепотом задивила чланове жирија, те су изабрана за  даље градско такмичење. 

• „Радионица баснописаца“ конкурс за ученике 3.и 4. разреда. Организатор је Задужбина 

„Доситеј Обрадовић“. Конкурс је организован на нивоу Србије,где је од више хиљада 

ученика Николић Андреј, ученик 3-2 добио 2. награду за текст и илустрацију. 6.6 2016.г. је 

био на додели награде у зоо врту. 

• У априлу  2016.г. одржан је ликовни конкурс „ Моје окружење-моја културна башта“ у 

организацији „Центра за културу Гроцка“.  

• Дечји ликовни конкурс ЈП „Србијашуме“ још увек је у току.Тема: „Шума дише- 

природа прича“. 12 најуспешнијих  радова ће бити публиковано у стоном календару ЈП 

„Србијашуме“ за 2017.г.  

            Сарадња између руководилаца осталих секција је била завидна, а такође и сарадња 

са школским библиотекаром и педагошко-психолошком службом. На тај начин је 

остварен велики допринос у реализацији ликовног програма наше школе. 

 

                                                                                          Руководилац секције: Јелена Козлина 

6.4.2. Извештај о раду луткарске секције првог и другог разреда – 

Доња Мала 

        Луткарска секција је радила и у Доњој Мали (подручна школа) током школске 

2015/2016. год. У раду секције учествовало је 10 ученика. Секција је оформљена уз 

идеју да је лутка дететов пријатељ уз чију помоћ дете анализира свет око себе и у себи. 

Ако лутке употребимо као наставно средство, дечје учење је снажније мотивисано. 

Вредност лутке огледа се и у томе што детету омогућава развој конгнитивних, 

естетских , социјалних и емотивних осећаја. Луткарске игре могу бити импровизоване, 

спонтане или планиране. Луткина реч има снажније деловање него реч родитеља или 

учитеља. 

         Кроз 36 часова (годишњи фонд часова) 1 час недељно (четвртком), реализовани 

су план и програм, као и предвиђени циљеви и задаци: 

 да подстиче и развија слободу комуникације и правилно језичко изражавање 

ученика. 

 схватање улога, изражавање индивидуалних осећања, доживљаја драмског текста 

 ученици треба да  прочитају, схвате смисао и поруку аутора, правовремено и 

правилно репродукују свој део текста и покретом-лутком пренесу утисак 

 развијање стваралачке способности  и креативности 

 богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења 

 

            Један од основних циљева је био да се ученици добро забаве, да кроз игру 

испоље своју маштовитост, креативност и своје глумачко стваралаштво. 

             Рад на часовима секције донео је ученицима задовољство за уложен труд; 

развијао креативност, машту и спретност приликом израда лутки и сценографије; 

развијао љубав  према матерњем језику и књижевности; развијао позитивне социјалне 

особине и игру. 
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                  „Лија и ждрал“           „Дошживљаји мачка Тоше“         „Славко Брљавко“ 

 

Руководилац секције 

Слађана Вагић, професор разредне наставе 

6.4.3. Извештај о раду секције енглеског језика  „HAPPY SCHOOL” 

              Ученици трећег разреда су редовно похађали часове секције, а ученици 4-3 

разреда додатне наставе. На часовима секције, као и додатне наставе акценат је био на 

комуникативном приступу, изговору и богаћењу вокабулара. Мотивисаност и креативност 

ученика трећег и четвртог разреда нарочито је дошла до изражаја приликом учешћа у 

пројекту “Christmas in my country” који је за циљ имао упознавање ђака са другим 

културама и обичајима везаним за Божић, усавршавање познавања страног језика и 

проширивање дигиталних компетенција. Ученици су уз помоћ наставника представили 

своју школу и обичаје али се и упознали са другим обичајима. Школе су се представиле 

путем PowerPoint презентација а ученици су такође разменили честитке са својим 

вршњацима. У пројекту су учествовале и две школе из Словеније. Одлична сарадња је 

успостављена са колегиницом Росандом Цудер из основне школе „Toneta Čufarja“ у 

Марибору и колегиницом Јањом Андроић из основне школе „Rogaška Slatina“ u Рогашкој 

Слатини. Пројекат је рађен путем eTwinning портала који као заједница предшколских 

установа и школа у Европи пружа велике могућности јер наставници из свих земаља 

учесница могу да се региструју и користе мрежне eTwinning алате (портал и радну 

површину) за међусобно проналажење, виртуелно упознавање, размену идеја и примера из 

праксе, окупљање око група, заједничког учења у току усавршавања путем интернета и 

ангажовање у пројектима који се спроводе на мрежи. 

 
Руководилац секције 

Драгана Ристић,професор енглеског језика 

6.4.4. Извештај о раду драмско - рецитаторске секције првог до 

четвртог разреда 

              План рада Драмско – рецитаторске секције од 1. до 4. разреда реализован је 

континуирано сваког уторка током школске године. Драмско – рецитаторска секција је 

свој рад темељила на узајамној сарадњи наставника и ученика и на пружању помоћи 

ученицима у увежбавању и правилном извођењу рецитација и драмских комада. Један од 

основних циљева био је да се ученици добро забаве, да кроз игру испоље своју 

креативност и своје глумачко стваралаштво. Руководилац секције у шк. 2015/16.год. је 
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Бојана Теофиловић. Циљ секције био је да предочимо ученицима све вредности 

књижевних дела која су извођена, да наведемо ученике да схвате и осете песму коју 

рецитују, или драмски комад који изводе, да би кроз правилну артикулацију и дикцију 

били задовољни својим наступом, и публика, и ми са њима. 

 Чланови Драмско-рецитаторске секције од 1. до 4. разреда централне школе 

шк.2015/16. год. били су: 

1. Биљана Стевановић 3/2 

2. Копривица Нина 3/3 

3. Вагић Магдалена 4/1 

4. Денда Тара 4/2 

5. Вуковић Лука 4/2 

6. Мандић Борис Виктор 4/2 

7. Ђорђевић Милица 4/2 

8. Митровић Светозар 3/2 

9. Николић Марта 3/2 

10. Теофиловић Теодора 3/2 

11. Шкипина Јелена 3/2 

12. Вагић Никола 3/2  

 Манифестације и приредбе за које су се припремали на часовима секције, у којима су 

учествовали чланови драмско – рецитаторске секције  

 01.09.2015. учешће на манифестацији поводом пријема првака у шк.2015/16.год.  

 19.11.2015. учешће у интеракцији приликом посете Раше Попова нашој школи. 

 

                                       
 

 27.01.2016. учешће на Светосавској академији – школска слава „Свети Сава“ – после 

вишемесечних припрема својим рецитацијама о српским манастирима представили су се 

чланови секције Дента Тара, Никола Вагић и Митровић Светозар. 

 11.03.2016. у организацији драмско-рецитаторске секције школско такмичење у 

рецитовању за ученике од 1. до 4. разреда. Чланови секције који су освојили запажена 

места: 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

Прво  место: 

Милица Ђорђевић 4/2 – пласман на општинско такмичење 

Денда Тара 4/2  

Треће место: 

Мандић Борис Виктор 4/2 
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 20.04.2016. приликом самосталне изложбе ликовних радова ученика Луке Вуковића 4/2 

– члана секције, Лукину поезију су читали чланови секције: Лука Вуковић, Јелена 

Шкипина, Милица Ђорђевић и Светозар Митровић. Водитељ програма била је Марта 

Николић, такође члан драмско-рецитаторске секције. 

  

                                
 

 02.06.2016. приликом поновне изложбе Лукиних радова и поезије, поезију су читали 

чланови секције Лука Вуковић, Јелена Шкипина и Светозар Митровић. Водитељ програма 

била је Марта Николић, такође члан драмско-рецитаторске секције. Представљени су и 

драмски комади драмско-рецитаторске секције од 1. до 4. разреда – „Највећи домаћи 

задатак“ и „Слава“. У представама су учествовали чланови: Лука Вуковић, Светозар 

Митровић, Теодора Теофиловић, Биљана Стевановић, Марта Николић, Нина Копривица и 

Јелена Шкипина. 

 

                                   
 

 10.06.2016. одржана је Ревија победника у организацији Пријатеља деце општине 

Гроцка, са циљем да се представе сви првопласирани и награђени ученици школа са 

општине Гроцка који су учествовали на такмичењима Пријатеља деце. Програм је водила 

ученица 4/2 одељења, Тара Денда, члан драмско-рецитаторске секције. 
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             Рад на часовима секције и наступ на манифестацијама, приредбама и 

такмичењима: 

- Донео је ученицима задовољство за уложен труд; 

- Развијао код ученика правилан став, правилно дисање, артикулацију, дикцију и говор 

тела приликом увежбавања и извођења наученог; 

- Развијао креативност, машту и спретност приликом израде сценографија и костима; 

- Развијао глумачке вештине; 

- Упознавао ученике са основама поставке драмског текста на позорницу; 

- Развијао језичку културу; 

- Мотивисао ученике да активније анализирају, тј. тумаче књижевна дела; 

- Развијао љубав према матерњем језику и књижевности;  

- Развијао позитивне социјалне особине; 

- Развијао самосаталност, жељу за представљањем, успехом; 

- Учио ученике да је подједнака одговорност и посвећеност потребна за наступ пред 

једном, као и пред сто једном особом у публици; 

- Омогућавао ученицима да се опробају у разним сценским облицима: глума, рецитације, 

вођење програма, итд. 

 

Руководилац секције 

Бојана Стевановић, проф. разредне наставе 

6.4.5. Извештај о раду математичке секције  

            Математичка  секција  је  и ове, као и предходних  година, врло  вредно  радила  са 

ученицима од I- IV разреда,  који  су  показивали  велпко  интересовање  за  ову област.То 

су  ученици  којима наставни садржаји из  математике  на  редовним  часовима  не  

задовољавају њихове  математичке  ,,апетите“. 

           Секција  је , за  ученике I, II , III  и IV  разреда почела са радом  од самог почетка  

школске  године  и остварила  план од  36 часова, 1час  недељно. Рад  са првацима   

реализован  је  од  друге  недеље  октобра, када су  ученици  савладали  основне  појмове  

из  математике. 

           Рад са  ученицима у математичкој  секцији  подразумава примену иновативних 

наставних метода, техника ,облика рада као  и  савремених  наставних  средстава (видео-

бим,рачунаре...). 

           На часовима  математичке  секције, надарени  ученици, у интерактивној  

комуникацији  су  решавали  математичке  задатке  кроз  игру, цртеже, дискусију и на  

различите  начине  долазили  до  решења. 

          Часови су  били  веома  добро  осмишљени, садржајно  врло  богати. 

           У првом разреду 12  ученика  је уписано  У математичку  секцију је уписано 12  

ученика   првог разреда, 23 ученика другог  разреда, 13  ученика  трећег и 9  ученика 

четвртог разреда. Ученици  су  редовно  похађали секцију  у предвиђеним  терминима  

          У фебруару је  за  ученике  III и IV  одржано  школско такмичење  из  математике. 

Најбоље пласирани  ученици  су  нашу  школу  представљали  на општинском  такмичењу  

у Винчи у  ОШ  ,,Никола  Тесла“: Биљана Стевановић, Вулета Максим, Теофиловић 

Огњен, Чича Ива, Гајић Михајло, Јеремић Милица и Радовановић Илија. 

Ученица Биљана Стевановић освојила је 1. место. 

 

                                          Руководиоци секције трећег и четвртог разреда школе у центру 

                                          Јасмина Крантић и Драгана Гајић, професори разредне наставе 

 

            Садржај математичке секције за други разред, планиран је на почетку школске 

године и у потпуности  је реализован, а циљ и задаци су остварени. Ученици су имали по 
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један час недељно (укупно 36 часова) математичке секције. Секција има за циљ да код 

ученика развија креативност, машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух и 

да им приближи математику. Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално 

решавање проблема, да код ученика развија такмичарски дух, као и самопоуздање и 

поверење у властите способности.  Чланови секције су  ученици II-1 одељења, који воле 

математику и који желе да прошире своје знање и да савладају математичке вештине. То 

су такође и даровити млади математичари који су редовно долазили на секцију. Часовима 

секције су често присуствовали и остали заинтересовани ученици који су учествовали у 

раду секције у складу са својим могућностима. Чланови математичке секције другог 

разреда у школској 2015/16. години, су следећи ученици: Бугарчић  Викторија  II-1, Вађић  

Андрија  II-1, Гулан  Огњен  II-1, Крантић  Анђелија  II-1, Крантић  Владимир  II-1, 

Крантић  Лена  II-1, Митровић  Милутин  II-1, Петровић  Богдан  II-1, Радић  Андрија  II-1, 

Сарић  Немања  II-1, Станоев  Маша  II-1, Усмени  Ардал  II-1, Аврамовић  Андрија  II-2, 

Бајић  Матеја II-2, Ђорђевић  Јована  II-2, Ђорић  Александар  II-2, Јанковић  Лена II-2, 

Мандић  Марко  II-2, Митрић  Василије II-2, Петровић  Михајло II-2, Стојадинчевић  

Кристина II-2, Теофиловић  Тамара II-2, Цветковић  Алекса II-2. 

Укупно: 23 ученикa. 

            Велики број ученика који су чланови математичке секције учествовали су на 

математичком такмичењу ,,Мислиша 2016.”, које се одржало у нашој школи 10.03.2016. 

године. Сви ученици су постигли солидан успех, а ученица Анђелија Крантић  II-1 

освојила је највише поена и добила је похвалу од МД ,,Архимедес”. Ученици су били 

веома мотивисани за ово такмичење, а то је уједно и припрема за такмичења која ће их 

чекати од трећег разреда (школско такмичење, општинско такмичење, Мислиша,...). Циљ 

такмичења ,,Мислиша” је популарисање математике, развијање интересовања за њу код 

што већег броја ученика, ширење математичке културе и мотивисање за учешће у другим 

конкурсима и такмичењима, а ово су само неки од циљева и задатака математичке секције.  

           Часови математичке секције ученицима су занимљиви. Ученици долазе 

расположени и кроз једну врсту игре математичког размишљања решавају задатке у 

пријатној и опуштеној атмосфери. Реализацијом садржаја у оквиру математичке секције 

ученици су осетили задовољство при решавању математичких задатака, као и успешну 

примену овог знања на редовним часовима математике. Надам се да ће им стечена знања 

омогућити остваривање што бољих резултата у будућем раду и на математичким 

такмичењима која ће их очекивати у наредном периоду. 

 

                     Трећи и четврти разред, Доња Мала 

         Садржај математичке секције, планиран је на почетку школске године и у 

потпуности је реализован, а циљ и задаци су остварени. Ученици су имали по један час 

недељно (укупно 36 часова) математичке секције. 

        Секција има за циљ да код ученика развија креативност, машту, логичко 

размишљање, стрпљење, стваралачки дух и да им приближи математику. Васпитни циљ 

секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код ученика развија 

такмичарски дух, као и самопоуздање и поверење у властите способности. 

       Чланови секције су ученици III-4 и IV-3 одељења, који воле математику и који желе да 

прошире своје знање и да савладају математичке вештине. То су такође и даровити млади 

математичари који су редовно долазили на секцију. Часовима секције су често 

присуствовали и остали заинтересовани ученици који су учествовали у раду секције у 

складу са својим могућностима. 

       Чланови математичке секције су следећи ученици (њих 18): 

1. Демировић Виктор III-4, Дамјановић Миодраг III-4, Јеремић Анастасија III-4, Кнежевиц 

Исидора III-4, Митрић Вељко III-4, Маринковић Марина III-4, Маринковић Емилија III-4, 

Ристић Лазар III-4, Старчевић Марија III-4,  Вујић Страхиња IV-3, Кнежевић Никола IV-3, 
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Косановић Алекса IV-3,  Маринковић Анастасија IV-3, Маринковић Сара IV-3, Митрић 

Елена IV-3, Рајић Андријана IV-3, Радовановић Илија IV-3, Стекић Никола IV-3 

         Велики број ученика који су чланови математичке секције учествовали су на 

математичком такмичењу ,,Мислиша 2016.”,које се одржало у нашој школи 10.03.2016. 

године. Сви ученици су постигли солидан успех, а ученик  Радовановић Илија IV-3 

освојио је највише поена и добио је похвалу од МД ,,Архимедес”. Ученици су били веома 

мотивисани за ово такмичење. 

        Један број ученика  узео је учешће на школском такмичању из математике и освојили 

су солидне резултате . 

      Часови математичке секције ученицима су занимљиви. Ученици долазе расположени и 

кроз једну врсту игре математичког размишљања решавају задатке у пријатној и 

опуштеној атмосфери. Примену стеченог знања ученици користе на редовним часовима 

математике. Стечена знања  ће им омогућити остваривање што бољих резултата у будућем 

раду и на математичким такмичењима која ће их очекивати у наредном периоду. 

                                                                                                                                     Руководилац  

                                                                               Љубинка Вагић, професор разредне наставе 

 

        На  математичком  такмичењу  ,,Мислиша“  учествовао је   велики  број наших 

ученика.Учешће  су  узели  ученици  од  II – VIII разреда. Од  другог  до  четвртог  разреда 

учествовао је  101  ученик. 

Похвале  су  добили многи ученици: Вулета  Максим ,Николић   Теодора,Теофиловић  

Огњен, Биљана Ствановић, Гајић Михајло, Радовановић  Илија  и Јеремић Милица 

Надамо се  да  ће  и  следећа  школска  година  бити  успешна у најмањој мери  као  и ова. 

6.4.6. Извештај о раду секције „Млади физичари“ 

        У току шк. 2015/2016 године радила  је по предложеном и утврђеном  плану и 

програму рада секција „ Млади физичари“. Одржано је и реализовано 34 часова. Ученици 

су писали реферате, правили панoe и радили презентације о великим и у светским 

размерама познатим физичарима и упознавали се у ширем обиму са законима физике из 

области електротехнике, електронике и електромагнетизма. 

      Најактивнији у раду секције „Млади физичари“су били следећи ученици  8 – ог 

разреда: 

      8-1: Никола Анђелковић, Лидија Божиновић, Мирјана Ђорђевић, Емилија Крантић,   

      8- 2 :  Дуња Милановић, Анастасија Кангрга Микулић, Анђела Пешић,  

      8- 3 :  Вања Миладиновић, Данило Петровић, Жарко Сладић. 

Поменути ученици су  похваљени за активно учешће, ангажовање и рад у секцији из 

Физике. Поред њих, али повремено, су имали учешће у раду секције и остали ученици  8-

ог разреда.  

        План и програм рада секције „Млади физичари“ је  у годишњем Плану и програму 

рада школе. 

Златана Ђорћевић, професор физике  

  

6.4.7. Извештај о раду хемијске секције „Млади хемичари“ 

                 Секција „Млади хемичари“ радила је по утврђеном Плану и програму рада за 

школску 2015/2016. годину. Руководилац секције била је професор хемије Милица 

Максимовић до одласка на трудничко боловање у фебруару месецу 2016. године, након 

чега је руководство преузела професор хемије Катарина Живановић. 

                 Одржано је 34 часова  код ученика седмог разреда. Ученици су писали реферате, 

правили паное, презентације, уређивали хемијски кабинет, учествовали на манифестацији 
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„Комбинована чуда су свуда“, посетили Фестивал науке, били на изложби „Ноћ 

истраживача“, такмичили се и постигли одличне резултате. 

                                  КОРЕЛАЦИЈА СА МЛАЂИМ ОДЕЉЕЊИМА 

               8. октобра 2015. године под називом „Комбинована чуда су свуда“ одржан је 

трећи по реду „Базар науке“ за ученике млађих разреда, где су били постављени штандови 

физике, хемије, географије и биологије. Професори из ових области (физика - Златана 

Ђорђевић, хемија - Милица Максимовић, географија - Никола Љешњак и биологија -

Јелена Вукчевић) су заједно са ученицима шестих, седмих и осмих разреда представили 

науку на један креативан, интересантан, спектакуларан, илустративан и интерактиван 

начин. Од тога како маса тела утиче на убрзање преко вулканских ерупција, хемијског 

камелеона, духа из боце па до микоризе наука је очарала све присутне. Овим је још једном 

доказано да чуда постоје, нарочито када су комбинована природним наукама. 

                                           ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

                                                        Ноћ истраживача 

             У Београду се 25. септембра 2015. године одржала Ноћ истраживача по јубиларни 

десети пут. Преко 300 младих истраживача је и овај пут у интервалу од 16h до поноћи 

покушало да на интересантан, креативан и разумљив начин науку приближи обичним 

грађанима. Ученици наше школе су са професорком физике Златаном Ђорђевић и 

професорком биологије Јеленом Вукчевић и ове године били део ове прелепе научне 

атмосфере. Како ради наше ухо, шта је то што се налази у нашим очима, фантастичне 

гљиве дуге и до 4 км, адаптације у виду гала, паметно и корисно дрво, pH раствора, 

интерактивна математика, „Живи фосили“, левитација, невидљиво мастило, „Физика у 

акцији“, „ ДНК временска капсула“ и бројне друге поставке су само део науке која може 

да буде изузетно чаробна а да при томе не морамо да користимо ону познату хокус-покус 

... само је битно да смо радознали.                 

                                 Чуда су свуда – Фестивал науке 2015. године 

              Традиционално, и ове године, у пратњи наставнице физике, математике, 

биологије, хемије и директора школе, ученици ОШ „Свети Сава“ прошетали су се 

Фестивалом науке у потрази за највећим чудом. У 13:30h смо ушли у свет чуда и потрага 

је почела. Питали смо се да ли је највеће чудо у електротехници, геологији, физици, 

фармацији, стоматологији, хемији, биологији, математици, географији, медицини, 

ветерини, археологији, архитектури, форензици...био је ово тежак задатак. Погледавши 

помно сваки штанд, уживајући у чарима науке, сурфујући кроз знања која нам наука 

пружа, закључили смо да ипак, како и сам наслов каже, чуда су свуда, у науци, животу и 

природи. Уживали смо! 

               Посебно задовољство нам је био штанд „Мравополис“ где је један од излагача 

био ученик ОШ „Свети Сава“ Михаило Вујић. Можемо само да се похвалимо његовом 

изузетном пожртвованошћу да нам живот мрава дочара на један узбудљив и 

спектакуларан начин.  

                       ПРОТЕИНИ ИЗ УГЛА  БИОЛОГА И ХЕМИЧАРА 

                23. маја 2016. године заједно са ученицима седмог и осмог разреда, наставница 

биологије Јелена Вукчевић и наставница хемије Катарина Живановић су у угледном 

двочасу говорили о великим молекулима – протеинима. Циљ наставне јединице био је да 

се ученици на један интересантан, креативан, интерактиван и самосталан начин упознају 

са функцијом, грађом и улогом протеина, не само у људском организму него и у природи. 

У двочасу су још уживали и активно учествовали педагог и библиотекар школе. 

Корелација остварена на овакав начин показала се интересантном и за ученике и за 

наставнике, па ћемо се у будућности трудити да је остваримо и са другим предметима и на 

тај начин помогнемо ученицима у умрежавању знања и вештина. 

                                               ТАКМИЧЕЊА 

1. Школско такмичење: до 28.02.2016. године  

2. Општинско такмичење: 05.03.2016. године, с почетком у 9:00 
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3. Окружно такмичење: 03.04.2016. године, с почетком у 9:00 

4. Републичко такмичење: 21. и 22.05.2016. године, с почетком у 9:00 

ОСМИ РАЗРЕД Пласман са школског на општинско такмичење постигли су следећи 

ученици: Мирјана Ђорђевић, Анастасија Кангрга Микулић и Дуња Милановић. 

Анастасија је освојила прво место на општини, а Мирјана друго место и тиме су се 

пласире на окружно такмичење, где је Анастасија освојила прво место и пласирала се на 

републичко такмичење, које је ове године одржано у Аранђеловцу. 

СЕДМИ РАЗРЕД Пласман са школског на општинско такмичење постигли су следећи 

ученици: Ана Ранковић, Мина Љубојевић, Анђелија Вељковић, Реља Ковачевић и 

Тихомир Ђорђевић. Ана и  Реља освојили су прво место, Анђелија и Мина друго место и 

Тихомир треће место на општини и тиме су се пласире на окружно такмичење. 

              Секција је одржавана сваке недеље и већина пријављених ученика ју је редовно 

похађала. Сви  ученици су  похваљени за активно учешће, ангажовање и рад у секцији из 

хемије. Поред њих, повремено су имали учешће у раду секције и остали ученици  седмог и 

осмог разреда. План и програм рада секције „Млади хемичари“  је  у годишњем Плану и 

програму рада школе. 

                                                                                       Катарина Живановић, професор хемије 

6.4.8. Извештај о активностима планинарске секције 

            У току 2015/2016 године реализоване  су многобројне  активности предвиђене 

планом и програмом планинарске секције.Ученици су активно учествовали на многим 

такмичењима , надметањима и излетима са циљем  да се пробуди и развија  еколошка 

свест, да што више слободног времена проводе у природи што знатно може да допринесе 

напредку природних знања и науке.  Сви ученици су током  школске године имали  

прилику да  садржајно  проводе време  током ваншколских  активности. Часови су се 

спроводили на лицу места  и  у природном окружењу што знатно доприноси стварању 

еколошког покрета у нашој школи који има за циљ да  истражује природно окружење- 

биодиверзитет  Врчина и ближе околине.  У оквиру планинарске секције развијамо свест 

код деце да време проводе  у природи , да упознају  околину у којој живе, обучавају  се да 

самостално сналазе на непознатом простору, а притом  истражују  флору и фауну околине 

. Планинарска секција има главни циљ и задатак   да утиче  на свестраном  развоју 

личности као и очувању младе популације. 

                 

  РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ   2014/2015  

                                                                                                                             

1. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ –АВАЛА 15.09.2015 

2. НОЋ ИСТРАЖИВАЧА                                                                                                                    

3. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ-БОЈЧИНСКА ШУМА 15.09.2015 

4. СТРЕЉАЧКА ЈЕСЕЊА  ЛИГА-НБ-29.10-2015 

5. СТРЕЉАЧКА ЈЕСЕЊА  ЛИГА-НБ-26.11-2015 

6. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ -4.12.2015.                                                                           

7. СТРЕЉАЧКА  ЈЕСЕЊА  ЛИГА- ФИНАЛЕ -НБ-24.12-2015 

8. ДИВЧИБАРЕ-ЗИМСКИ ИЗЛЕТ- 30.01.2016. 

9. СТРЕЉАЧКА ПРОЛЕЋНА  ЛИГА  25.02.2016. 

10. СТРЕЉАЧКА ПРОЛЕЋНА  ЛИГА  05.03.2016. 

11. ОРИЈЕНТИРИНГ-БШЛ-НОВИ БЕОГРАД-УШЋЕ 02.04.2016. 

12. СТРЕЉАЧКА ПРОЛЕЋНА ЛИГА-ФИНАЛЕ-НБ- 07.04.2016. 

13. КОШУТЊАК-ПРОЛЕЋНИ ИЗЛЕТ-СУСРЕТ СА  БИЉКОМ СРЕМУШ  И  

ПОСЕТА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ ПОГУБЉЕН КНЕЗ МИХАЈЛО -16.04.2016. 

14.   ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ-ДАН ПЛАНЕТЕ-22.04.2016. 

15. ОРИЈЕНТИРИНГ-БШЛ-ФИНАЛЕ-ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК   
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 ПОСЕТА МУЗЕЈУ „МИЛОШЕВ КОНАК“  02.04.2016. 

16. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ-ЛИПОВАЧКА ШУМА-27.06.2016. 

 

              Као и сваке године у оквиру „Оријентиринг Савеза Београд , учествовала је  и 

наша школа.Оријентиринг такмичење ове године одржано је на Новом Београду, блок 21 и 

у Топчидерском парку. Реализована су два излета: зимски и летњи. Поред такмичења деца 

се усмеравају  да упознају и посете  знаменитости који им пружа град Београд и њена 

околина , обједињујући  све аспекте који развијају свестраност  код  деце: здравствени, 

култоролошки ,едукативни, еколошки и туристички значај. Ове школске године наши 

ученици учествовали су у јесењој и пролећној стрељачкој лиги.Учествовало је 14 ученика. 

Циљ такмичења био је да се деца упознају са стрељачким спортом и да кроз такмичења  

развијају прецизност , самоконтролу и концентрацију. Учествовало је 14 ученика .Надамо 

се да ће и следеће године  организатор стрељачког клуба„ Нови Београд “ организовати 

такмичење. Шумарски вишебој  организује се већ девету годину за редом.Ове године 

шумарски вишебој одржан је у Бојчинској шуми, на Авали и у Липовачкој шуми. Следеће 

године биће десет година како се врло успешно спроводи такмичење.Организатори 

такмичења „Србија Шуме“ планирају да следеће године обележе десетогодишњицу,тако 

да са не стрпљењем очекујемо наредну годину. 

Руководилац секције  

Александра Бојанић,  професор физичког васпитања 

6.4.9. Извештај о раду секције Мали еколози                                

             У школској 2015/2016. години у издвојеном одељењу Доња Мала радила је секција 

МАЛИ ЕКОЛОЗИ. Чланови секције били су ученици III4 и  IV4 одељења, укупно 12 

ученика.План и програм је реализован у потпуности. Одржано је 36 часова. Сви циљеви и 

задаци су реализовани. Часови секције одржавани су у учионици, школском дворишту и у 

ближој околини школе. 

                                                                                                                        Руководилац секције 

Верица Алавања, наставник разредне наставе 

6.4.10. Извештај о раду саобраћајне секције 

         Учешће у припреми екипа за обе категорије ангажовано је око 20 ученика од V до 

VIII разреда. 

Припрема је обухватила: 

- Теоријски део: „Шта знаш о саобраћају?“ 

- Практични део: вожња по „Полигону спретности“ 

Полигон је оформљен на спортским теренима у Доњој мали. 

Екипе: 

Старија:                            Млађа: 

1. Милош Перић 8.р.          1. Алекса Апостоловић 5.р. 

2. Жарко Сладић 8.р.          2. Матија Маринковић 5.р. 

3. Сара Бугарчић 6.р.    3. Хелена Стевановић 5.р. 

4. Даница Јашић 6.р.          4. Јелена Васић 5.р. 

5. Зорица Крантић 5.р. 

Општинско такмичење за територију општине Гроцка одржано је 16.04.2016. године у ош: 

"Мића Стојковић" у Умчарима. Учествовало је шест школа са укупно дванаест екипа 

(старија и млађа). 

Наша екипа се веома успешно такмичила, заузели смо 2. место екипном пласману. 
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Све у свему, резултати и постигнућа такмичара – ученика су били добри, а потрудићемо 

се да следеће 2016/2017. школске године остваримо још боље резултате 

 

 
Руководилац  секције 

Ивана Брашанчевић, проф. проф. ТО и информатичког образовања   

6.4.11. Извештај о раду рецитаторско – драмске секције од петог до 

осмог разреда 

             У раду секције учествовало је 15 ученика. У сарадњи са одговарајућим секцијама 

млађих разреда, хором млађих и старијих разреда и ликовном секцијом ученици су 

припремили и извели приредбе поводом значајних датума и празника. 

             Одржано је књижевно вече на коме су ученици млађих и старијих разреда читали 

своје литерарне радове који су били награђени књигама и похвалницама. 

            За Дан школе и Савиндан 27.01.2015. одржана је свечана академија у свечаној сали 

школе.  

           Одржано јеи школско такмичење у рецитовању. Изабрани представници школе 

такмичили су се на општинском такмичењу у Гроцкој.  

            На такмичењу у оквиру кратких драмских форми ученици 6/2 разреда су са 

представом „Један школски дан“ освојили прво место на општинском такмичењу и 

пласирали се на градско такмичење које је одржано у Раковици. Ученица Раденковић 

Марија је награђена за улогу у представи и присуствовала додели награда у Скупштини 

града. 

           Поводом поделе сведочанстава, диплома и похвалница ученицима осмог разреда у 

свечаној сали школе учествовали су чланови ове секције и учинили су да тај свечани чин 

буде још лепши. 

          Ученици су са вољом и љубављу приступали сваком постављеном задатку и радосно 

га извршавали. То се могло видети на бројним приредбама ове школске године. 

 

Руководилац  секције 

Ђорђевић Сунчица , наст. српског језика. 
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6.4.12. Извештај о раду новинарске секције 

Новинарска секција ОШ „Свети Сава “ окупља ученике који желе да се баве 

истраживањем актуелности, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да 

промовишу своје идеје и достигнућа, као и достигнућа својих другова. Радом и 

ангажовањем у новинарској секцији ученици усвајају новинарски стил и ближе се 

упознају са различитим информативним жанровима (вест, чланак, извештај), као и са 

књижевно-публицистичким жанровима (репортажа, путопис, интервју). 

Групе за уређивање различитих рубрика (вести, извештаји, интервјуи, култура, музика, 

мода, спорт, забава) организују се према интересовању и афинитету ученика. Кроз рад у 

секцији ученици се упознају са новинарском етиком (новинар треба да сазна, прикупи 

информације, провери их, напише текст и потпише га). 

  Новинарску секцију, коју је школске 2015/2016. године водила проф. српског језика 

Марија Старчевић, чинио је тим ученика петог и осмог разреда. Чланови секције су се 

састајали једном недељно (по потреби и чешће). На овим часовима расправљало се о 

новинарским облицима (вест, извештај, репортажа, интервју, чланак) и питањима на која 

они треба да одговоре (ко, шта, када, где, како и зашто). Анализом новинарских текстова и 

вежбама у писању ученици су упућивани да уочавају карактеристике новинарског језика и 

стила и да препознају улогу наслова у истицању важности информација. Ученици су 

упознати са одликама информативних и књижевно-публицистичких жанрова (вест, 

чланак, извештај, репортажа, путопис, интервју) и оспособљени да критички и објективно 

приступе састављању текстова ове врсте. 

 Ученици су расправљали о разним сазнањима до којих су долазили; писали су вести и 

извештаје о догађајима у школи и окружењу, о такмичењима,  посетама јавним 

институцијама; састављали су чланке о актуелним темама и  свему што може да занима 

младе (музика, забава, мода, спорт); правили интервјуе. Резултати активности ученика, 

односно њихова најбоља постигнућа, обједињена су у  главном  задатку  новинарске 

секције - осмишљавању, уређивању и припремању за штампу школског часописа „ Ђачки 

хоризонти“.   

    Сви новинари дали су јасан преглед активности школе и њених ученика, и исто тако 

успешно су препознали интересовања својих вршњака, те су им понудили интересантне 

прилоге на те теме. Ученици су успешно савладали класичне новинарске форме. 

    Циљ овогодишњег пројекта био је да се ученици оспособе да самостално осмишљавају 

будуће задатке и да успешно препознају интересовања околине и изазове времена у којем 

живе. Задатак овогодишње редакције биће да се следеће године постави као ментор 

млађим генерацијама, и да на тај начин негује започету традицију.   

 

 

                                                                                                                         Руководилац секције 

Ивана Гаврић, професор српског језика 

6.4.13. Извештај о раду радијске секције 

            Радијска секција ОШ „Свети Сава “ окупља ученике који желе да се баве 

истраживањем актуелности, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да 

промовишу своје идеје и достигнућа, као и достигнућа својих другова. Радом и 

ангажовањем у радијској  секцији ученици усвајају разна знања и  стил изражавања  и 

ближе се упознају са различитим информативним жанровима (вест, чланак, извештај), као 

и са књижевно-публицистичким жанровима (репортажа, путопис, интервју). 

            Групе за уређивање различитих рубрика (вести, извештаји, интервјуи, култура, 

музика, мода, спорт, забава) организују се према интересовању и афинитету ученика. Кроз 
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рад у секцији ученици се упознају са новинарском етиком (новинар треба да сазна, 

прикупи информације, провери их, напише текст и потпише га). 

           Радијску  секцију, коју је школске 2015/2016. године водила проф. српског језика 

Јелена Лепен, чинио је тим ученика петог и осмог разреда. Чланови секције су се састајали 

једном недељно (по потреби и чешће). На овим часовима расправљало се о новинарским и  

радијским  облицима (вест, извештај, репортажа, интервју, чланак) и питањима на која они 

треба да одговоре (ко, шта, када, где, како и зашто).  Ученици су упознати са одликама 

информативних и књижевно-публицистичких жанрова (вест, чланак, извештај, репортажа, 

путопис, интервју) и оспособљени да критички и објективно приступе састављању 

текстова ове врсте. 

         Ученици су расправљали о разним сазнањима до којих су долазили; писали су вести 

и извештаје о догађајима у школи и окружењу, о такмичењима,  посетама јавним 

институцијама; састављали су чланке о актуелним темама и  свему што може да занима 

младе (музика, забава, мода, спорт); правили интервјуе. Резултати активности ученика, 

односно њихова најбоља постигнућа, обједињена су у  главном  задатку  радијске секције - 

осмишљавању, уређивању емисија које су се  емитовале преко школског разгласа.   

       Сви чланови  дали су јасан преглед активности школе и њених ученика, и исто тако 

успешно су препознали интересовања својих вршњака, те су им понудили интересантне 

прилоге на те теме. Ученици су успешно савладали класичне новинарске форме. 

      Циљ овогодишњег пројекта био је да се ученици оспособе да самостално осмишљавају 

будуће задатке и да успешно препознају интересовања околине и изазове времена у којем 

живе. Задатак овогодишње редакције биће да се следеће године постави као ментор 

млађим генерацијама, и да на тај начин негује започету традицију 

Руководилац секције 

Јелена Лепен, професор српског језика 

6.4.14. Извештај о раду биолошке секције 

        Биолошка секција је за протеклу школску 2015/2016 годину имала изузетна 

постигнућа у постављеним циљевима и стандардима. Секцију је похађало доста ученика 

различитог узраста што је допринело изузетно доброј сарадњи и развоју колегијалности 

међу ученицима. Наставни план је био ван очекиваних граница ученика са пуно 

интересантних садржаја како биолошких тако и тема из области других природних наука. 

Ученици су на креативан начин, изузетним идејама и изванредним тимским радом 

слободно речено уживали путујући кроз наставни план биолошке секције. Једна од 

најинтересантнијих тема била је „СЕМЕ“. Од семена проса, бибера, мака, па преко 

пасуља, кукуруза, све до семена тикве, лубенице, краставца...ученици су правили магију 

својим изванредним и маштовитим идејама. Како боље научити разлику између 

монокотиледоних и дикотиледоних семена ако не на овај начин. Била је ово школска 

година за памћење, богатство мириса и боја...то је лепота наше природе. 

 

Руководилац секције 

Јелена Вукчевић, професор биологије 

 

6.4.15. Извештај о раду секција хор и етно певање 

           Ова година је као и претходне била у знаку бројних ваннаставних активности, 

манифестација, наступа, такмичења и гостовања наших ученика. 

           Секцију хора и етно певања похађа велики број деце од петог до осмог разреда, о 

чему сведоче наши школски наступи на којима школски хор броји  и преко 70 ученика.  

           У протеклој школској години издвајају се следеће активности: 
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1. Наступ хора  19.05.2016. године на прослави Дана школе. 

Ове године први пут је обележен Дан школе Свети Сава-пренос моштију Светог Саве и 

том приликом је хор извео школску химну и нумеру „Пријатељство“.  

2. 9.05.2016. године одржана је Ревија победника у Дечијем културном центру на коме су 

наступиле чланице Етно групе наше школе, са својим првопласираним нумерама. 

3. Наступ Етно певачке групе у Румунском граду Жомбољ 10.04.2106.године у Музеју 

штампе на отварању изложбе “Венчање краља Александра и краљице Марије“. 

4. 21.03.2016.одржано је градско такмичење Демус, на коме су ученице наше школе 

однеле три прве и једну другу награду. 

5. 27.01. одржана је Светосавка приредба коју су припремали ученици школског хора и 

Етно певачке групе.  

6. 24.01.2016. године Етно певачка група наше школе наступала је у Банатском 

Карађорђеву на манифестацији „Карађорђевачка прела“. 

7. У децембру месецу поводом изложбе ликовних радова наше ученице Ивоне Мерле 

наступио је хор наше школе и том приликом извео три домаће нумере. 

8. 29.12.2015.године одржан је традиционални Новогодишњи концерт у нашој школи 

који су припремили школски хор и Етно певачка група. 

9. 23.12.2015.године на општинском такмичењу ДЕМУС наше ученице освојиле су 

четири прве награде и наравно пласман на градско такмичење. 

10.  13.12..2015.године наступ на годишњем концеру КУД-А Стеван Штрбац у Дечијем 

културном центру. 

11.  Наступ Етно певачке групе у Десци у Мађарској на манифестацији „Дани српске 

културе“ 7.11.2015.године 

12.  Телевизијско гостовање Етно певачке групе 19.11.2015.године на HAPPY телевизији. 

13.  У оквиру Дечије недеље наступ наших ученица у Павиљону Цвијета Зузорић на 

Калемегдану 9.10.2015.године 

14. Посебно смо поносни што су ученице наше школе, чланице Етно певачке групе на 

челу са проф.музичке културе Милом Ђачић издале свој први самостални ЦД. 

 

                               
 
Сва поменута гостовања и наступи, као и фотографије налазе се на сајту наше школе. 

   Иако се наставна година завршила  у плану су и бројне друге активности: 

1. Промоција првог самосталног Цд-а наше Етно певачке групе и његова промоција. 

2.  Промоција нашег рада  у музичком WORLD MUSIC магазину „Етноумље“ којима смо дали 

интервју и послали фотографије за рубрику „Профилисање“. 

3. Промовисање и реализација новог уметничког фестивала ГРОАРТ ФЕСТ-А на територији 

општине Гроцка, у оквиру кога ће ученици наше школе који похађају уметничке изборне предмете 

(хор и оркестар и цртање, сликање, вајање) бити главни носиоци програма. 

 

Руководилац секције  

Мила Ђачић, професор музичке културе 
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6.4.16. Извештај о раду спортске секције 

Разред: други, трећи и четврти – дечаци - мали фудбал 

Број чланова секције: 20 

Учитељ:  Милан  Сантрач 

            У овој школској години одржано је укупно 36 часова спортске секције. У раду 

секције учествовало је 20 ученика другог, трећег и четвртог разреда. Ученици су током 

школске године остваривали запажене резултате како у усвајању наставног програма, тако 

и на међуодељењским такмичењима која су одржавана у нашој школи. У секцији су 

учествовали ученици који желе и имају склоности ка фудбалу. Ученици су свакодневно 

учествовали са великом жељом за рад, где су показали велику заинтересованост и активно 

учествовање у раду. Својим ангажовањем и радом допринели су остваривању свих циљева 

и задатака секције. 

                         
 

                                                                                                                        Руководилац секције 

                                                                              Милан Сантрач, професор разредне наставе                                            

       

Разред: 3. и 4. – девојчице - рукомет 

Број чланова секције: 23 

 

 У овој школској години одржано је 36 састанака секције.  

 За рад секције постоји велико интересовање ученика.  

 И следеће године ће секција наставити са радом.  

 Сарадња са локалним рукометним клубом је веома добра. 

 Чланице секције су и чланице рукометног клуба. 

 У првом и другом полугодишту одржана су међуодељењска такмичења у рукомету.  

 Одржан је турнир за Нову годину и турнир за крај школске године. 

 Остварена је веома добра сарадња са месним рукометним клубом.  

 За рад секције обезбећена је потребна опрема (дресови, лопте, реквизити, ...). 

 У оквиру секције два пута годишње се организују међуодељењска такмичења у игри 

„Између две ватре“ за девојчице. 

 У оквиру секције редовно се одржавају турнири где су укључени ученици из подручне 

школе Доња мала.                           

                                                                                                                         Руководилац секције 

Божидар Теофиловић, наставник разредне наставе 
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6.4.17. Извештај о раду шаховске секције млађих разреда 

          Шаховска секција млађих разреда је у овој школској години реализована у сарадњи 

са шаховским клубом Врчин. 

          Поводом Дана школе, организован је ,,Светосавски турнир'', током јануара месеца. 

Због великог интересовања ученика, турнир је трајао два дана. 

 

Победници турнира су: 

Млађа категорија:   

1 место: Теофиловић Огњен - 3. разред 

2 место: Митровић Светозар - 4. разред 

3 место: Раденковић Вељко - 3. разред 

Старија категорија: 

1 место: Исидоровић Страхиња - 5. разред 

2 место: Вујић Предраг - 5. разред 

3 место: Вагић Лука - 5. разред 

 

У марту је одржано општинско такмичење. Ми смо имали 4 екипе,  

• Девојчице: млађе и старије - 6 ученица 

• Дечаци: млађи и старији - 6 ученика 

Ово нам је било прво екипно општинско такмичење, и ученици су показали солидно знање 

и борбеност. Нисмо остварили пласман, зато што су такмичари других школа били сви 

активни шахисти. 

Секција је своје часове одржавала у просторијама шаховског клуба Врчин, али од следеће 

школске године покушаћемо да их редовије одржавамо у просторијама наше школе 

 

                                                                                                                       Руководилац секције 

                                                                     Драган Кузмановић, наставник разредне наставе 

6.4.18. Извештај о раду литерарне секције 1-4 разреда 

          У овој школској години одржано је 36 часова литерарне секције. У раду секције 

учествовало је 13 ученика трећег и четвртог разреда. 

Главни садржај рада литерарне секције се састојао из више тематских целина:  

истраживање и проучавање књижевних дела, литерарно стваралаштво, писање и читање 

властитих литерарних радова, прикази и критике ученичког литерарног стваралаштва, 

учествовање на школским приредбама, сарадња са осталим секцијама, учествовање на 

конкурсима и такмичењима.  

          Ученици су учествовали са великом жељом за рад и показали су велику 

заинтересованост и активно учествовање у раду. Својим ангажовањем и радом допринели 

су остваривању свих циљева и задатака секције. 

                                                                                                                        Руководилац  секције 

                                                                                                                              Милена Јанковић 

 

6.4.19. Извештај о раду историјске секције 

           Као и претходних година, и ове школске године, ученици наше школе показали су 

посебно интересовање за рад ове секције. Часови су реализовани сваког другог уторка од 

12:00 до 13:25 часова. Главни носиоци ових активности били су ученици осмих разреда: 

Емилија Крантић, Анастасија Кангрга Микулић, Михаило Вујић, Тамара Бугарчић, 

Исидора Марковић, Невена Теофиловић и Данило Петровић. Њима су често помагали и у 

раду учествовали ученици млађих разреда.  
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          Теме су биле подељене по месецима и тако су и реализоване. Полазило се од општих 

претпоставки а затим се прелазило на дубљу анализу и прецизније чињенице. У септембру 

месецу највише времена посвећено је договору о раду и избору тема. Ђаци су показали 

веома креативне идеје и смисао за иновације. Октобар је био посвећен изради веб сајта 

секције, постављањем првих текстова и планираних пројеката. У новембру смо посетили 

Етнографски и Војни музеј. Децембар смо посветили изради хронолошких таблица. У 

јануару смо обрађивали Србију у Првом светском рату. Приликом ове теме посебно је 

дошао до изражаја рад на историјским изворима. Такође, анализирали смо и филм Где 

цвета лимун жут. Фебруар је искоришћен за продубљивање знања о фашизму и нацизму, 

њиховим симболима и коришћењу у савременом друштву. У марту смо се бавили 

послератним светом и феноменом Хладног рата. Април је био посвећен Југославији после 

Другог светског рата. У мају су ученици радили Power – point презентацију. Јун је био 

остављен за сумирање резултата и дискусију о раду секције.  

          Ученици су били задовољни радом секције. Већина њих наставиће са сличним 

активностима и у средњој школи. 

                                                                                                                       Руководилац секције: 

                                                                                          Данијела Николић, професор историје                

 

6.5. Настава у природи, посете, излети и екскурзије 

6.5.1. Настава у природи 

            Настава у природи је изведена у термину од 18. октобра до 25. октобра 2015. 

године у одмаралишту Митровац на Тари које је прилагођено за овакав вид дечјег 

туризма. Број ученика који је похађао наставу у природи је 109, а учитеља 8. Сви 

предвиђене активности, циљеви и задаци су у потпуности остварени. За то су коришћене 

учионице или мања трпезарија, свечана сала у којој су били прикладни столови и столице 

или непосредно природно окружење.Спортске активности су организоване на оближњим 

пропланцима, брежуљцима и спортским теренима који припадају одмаралишту. У 

одмаралошту је све врене био присутан рекреатор и педијатар који је свакодневно 

обилазио ученике, а по потреби су они, уз пратњу наставника, одлазили на преглед у 

ординацију која је у склопу павиљона. 

            Јутарњи програм: јутарња гимнастика и шетња стазама које воде до места „битних 

дешавања“ 

            Послеподневни програм: квиз програм о биљном и животињском свету Таре (групе 

су прављене по узрастима), гледање цртаних филмова по сопственом избору.             

Спортске активности: полигон спретности, крос, скок у даљ из места, оријентација у 

простору. 

             Вечерњи програм: упознавање легенде о Тари, пижамијада, покажи шта знаш, 

шиз-фриз, маскенбал и последње вече додела диплома. 

                                                                                   

                                                                         Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе 

6.5.2. Посете, излети и екскурзије 

 25.11.2015.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Принцеза 

без зрна грашка“, 

 25.12.2015.год. Пионирски град – Новогодишња журка, 

 28.12.2015.год. Новогодишњи базар, 
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 22.3.2016.год. Посета позоришту Пан театар, Београд, гледање представе „Пипи дуга 

чарапа у квизионеру“, 

 06.04.2016. год. ученици од 4. до 7. разреда су присуствовали градском такмичењу у 

кошарци за ученике основних и средњих школа 

 14.5.2016. год. једнодневна екскурзија Врчин – Топлола – Аранђеловац – Врчин, 1. и 2. 

разред 

 28.5.2016. год. једнодневна екскурзија Текериш- Тршић- Троноша, 3.и 4. разред 

 3.6.2016.год. У школи ученици су гледали представу Драмске радионице „Драги 

Дневниче“, 

 7.6.2016.год. Пионирски град – Спортски дан. 

 Успешно је реализована  и дводневна екскурзија путног правца Врчин-Овчарско-

кабларска клисура-Златибор-Тара-Шарган-манастир Рача-ХЕ Перућац-Врчин – 5. и 7. 

разред 

  У мају је изведена планирана дводневна екскурзија  на релацији Врчин- Кремна-Тара-

Врчин.- 6.разред 

 У октобру је изведена планирана дводневна  екскурзија на релацији Врчин- Палић-

Нови Бечеј-Дунђерски-Врчин, 8. разред 

 

Опширније о неким посетама 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 3. И 4. РАЗРЕДА 

          Једнодневна екскурзија за ученике 3.и 4. разреда Основне школе „Свети Сава“ 

реализована је 28.5.2016. год. у организацији туристичке агенције„ЛУКСИМ“ д.о.о.  из 

Београда са поласком у 7:30h према маршрути из Програма рада школе: 

Врчин – Текериш –  Тршић – Манастир Троноша - Врчин  

          У реализацији ескурзије учествовао је тим наставника односно одељењских 

старешина:  

3/1 – 16 ученика – Јасмина Крантић 

3/2 – 9 ученика – Мирјана Јашић 

3/3 – 17 ученика – Јелена Козлина 

3/4 – 17 ученика – Верица Алавања 

4/1 – 19 ученика – Божидар Теофиловић 

4/2 – 6 ученика – Бојана Теофиловић 

            Након извршене контроле документације и техничке исправности  два аутобуса 

туристичке класе од стране Органа унутрашњих послова, из Врчина, у 7:30h кренуло је 84 

ученика и 6 наставника пут Текериша. Ишли смо правцем ка Умци, кроз Обреновац, право 

ка Шапцу. Мало пре уласка у Шабац, наишли смо (са десне стране) на споменик јунацима 

из боја на Мишару. Споменик, са двоглавим орлом на врху стуба, подигли су, о 

стогодишњици мишарске битке 1906/1806. године, чланови Дриносавског кола јахача 

„Кнез Михаило“. 

              У 11:00h стигли смо у Текериш у којем смо обишли споменик који је подигнут у 

част Војводи Степи Степановићу и јунацима из велике Церске битке 1914. године као и 

Спомен костурницу која је саграђена 1928. године, а 1989. претворена у музеј.Ученици су 

присуствовали и историјском часу кустоса музеја. 

              Нешто после 11:20h смо наставили ка родном селу Вука Караџића – Тршић од 

кога нема“љепшег мјеста на свјету“. Када смо стигли у Тршић одмах смо се упутили ка 

ресторану „Вуков гај“ и тамо били око 13:00h на одличном ручку – од супе, преко вруће 

лепиње, па до роштиља, у хладу дрвећа, у башти  симпатичног ресторана, свеже 

климатизованој уз помоћ мале Жеравије. Из ресторана смо гледали како поТршићу шетају 

ђачка одељења горе-доле, а свуда жагор, смех, гуркање, застајкивање и пожуривање. 

              После ручка направили смо веома пријатну шетњу до самог локалитета. Oдмах 

смо наишли на већ 45. „Ђачки Вуков сабор“. Ђаци су, наравно, највеће богатство Тршића, 
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и у њихову част – сваке године се одржава  сабор – а на сабору свега и свачега радионице 

звука и старих заната, ликовне и књижевне радионице, па концерти дечјих фолклорних 

ансамбала, ликовне изложбе, позоришне представе и, наравно, такмичења, како основаца, 

тако и гимназијалаца, из српског језика и језичке културе.  

              Изреке, пословице, народне умотворине, духовите, мудре и још мудрије – свуда 

су нас  пратиле док смо шетали кроз Тршић ка Вуковој кући. На сваких десетак метара 

стоји, поред пута, по једна дрвена табла – са понеком народном пословицом у којој и даље 

има више истине и мудрости него у читавим причама или књигама, исписаним са хиљаду 

пута више слова. И ко зна у којем ју је селу и засеоку Вук Караџић чуо и записао, пре 

скоро два и по века, и колико је генерација неке породице преносило и чувало ту изреку са 

колена на колено, још по неки век пре него што је Вук наишао. 

                Можда најлепши део Тршића чини управо широка шумска стаза, поред 

Жеравије, која нас је од Саборишта водила ка Вуковој кући, а која се касније сужавала у 

стазицу која води ка Троноши. Док смо шетали, тим ширим делом, видели смо и шта све 

може да се уради са једним обичним бициклом: можете да га углавите између два дрвета и 

онда ту ређате грање, па можете да добијете праву шумску скулптуру.  

                 Када смо стигли до Вукове куће чули смо предивну и веома поучну причу о 

нашем реформатору.  

                 У 15:00h кренули смо ка манастиру Троноша.Иако смо могли сувом стазом кроз 

шуму  ипак смо се упутили  аутобусима  и направили краће задржавање. Тог дана, кад смо 

ишли до Троноше, прво смо наишли на свадбу која  је била у току, у цркви, тако да су у 

порти били бројни сватови.Oбишли смо  манастир и Музеј Вуковог раног школовања који 

се налази непосредно поред манастира. 

                Као ктитор Троноше помиње се краљица Катарина, жена краља Драгутина. 

Манастир потиче из 13. или 14. века, а овде је школу учио и Вук Караџић, лично.За  

манастир Троношу везан је један од најлепших народних обичаја: Ратарске свеће. Два 

суседна села скупљају прилоге и прилажу манастиру Троноши, у воску изливене свеће за 

Велики четвртак. Свеће су високе око 2м и тешке преко 50 кг. Ни у најтежим данима 

историје овог краја, овај обичај није прекидан.  

               По изласку из манастира обишли смо чесму девет Југовића која је још једна 

знаменитост целог лозничког краја, као и самог манастира Троноша. Налази се стотинак 

метара пре улаза у манастир. А на самој чесми пише и ово: „На овоме месту била је чесма 

коју су према народном предању подигли Југ-Богдан и његових девет синова: Војин, 

Миљко, Марко, Љубодраг, Радмило, Бошко, Стојан, Веселин и Власкоје-Дамјан, 1388. 

године.“ Отуда и на овој чесми – десет чесама – једна већа, Југ-Богданова и девет мањих – 

за његове синове. Чесма је неколико пута обнављана, а сада је то и чесма и капела Светог 

Великомученика Пантелејмона. На каменим плочама на предњој страни чесме, са леве и 

десне стране, налазе се стихови народних песама из косовског циклуса, као што су и ови:  

„Примаче се царица Милица, па ухвати за узду алата 

Руке склопи брату око врата. О мој брате, Бошко Југовићу, 

Цар је тебе мени поклонио, да не идеш у Бој на Косово, 

Да даш барјак коме теби драго, да останеш са мном у Крушевцу…...“  

             Након свега упутили смо се назад ка Врчину, тачније у 17:00h и са успутном 

паузом стигли испред школе у 20:30h. 

              Екскурзија је нераскидиви део школовања и детињства. И прилика да се види 

Србија. Лепо време, занимљива места, добро друштво и удобна вожња улепшали су овај 

дан. Деца су  уз по који несташлук, пратила своје  учитеље – од Текериша до Тршића, од 

ресторана до школе и вајата, од вајата до Вукове куће, па све до воденица и манастира 

Троноше, а кад се ту још нашла и по нека лопта – срећи није било краја.Уживали су у 

сваком тренутку и на сваком месту су научили нешто ново.  

              Екскурзија је реализована у предвиђеном времену и постављени циљеви и задаци 

су у потпуности реализовани, па се иста оцењује веома успешном. Утисци ученика су 
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позитивни.Остаје једино да о овоме пишемо,цртамо, причамо, памтимо и чекамо ликовне 

радове неког 3. и 4.  

              Веома смо задовољни услугама туристичке агенције  „Луксим“, водичем агенције, 

као и возачима аутобуса који су нам  пружили безбедну вожњу 

               

   
 

                
 

   
 

Понекад једна фотографија испадне много речитија и прецизнија од свих тих 

десетина и стотина речи. 

                                                                                                                      Вођа пута, 

                                                                                                              Мирјана Јашић 

 

ЈЕДНОДНЕВНИ  НАГРАДНИ  ИЗЛЕТ ЗА  УЧЕНИКЕ I – IV РАЗРЕДА 

        Традиционално се у нашој школи на крају сваке школске године награђује сваки 

успех и пример лепог и културног понашања. 

Ове године су награђени ученици 3-3, јер је њихова учионица током читаве школске 

године била пример посвећености у одржавању хигијене радног простора, као и 

најуспешнији ученици из сваког одељења од 1. до 4. разреда, укупно 42 ученика. 
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Излет је реализован 16.6.2016.г. Ученици су ишли у пратњи наставница Слађане Вагић и 

Јелене Козлина. На излет је ишла и чланица техничког особља Јагода Петровић. 

Ученици су посетили Храм Светог Саве и Народну библиотеку у којој су захваљујући 

нашој библиотекарки Снежани Теофиловић,која је остварила ту сарадњу, чули занимљиво 

предавање о историјату библиотеке, видели очуване примере наших првих књига из 14. 

века писаних на пергаменту, прошли кроз времеплов и лагано прошетали кроз читаонице. 

Затим су обишли манастир у  Раковици и поклонили се моштима патријарха Павла. Крај 

излета био је резервисан за шетњу Авалом и уживање у заједничком дружењу. 

Било је ово веома занимљиво путовање које ће се памтити, а и мотивисати ученике да у 

будућности негују праве вредности и да буду у свему пример другима. 

 

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 

       Наша школа, у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град у 

Београду, организовала је за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 

25.12.2015. год. Програм посете, који је планиран Годишњим планом рада школе, 

обухватао је превоз аутобусима, новогодишњу контакт представу, дечју дискотеку са 

аниматором уз занимљиве друштвене игре, послужење – сендвич и сок, и за крај, колаж 

тематских цртаних филмова – биоскопска пројекција. Ученици су у пратњи својих 

одељењских старешина пропратили сва организована дешавања. Престава им је била 

веома узбудљива, као и биоскопска пројекција, али најзанимљивији део посете био је 

боравак у дискотеци. Веома смо задовољни што су циљеви посете остварени, а ученици 

презадовољни понуђеним садржајима. 

 

ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

     Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 25.11.2015. год. позориште  „Пан Театар“  у 

Београду. Гледали су представу – модерну бајку „Принцеза без зрна грашка“. Модерне 

бајке представљају прилагођавање драмске уметности савременим погледима на свет 

наших малишана – хумор на који су до сада већ навикли у свом породичном, школском и 

вршњачком окружењу. Посета позоришту планирана је Школским програмом и 

Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – 

неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према 

драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање 

маште и креативности, итд. Уз одговарајући текст представе и одличну глумачку екипу 

овог позоришта ученицима се представа изузетно допала.  

        Ученици од 1. до 4. разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 

22.03.2016. год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу „Пипи Дуга 

Чарапа у Квизионеру“. Посета позоришту планирана је Школским програмом и 

Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – 

неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према 

драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање 

маште и креативности, итд. Наравно, већ навикнути на одличну глумачку екипу овог 

позоришта били смо сигурни да ће се ученицима представа допасти. Утисци ученика су 

одлични и веома су задовољни представом. 

       26.04.2016. год. у свечаној сали школе одржана је представа „Маша и медвед“ у 

извођењу путујуће драмске групе позоришта из Београда. 

      У петак, 03.06.2016.год. ученици од 1. до 4. разреда у свечаној сали гледали су 

најновију представу драмске радионице наше школе „Драги дневниче“. Представа је 

поучно-наративног-психолошког карактера. Говори о проблемима с којима се деца сама 

суочавају, и бунту који деца испољавају јер своје проблеме не могу сама да реше, а помоћ 

не долази, и о томе како праве грешке у понашању јер су неприхваћена. Представа је 

прихвађена с одушевљењем и изведена је два пута јер су ученици желели још једном да је 

погледају. 
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СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН 

       Наша школа у сарадњи са спортско-рекреативним центром „Пионирски град“ 

07.06.2016. год. организовала је за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у оквиру 

здравствено-рекреативног развоја ученика. Организоване су елементарне и спортске игре, 

традиционалне и штафетне игре, пешачке туре у природи са водичем и едукацијом о 

биљном и животињском свету. Ученици су имали и рекреацију по избору у забавној зони 

парка. Боравак у дискотеци и биоскопу чинио је друштвено-забавни део програма. 

Циљеви посете су остварени захваљујући комплетној реализацији планираних садржаја. 

 

УПОЗНАВАЊЕ ГРОЦКЕ 

        Ученици 4/2 одељења ОШ „Свети Сава“ из Врчина са својом учитељицом Бојаном 

Теофиловић посетили су 22.04.2016. год. Гроцку. Посета је организована у сарадњи школе 

и директорке Центра за културу Гроцка, Зорице Атић, која је била наш стручни водич кроз 

знаменитости и занимљивости Гроцке. 

Посетили смо Сајам хортикултуре. Присуствовални културно-уметничком програму 

Сајма, посетили изложбу ручних радова у сали општине и учествовали на ликовној 

радионици. 

         Затим смо пешачили око 500 м узбрдо до највише тачке Гроцке, до надморске висине 

од око 500 м, која се налази на Агином брду, на коме је смештен ресторан „Виногради“. 

Након кратког предаха сазнали смо занимљивости о историји Гроцке, археолошком 

налазишту које брдо крије, и о томе шта значи израз „панорама“. Поглед са овог места 

досеже једним делом чак до румунских Карпата. Били смо одушевљени што се налазимо 

на месту на коме је, између осталих, боравио и Нил Амстронг, астронаут који је рекао да 

је поглед са овог места лепши него поглед са Месеца.  

         Свој пут смо наставили даље до Коњичког клуба „Урбан каубој“ где су ученици 

видели и мазили коње. Највише пажње ученицима је привукао аргентински пони Мрвица, 

ког су ученици дуго и без страха мазили и грлили. 

          На крају посете обишли смо Ранчићеву кућу, седиште Центра за културу Гроцка, где 

смо се одморили, освежили и видели текућу изложбу „Џивџан и пријатељи“ ауторке Мике 

Ловре, чули причу о историјату куће и детаљима градње који је чине посебним 

спомеником културе. 

           Сва посећена места пратиле су пригодне приче нашег водича Зорице Атић, коју су 

деца на завршетку посете загрлила и тиме изразила своје искрено задовољство временом 

проведеним у Гроцкој. Дугујемо јој велику захвалност, и надамо се поновном сусрету 

поводом неке будуће културно-уметничке манифестације. 

 

КУЛТУРА НАВИЈАЊА 

Ученици од 4. до 7. разреда  наше шкоке су присуствовали 06.04.2016. год. градском 

такмичењу у кошарци за ученике основних и средњих школа. Такмичење је одржано у 

„Хали спортова Ранко Жеравица“ на Новом Београду. Ученици су ишли у пратњи 

наставника Александре Бојанић, Јелене Лепен, Катарине Живановић, Бојане Стевановић, 

Душана Петровића и Милана Сантрача. Превоз до „Хале спортова“ и освежење на 

трибинама – сокови и слаткиши, обезбедила je школа у сарадњи са општином Гроцка. 

           Циљ посете је остварен: истицање спортских вредности, здравих животних навика, 

уочавање и учвршћивање културе понашања на спортским манифестацијама и 

такмичењима, мотивисање ученика за бављење спортом, развијање позитивних 

социјалних ставова. 
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7. АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА 

      

7.1. Општи успех ученика на крају 2015/16.године 

      

Основна школа ''Свети Сава'': Успех ученика на крају наставне 2015/2016 године 

Подаци         

Одељење 
1/1 1/2 1/3 1/4 Σ 2/1 2/2 2/3 Σ 3/1 3/2 3/3 3/4 Σ 4/1 4/2 4/3 Σ Σ Σ 

Мушки  11 11 10 13 45 14 14 8 36 14 14 13 15 56 12 13 7 32 169 

Женски 13 13 14 9 49 10 8 8 26 7 6 6 9 28 8 9 6 23 126 

Укупно  

ученика 
24 24 24 22 94 24 22 16 62 21 20 19 24 84 20 22 13 55 295 

Успех  

одличан 
          15 13 11 39 10 8 12 15 45 11 13 8 32 116 

Успех  

врлодобар 
          5 7 4 16 7 8 6 8 29 5 4 4 13 58 

Успех  

добар 
          4 2 1 7 3 4 1 1 9 4 5 1 10 26 

Успех  

довоиљан 
                  1       1         1 

Са 

позитивним 

оценама 

0 0 0 0 0 24 22 16 62 21 20 19 24 84 20 22 13 55 201 

Владање                                        

Примерно 24 24 24 22 94 24 22 16 62 21 20 19 24 84 20 22 13 55 295 

Укупно 

ученика 
24 24 24 22 94 24 22 16 62 21 20 19 24 84 20 22 13 55 295 

                                        

Одељење 5/1 5/2 5/3 Σ5 6/1 6/2 6/3 Σ6 7/1 7/2 7/3 Σ7 8/1 8/2 8/3 Σ8 
Σ 

5-8 

Σ 

1-8 

Мушки 16 15 15 46 12 12 14 38 14 11 15 40 12 13 14 39 163 332 

Женски 11 10 12 33 13 14 11 38 11 15 9 35 14 13 11 38 144 270 

Укупно  

ученика 
27 25 27 79 25 26 25 76 25 26 24 75 26 26 25 77 307 602 

Поновили  

разред 
  1 1  1 1 2            3 3 

Позитиван  

успех 
27 25 26 78 25 25 24 74 25 26 24 74 26 26 24 76 304 503 

Одличан 13 10 10 33 11 11 10 32 10 13 8 31 17 12 13 42 138 254 

Врло 

добар 
8 8 7 23 9 10 10 29 11 9 10 30 7 10 9 26 108 166 

Добар 6 6 8 20 5 4 4 13 4 4 5 13 2 4 3 9 55 80 

Довољан  1 1 2       1        3 4 

Владање                    

Примерно 27 23 25 75 25 25 24 74 25 26 23 74 26 26 25 75 299 594 

Врло добро    1    0    0     1 1 

Добро  2  2    0   1 1     3 3 

Неоцењено   1 1  1 1 2    0    0 3 3 

Укупно  

ученика 
27 25 27 79 25 26 25 76 25 26 24 75 26 26 25 77 307 602 
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          Бројно стање ученика на крају школске.године је 602 (332 мушког и 270 женског 

пола).  

          На основу табеларног прегледа успеха ученика на крају 2015/2016. године 

закључујемо да је као и на крају 2015/16. године пролазност 100% , за разлику од 2014/15. 

године када је износила 98,98%. Ученици првог разреда су описно оцењени и сви су 

успешно  завршили разред. Бројчано су оцењени ученици од другог до осмог разреда.. 

Међу ученицима од другог до четвртог разреда (од њих укупно 295 не рачунајући ученике 

првог разреда који су описно оцењени), одличних је 57,71% (претходне године 60,18%), 

врло добрих 28,86% (претходне године 26,85%), добрих 12,94% (претходне године 

12,96%), а са довољним успехом је један ученик за разлику од претходне године када ни 

један ученик није имао довољан успех. Ове, као ни прошле школске године није било 

преведених ученика. 

        Ученици петог до осмог разреда имају нешто слабије постигнуће (што се и може 

очекивати).Од њих укупно 307   одличних је 44,95% (претходне године је 38,89%), врло 

добрих 35,18% (претходне године 42,81%), добрих 17,59% (претходне године 16,01%),  

довољних ученика 1.30% (претходне године 1,32%), а понавља 3 ученика због 

неодазивања на разредни испит, 0,98%, што је исто као и претходне школске 2014/2015. 

године. На разредни испит су позвана четири ученика, један из петог, два из шестог и 

један из осмог  разреда због великог броја изостанака. Ученик осмог разреда је положио 

разредни испит са добрим успехом, а један ученик седмог разреда је положио поправни 

испит са довољним успехом. 

        Сумарни резултати успеха ученика од другог до осмог разреда су следећи: 

 одличан успех: 254 ученика (50,00% ), (претходне године 47,70%) 

 врло добар успех: 166 ученика ( 32,68%), (претходне године 36,21%) 

 добар успех: 80  ученика (15,75% ), (претходне године 14,75%) 

 довољан успех: 4 ученика (0,79% ), (претходне године 0,77%) 

 понавља: 3 ученика (0,57%) 

        Уочава се да смо ове  школске 2015/2016. године имали три поновца, као и претходне 

године. Претходне године близу половине ученика је имало одличан успех, а ове године 

их је са одличним успехом тачно 50%, а и  успех осталих ученика је сличан успеху од 

2014/2015. године.  

         Сви одлични ученици су добили похвалнице, а за најуспешније од њих организован 

је наградни излет. 

         Извршена је анализа тестова провере знања 4. и 6. разреда. На основу обрађених 

табеларних приказаних резултата тестирања су у границама очекивања. 

          Анализа успеха ученика осмог разреда 

          Од укупно 77 ученика осмог разреда 42 ученика (54,55%)   постигло је одличан 

успех што је много више у односу на школску 2014/2015 годину када је са одличном 

успехом било 33,33% ученика. Са врло добрим успехом било је  26 ученика (33,76%) , са 

добрим 9 (10,39%), а са довољним успехом, за разлику од претходне школске године када 

смо имали једног ученика, није био ни један ученик. Један ученик који је положио 

разредни испит постигао је добар успех. Сви ученици су завршили разред са примерним 

владањем као и школске 2014/2015 године.   

          Похваљени су сви ученици са одличним успехом и примерним владањем, а посебно 

ученици са просеком 5,00 током целог школовања. Можемо са поносом да кажемо да 

имамо 12  носиоца Вукових диплома, што је много више у односу на претходну школску 

годину када их је било 5. То су: 

8/1 – Емилија Крантић, Василија Бугарски, Теона Лазаревић, Мирјана Ђорђевић, 

Лидија Божиновић, Лука Радовановић, Василије Јукић. 

8/2 – Анастасија Кангрга Микулић, Дуња Милановић, Невена Теофиловић, 

Михајло Вујић. 

8/3 – Данило Петровић. 
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            Поред Вукових, ученицима су додељене и посебне дипломе за ангажовање и 

успехе остварене у области науке, уметности и спорта – 44  (прошле године 13) посебних 

диплома и преко 60 (прошле године 40) диплома и похвалница за најуспешније ученике 

по областима. Дуго није постојала оваква генерација ученика 8.разреда која је и у 

образовном и дисциплинском погледу одлична. 

          За Ђака генерације, у складу са школским правилником, изабрана је Емилија 

Крантић ученица 8/1  разреда 

         За спортисте генерације изабране су ученице, првакиње Београда у рукомету: 

Милица Теофиловић 8/1, Сања Кнежевић 8/2, Анђела Пешић 8/2, Јелена Маринковић 8/2, 

Марија Вагић 8/2 и Анђела Благојевић 8/1. 

         Са припремама за полагање завршног испита почело се у школи још у октобру 

месецу. На завршни испит су изашли сви ученици. Њихова укупна просечна оцена из 

математике била је 3,65, а из српског језика 3,84. Просечан број бодова на крају шестог, 

седмог и осмог разреда (збирно) је 58,81. Просечан број бодова остварен на завршном 

испиту је: српски језик 7,37, математика 3,97, а комбиновани тест 7,05 бодова. Укупно 

18,39 бодова. Ови резултати указују на добро постигнуће наших ученика који су се сви, 

осим једне ученице која је уписана у другом року, успешно уписали у првом уписном 

року. 

7.2. Постигнуће ученика на такмичењима 

              Хемија:  

Мина Љубојевић, 7/2 друго место на општинском такмичењу, Ана Ранковић, 7/2 прво 

место на општинском такмичењу, Реља Ковачевић 7/2, прво место на општинском, 

Анђелија Вељковић 7/2 друго место на општинском и  Тихомир Ђорђевић 7/3, треће место 

на општинском такмичењу. Анастасија Кангрга Микулић 8/2  прво место на градском 

такмичењу и  пласман на државно такмичење 
             Математика:  

Крантић Зорица 5/1 друго место на општинском такмичењу и пласман на градско 

такмичење. 

Ђорђевић Мирјана 8/1 друго место на општинском такмичењу и пласман на градско 

такмичење. 

             Мислиша 

Стевановић Биљана 3/2, 3. награда 

             Физика:  

Ивона Коџић 7/2 треће место на општинском такмичењу, Даница Јашић 6/1 треће место на 

општинском такмичењу, Анастасија Канрга Микулић 8/2 друго место на општинском 

такмичењу и пласман на градско такмичење. 

             Историја:  

Анастасија Канрга Микулић 8/2 и Емилија Крантић су имале 1. место на општинском 

такмичењу, Анастасија се са градског пласирала на државно такмичење док је Емилија 

ову успешну годину завршила са 3. местом на градском такмичењу. 

             Географија: 

Марко Илић 7-1 треће место на општинском такмичењу из географије, Саша Вагић и 

Јован Јеремић су освојили друго место на општинском такмичењу из географије и 

пласман на градско, На градском такмичењу Саша Вагић је остварио леп резултат 

освојивши треће место.  

             Биологија: 

Општинско такмичење, сви ученици су имали пласман на градско такмичење:  

Митић Јелена 5/1-2. Место на општинском такмичењу, Стевановић Хелена 5/1-2. место на 

општинском такмичењу, Васић Алекса 5/1-2. Место на градском такмичењу, Вагић 
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Милица 6/2-2. место на општинском такмичењу, Бурсаћ Марија 6/1-2. место на 

општинском такмичењу, Теофиловић Вања 7/3-2. место на општинском такмичењу, Вујић 

Михаило 8/2-1. место, Крантић Емилија 8/1-3. место на општинском такмичењу. Ученик 

Вујић Михаило 8/2-1. место на градском такмичењу и пласман на државно такмичење где 

је освојио 3. место 

            Информатика и рачунарство:  
Данило Петровић друго место на општинском такмичењу и пласман на градско 

такмичење.  

Марко Илић 7-1 треће место на општинском такмичењу и пласман на градско такмичење. 

            Шта знаш о саобраћају  

Екипа наше школе је освојила 2. место на општинском такмичењу 

            Српски језик:  

Српски језик и језичка култура 

Емилија Крантић 8/1, 3. место на општинском и на градском такмичењу 

Зорица Крантић 5/1, 3. место на општинском такмичењу 

Књижевна олимпијада 

Марија Павловић 7/2, 1. место на градском такмичењу и пласман на државно такмичење 

Милица Живковић  8/1, 2. место на на општинском и градском такмичењу 

Емилија Крантић  8/1, 2. место на на општинском  и 3. место на градском такмичењу 

             Енглески језик 

Општинско такмичење, Милица Живковић 8/1 освојила је 3. место и пласман на градско 

такмичење. Дуња Милановић 8/2 освојила је такође 3. место и пласман на градско 

такмичење 

Немачки језик 

Наградно такмичење из немачког језика у оквиру пројекта '' Мој викенд у Бечу'', који 

организује Немачко-аустријски едукативно културни центар - Вилкомен је одржано  16. 

маја 2016. године. Будући да смо партнерска школа на овом пројекту, такмичење је за 

наше ученике (V,VI и VII разреда) одржано у нашој школи. Координатори овог такмичења 

за нашу школу је проф. Александра Гајачики и Ранка Ступар. Ученици су имали прилику 

да се такмиче у овој области са најталентованијим ученицима у земљи, а остварили су 

солидне резултате  који се крећу између 12. и 26. места. 

            Музичка култура 

Мирјана Ђорђевић 8/1 је као солиста освојила прву награду на општинском и прву 

награду на градском такмичењу 

Невена Теофиловић 8/2 је као солиста освојила прву награду на општинском и другу 

награду на градском такмичењу   

Дует Мирјана Ђорђевић 8/1 и Лидија Божиновић 8/1 су освојиле прву награду на 

општинском и прву награду на градском такмичењу 

Терцет Мирјана Ђорђевић 8/1, Невена Теофиловић 8/2 и Анастасија Кангрга Микулић 8/2 

су освојиле прву награду на општинском и прву награду на градском такмичењу    

           Физичко васпитање 

Рукомет – 1. место на градском и 2. место на међуокружном такмичењу Анђела 

Благојевић 8/1, Милица Теофиловић 8/1, Сања Кнежевић 8/2, Јелена Маринковић 8/2, 

Марија Вагић 8/2, Анђела Пешић 8/2, Николија Апостоловић 7/3, Марина Чамџић 7/3, 

Таша Ђорић 7/1, Анђелија Петрић 7/2, Сара Бугарчић 6/1 и Тамара Матејић 6/2  

Ликовна култура  
На општинском такмичењу Мали Пјер постигнути су следећи резултати: 2. награду су 

освојили Лазар Аврамовић 8/1 и Предраг Вагић 8/1, а 3. награду су освојили Анастасија 

Кангрга Микулић 8/2, Тијана Копривица 6/3 и Марко Илић 7/1. 

Максим Вулета 3/1 - 3. место на градском такмичењу за најбољу карикатуру „Мали Пјер“ 
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На такмичењу Васкршње ликовне радости деце Београда ученици наше школе освојили су 

три награде. Крантић Милош III/2  и  Јана Маринковић  I/1  за осликано јаје, а Јелисавета 

Јашић I/1 за ликовни цртеж.  

 Глума  

Кратке драмске форме 

Марија Раденковић 6/2 – награда за најбољу женску улогу на градском такмичењу 

Позоришне игре деце и младих Београда 

Марија Раденковић 6/2 – награда за најбољу женску улогу на градском такмичењу (није 

грешка освојила је обе награде, није иста форма и није иста представа) 

3. место за најбољу представу  „Бајкоград“ – Биљана Стевановић 3/2, Андреа Живковић 

5/2, Михаило Старчевић 5/3, Слађана Радовановић 6/1, Марија Бурсаћ 6/1,  Марија 

Раденковић 6/2, Јована Теофиловић 6/2, Дара Барзин 6/2, Анђелија Арсић 6/2, Лени Вулета 

6/3, Тијана Копривица 6/3, Андрија Симоновић 6/3 и Алекса Симоновић 6/3,  

 

Ученици који су постигли успех на такмичењима и у редовном раду похваљени су и 

награђени дипломама. 

7.3. Владање ученика 

            Знамо да је владање битан услов успешног рада у школи. Скоро у сваком одељењу 

постоје деца са специфичним потребама и проблемима чије су реакције често 

непримерене и непредвидиве. У покушају да се на што адекватнији начин приђе тим 

ученицима настојало се да се оствари што боља комуникација са родитељима тих ученика, 

а разредне старешине и психолошко-педагошка служба су се максимално ангажовали у 

саветодавном раду са њима. На часовима разредног старешине доста пажње је поклањано 

конструктивном решавању конфликата међу ученицима. Недолично понашање је 

адекватно кажњавано, а похвала као мотивациони фактор је коришћена у великој мери. 

Радио је Ученички парламент који је износио критике и давао сугестије о бројним 

активностима у школи. Поводом неких проблема остварена је сарадња са МУП-ом на 

општини Гроцка и Центром за социјални рад општине Гроцка. 

           Захваљујући уложеним напорима можемо да будемо веома задовољни владањем 

својих ученика. Од укупног броја ученика четворо их је имало смањену оцену из владања 

и то на врло добро један ученик и на добро три ученика (исто као и школске 2014/2015. 

године). 
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8. ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

8.1. Извештај о активностима Црвеног крста 

               Црвени крст је у нашој школи током протекле школске године организовао акције 

сакупљања добротвољног прилога при чему је  свако од ученика прилагао новац у складу 

са својим могућностима. 

           Предавање и акција на тему ''Безбедност деце у саобраћају '' је промовисање 

адекватног понашања свих учесника у саобраћају и тиме смањење броја повређених и 

страдалих особа у саобраћају. Циљна група акције су ученици нижих разреда основне 

школе- првенствено ученици првог разреда. 

 Ученици четвртог разреда учествовали су као волонтери Црвеног крста у 

хуманитарној акцији сакупљања новчаног прилога. Добро организовани спровели су 

акцију 25.09.2015. године. Сакупљена средства предата су Црвеном крсту Гроцка.  

 У оквиру Дечје недеље организована је хуманитарна акција Друг- другу . Акција  је 

имала за циљ да се сиромашној и болесној деци бар на тренутак врати осмех на лице. 

Акција има и васпитни карактер јер свој допринос дају деца која у школама прикупљају 

играчке за своје вршњаке. 

            Масовно учешће ученика у хуманитарној акцији "Чеп за хендикеп". Прикупљени 

материјал прослеђен Црвеном крсту- Гроцка.         

   За учешће на конкурсу "Крв живот значи" пријавио се велики број ученика. Награду је 

добио ученик Виктор Демировић за ликовни рад на задату тему. 

           У оквиру Црвеног крста организована су предавања на тему "Здрава храна", 

"Победи дијабетес" и друга. 

           Црвени крст Београда сваке године у марту месецу организује семинар за учитеље и 

друге сараднике који у школама припремају ученике четвртих разреда основних школа за 

такмичење-квиз “Шта знаш о Црвеном крсту”. Учесник из наше школе је била Бојана 

Теофиловић- професор разредне наставе. 

 Општинско такмичење "Шта знаш о Црвеном крсту" реализовано је 20.05.2016. године 

у ОШ "Илија Гарашанин" у Гроцкој. Екипу ОШ Свети Сава из Врчина представљали су 

ученици 4.разреда и освојили  четврто место. Ученици наше школе показали су висок 

ниво знања из области историјата Црвеног крста, принципа организације, добровољног 

давалаштва крви, безбедног понашања деце итд.  

 

                                                                               Љубинка Вагић, професор разредне наставе                  
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8.2. Извештај о примени програма професионалне 

оријентације 

 

 
 

           Настојећи да се ученици што боље оспособе за правилан избор средње школе и 

занимања којим ће се касније бавити наша школа је доста пажње посветила 

професионалној оријентацији ученика. Она је вршена на часовима редовне наставе, 

часовима одељењског старешине и одељењских заједницаи путем посебних облика рада 

као што су разговори и саветовања са родитељима и ученицима, предавања и презентације 

занимања. 

          Психолог школе и наставници су настојали да помогну ученицима у  усклађивању 

њихових професионалних намера са  здравственим и физичким карактеристикама, 

њиховим способностима, општим успехом и успехом из релевантних предмета.  

Тим поводом психолог је извршила тестирање заинтересованих ученика 8-их разреда 

тестовима из ове области (DAT-серија) и тестом за испитивање општих интелектуалних 

способности (тест резоновања ликова TRL), a по потреби је рађен и тест за испитивање 

карактеристика личности(тест HANES). Teстирање је вршено ван наставе, најчешће у 

мањим групама, у учионици или канцеларији психолога, а у ту сврху је искоришћено и 

пет часова одељењске заједнице. Пошто тестирање овим тестовима захтева доста времена 

(2-3 сата за сваког ученика), па и поред могућности њихове групне примене, тестирање је 

било временски разуђено. Психолог се потрудила да сви остали услови тестирања буду у 

складу са утврђеним стандардима, како би добијени резултати били поуздани. 

         Тестирано је 12 заинтересованих ученика у периоду од почетка фебруара до 

половине маја 2016. године. По завршеном тестирању вршено је професионално 

саветовање ученика уз укључивање заинтересованих родитеља (њих четворо), а по 

потреби и наставника. 

Од школске 2011/2012. године наша школа је ушла у пројекат „Професионална 

оријентација у Србији“, као менторска школа за општину Гроцка. Циљ пројекта је 

успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне 

оријентације за ученике на прелазу из основне у средњу школу. 
Модел који примењујемо реализује се кроз пет фаза: 

1 .Самоспознаја; 

2. Информације о занимањима; 

3. Могућности школовања; 

4. Сусрети са светом занимања и 

5. Одлука о избору занимања. 
         Формиран школски тим за професионалну оријентацију успешно је функционисао и 

протекле школске године. Њега чине: 

- Терзић Мирјана - координатор (психолог) 

- Николић Данијела (професор историје) 

- Апостоловић Горица (професор енглеског) 
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- Петровић Милена (професор енглеског језика) 

- Брашанчевић Ивана (проф. ТО и информ. образовања) 

-Чланови тима су прошли базичну обуку и обуку за менторске школе  и ове школске 

године самостално водили менторске  састанке. 

-На почетку школске године је израђен је план за имплементацију радионица ПО и 

усвојен је од стране родитеља и свих органа школе. 

-Извршена је промоција програма ПО: 

*ученицима, у оквиру рада одељењских заједница 7-ог и 8-ог разреда  

*родитељима, у оквиру родитељских састанака у 7-ом и 8-ом разреду крајем октобра; 

*органима школе: Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору и Ученичком 

парламенту; 

*ван школе: у Дому здравља у Врчину, Предшколској установи „Лане“, станици милиције 

у Врчину, Ветеринарској станици у Врчину. 

-Активности у оквиру програма ПО: 

-Формиране су групе ученика за ПО од целокупних одељења 7. и 8. разреда. 

-План имплементације ПО је уграђен у школска документа:годишњи план рада  школе, 

развојни   план  школе, школски програм за 7. разред и школски програм за 8. разред. 

-Фотокопиран је неопходан материјал за портфолија ученика. 

-Урађено је више од 70% садржаја модула (радионице из свих пет фаза). 

-У ПО активностима су учествовали чланови Тима за ПО и oдељењске старешине 7. и 8. 

разреда, а остали су информисани о раду на ПО. 

-Подељена су задужења међу члановима школског ПО тима. 

-Реализована је сарадња са родитељима о ПО темама. 

-Редовно су вођени записници са одржаних састанака ПО тима. 

-Формиран је вршњачки тим за ПО који има посебну улогу у реализацији овог пројекта. 

Састављен је од посебно заинтересованих ученика седмог и осмог разреда који су радили 

по програму који су донели чланови уз помоћ координатора Тима за професионалну 

оријентацију. 

-Реализовани су реални сусрети: 

*У школи су гостовали експерти: лекар-кардиолог; новинар; библиотекар, зубни техничар.  

*Наша школа је и ове школске године организовала и реализовала Сајам образовања под 

називом „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ 20. априла 2016.  у сарадњи са 

општином Гроцка и уз помоћ Канцеларије за младе општине Гроцка. 
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На Сајам се одазвао велики број средњих школа (њих 26), а био је и веома добро посећен 

од стране свих основних школа са општине Гроцка. О доброј атмосфери и посећености 

говоре нам следеће фотографије: 

 

                           
 

*Ученици су се распитивали у  предузећу/установи/школи у оквиру свог места: у 

приватнојзубарској ординацији, фабрици кекса, предшколској установи „Лане“ у 

апотекарској установи и пошти у Врчину. 

*Ученици су испробали праксу у Ветеринарској амбуланти у Врчину,  

у предшколској установи „Лане“ , у музичкој школи Гроцка-огранак у Врчину 

*Поводом Дана девојчица посетили су бутик одеће у Врчину поразговарали са власницом 

о предузетничком послу. 

-Школа је промовисала ПО на свом сајту, на сајту општине Гроцка, у школским новинама 

и проследила  пример добре праксе. 

-Рад на професионалној оријентацији се одвијао и путем припрема за  реализацију 

квалификационог испита које су биле организоване још од октобра месеца. 

-Активности везане за професионалну оријентацију су завршене попуњавањем листе жеља 

и уписом у средњу школу. 

 

Координатор тима за професионалну оријентацију 

Терзић Мирјана, психолог 

8.3. Извештај о корективном раду са ученицима 

             У нашој школи током протекле школске године, као и претходних година 

корективни рад се прилагођавао пре свега индивидуалним потребама детета. Радило се на 

: 

 Откривању узрока неуспеха (реализатори: учитељи, наставници, родитељи, 

психолог, педагог)  

 Саветодавном раду са родитељима (реализатори: психолог, педагог, 

наставници, учитељи ) 

 Снимању успеха ученика током године, а посебно на крају сваког периода 

(реализатори: учитељи, разредне старешине) 

 Саветодавном и корективном раду са ученицима индивидуално и путем 

предавања на ОЗ-ма: 

1. Методе успешног учења 

2. Правилно формирање радних навика 

(реализатори: психолог, педагог, наставници, учитељи) 
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 Помоћи у савладавању наставног градива (реализатори: психолог, педагог 

и учитељи и наставници кроз допунску наставу) 

 Психолошком тестирању и ретестирању ученика (реализатор: психолог)  

Психолошко-педагошка служба је веома квалитетно сарађивала са другим установама на 

побољшању корективног рада: Центром за социјални рад општине Гроцка, Домом 

здравља у Врчину, Институтом за ментално здравље, МУП-ом Врчина и  Гроцке. 

8.4. Извештај о примени програма заштите деце од насиља 

   Тим за заштиту деце од насиља је током протекле школске године спровео 

различите активности у оквиру овог програма уз помоћ свих запослених, посебно 

одељењских старешина. Тим је настојао да оствари добре сарадничке односе са 

ученицима, колегама и родитељима. 

На програму је рађено путем идентификовања развојно угрожене деце. Таква деца 

су накнадно праћена и тестирана уз примену тренинга за јачање самопоуздања, технике 

релаксације, учења о успостављању контроле и играња улога.  Настојано је и да се кроз 

наставне садржаје појединих предмета ради на превенцији насиља, а на часовима 

одељењског старешине инсистирано је на питању толеранције и уважавању 

различитости.Организоване су многе спортске активности, посећене су позоришне 

представе, организоване презентације ученичког стваралаштва кроз разне изложбе, 

радионице, приредбе и такмичења. Радило се на стварању пријатног амбијента у школи 

кроз уређење учионица, ходника, дворишта. Дежурство наставника је било добро 

организовано и спроведено, а и техничко особље је прискакало у помоћ када је то било 

неопходно. Доста се повело рачуна о адекватном осветљењу у школи и око ње. Дворишта 

и у Доњој Мали и у школи у центру су ограђена и потпуно безбедна. Од велике помоћи у 

нашим настојањима да ученицима обезбедимо што сигурније окружење  је и видео надзор 

у централној згради. Успостављен је и ритам обиласка школе од стране полицијског 

службеника.  

Стручна служба је индивидуално и групно радила са родитељима деце која 

испољавају поремећене облике понашања. Настојано је да деца науче како да избегну 

конфликтне ситуације или уколико у томе не успеју да покушају да их конструктивно 

реше. Када је било неопходно контактиране су установе које се баве младима  који имају 

проблеме у понашању, на првом месту Центар за социјални рад општине Гроцка, 

Институт за ментално здравље, Завод за психофизиолошке и говорне поремећаје (који у 

оквиру свог програма укључује и рад са децом која испољавају проблематично 

понашање). 

Бригу  о случајевима насиља у школи  водиле су одељењске старешине, а по 

потреби психолошко-педагошка служба и Тим. О деци са проблемима у понашању 

редовно је расправљано на Одељењским, Разредним већима, Педагошком колегијуму и 

Наставничком већу. Ученички парламент се протекле школске године ангажовао и по 

овом питању.  

 

Тим за заштиту деце од насиља 

8.5. Извештај о програму заштите животне средине 

               На програму еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 

рађено је тако што су ученици масовније укључивани у рад на уређењу школе и неговању 

школског врта. О томе се почело водити рачуна давно, али последњих година све више и 

више. Кроз разна обавештења, кодексе понашања, рециклажне радионице, наставне 

предмете као што су свет око нас, природа и друштво, чувари природе, час одељењског 
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старешине, секције мали еколози, чишћења учионица, дворишта, локалних паркова, 

делова око локалних путева, итд. ученици се од 1. разреда уводе у значај свакодневног (не 

повременог) одржавања чистоће радног и животног простора. Већ дуги низ година 

организујемо наградни излет за најуредније одељењске заједнице од 1. до 4. разреда и од 

5. до 8. разреда. Тако смо нашли начин да мотивишемо ученике на одржавање чистоће, а 

зна се да је мотивација битан фактор успешног извршавања активности. Наша школа је 

заиста чиста и без отпадака јер су ученици заиста научени на одржавање те чистоће. Наше 

канте за отпатке су пуне после великог одмора и на крају наставног дана јер су отпатци 

баш тамо где треба да буду, а не на поду, бетону, травњаку, и техничко особље у том 

смислу нема пуно посла. Ако је један од циљева васпитања и образовања навикавање 

ученика на одржавање хигијене животног и радног простора, ми се можемо похвалити да 

су наши ученици ВЕЋ НАВИКНУТИ на правилне хигијенске навике, и у сваком тренутку 

учионице и двориште су чисти. Ученицима, осим потребе за чистоћом, предочавамо и 

значај труда који улажемо у озелењавање школског дворишта. Сваке године посадимо 

дрво генерације. 1. априла 2016. год. ученици 1/4 одељења подручне школе са својим 

учитељем Драганом Кузмановићем засадили су генерацијско дрво - платан у школском 

дворишту. То су учинили на један специфичан и занимљив начин. Најпре су га „окитили“ 

својим порукама и писмима, а затим су својим ручицама засадили и отпевали му песму. 

Овом свечаном и веома значајном тренутку за ову генерацију присуствовао је и директор 

школе Добрица Синђелић. Радило се и на оплемењивању дворишта разним врстама 

дрваећа и цвећа – тујама, ружама, итд. То се ученицима допада, воле своју школу, 

школско двориште и то исказују на најбољи могући начин – сами је унапређују 

самосталним и организованим чишћењем – затраже метлу, крпу од техничког особља и 

сами почисте после наставног дана. Поносни смо на однос наших ученика према 

одржавању просторне хигијене. 

На овим пословима нарочито залагање су показале биолошка, еколошка и ликовна 

секција. Обрађиване су многе теме и у оквиру њих прављени панои. Ученици су упознати 

са технологијом рециклаже и аеро загађивачима. 
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9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

Знајући да је знање као и сваки други капитал: ако се не обнавља и не увећава, брзо се 

потроши – наставници су нашли времена за своје стручно усавршавање у оквиру установе и ван 

ње. Рад школе је унапређиван кроз реализовање и примену иновирајућих облика рада. Садржаји 

осавремењивања, унапређивања и усавршавања усвајали су се кроз праћење семинара, стручне 

литературе и савремених достигнућа путем посећивања сајтова на интернету. 

Програмом стручног усавршавања наставника, обезбеђује се:  

 стално праћење нових достигнућа у струци, 

 стицање нових педагошких, психолошких, методичких и дидактичких захтева, 

 увођење иновација у васпитно – образовни рад, 

 савремена организација рада, модернизација образовнe технологије рада, 

 учење помоћу компјутера,  

 организовање часова путем презентација на видео –  биму, 

 тимска настава и осамостаљивање ученика за самостални рад. 

 На нивоу школе извршено је педагошко-психолошко усавршавање наставника кроз следећe 

aктивности: 

-Психолог и педагог су редовно на Наставничким већима вршили анализу посећених часова 

-Наставничко веће .- Корелација успеха ученика на крају четвртог разреда са успехом на крају 

петог разреда у циљу усавршавања критеријума оцењивања (психолог) 

-Наставници су упознавани са занимљивим садржајима стручног усавршавања  који се налазе у 

литератури, часописима и на Интернету. 

-Сви заинтересовани наставници су у могућности да упознају рад на рачунару и фотокопир 

апарату. 

-Наставници математике су  посећивали математичку трибину. 

-Наставници су похађали  стручне семинаре организоване у школи и ван ње.  

-Сви наставници су прошли обуку и ове школске године наставили рад у оквиру пројекта „Школа 

без насиља“ 

 -Психолог и четири наставника који су прошли базичну и менторску обуку за примену пројекта 

„Професионална оријентацијау Србији“ и протекле 2015/2016. су наставили са његовим 

спровођењем на нивоу школе и шире. 

-Програм уже стручног усавршавања наставника се одвијао и кроз угледне часове према 

Годишњем плану рада школе за 2015/2016. годину. У реализацији угледних часова дошла је до 

изражаја корелација између предмета и стручних већа. 

-Угледни часови у електронској форми су предати библиотекарки Снежани Теофиловић и 

одштампани као Примери добре праксе. Директор школе је истицао да угледни час има своју 

вредност када се након реализације час анализира при чему се дају смернице за даље унапређење 

рада. 

Стручно усавршавање  ван  установе: Током школске 2015/16. године присуство наставника 

акредитованим програмима стручног усавршавања одвијало се сагласно плану о стручном 

усавршавању, а у складу са актуелном понудом програма сталног стручног усавршавања, 

потребама и материјалним могућностима школе и интересовањима наставника. Потврде о 

похађаним семинарима наставници су приложили у своја портфолија.  

Наставници и разредне и предметне наставе присуствовали су семинарима који су одржани 

у просторијама наше школе:  

1. „ Адолесцент и специфични стилови  контаката у породици – обука за рад са ученицима и 

родитељима“ (20.03.2016. године, 8 сати, К3) 

2. „Ауторитет, та тешка страна реч“ (од 26.03.2016. до 27.03.2016. године, 16 сати, К4) 

На седницама Наставничког већа и Стручних већа наставници су редовно подносили извештаје о 

свим посећеним семинарима и стручним скуповима. 

По потреби је тражена стручна и правна помоћ служби Министарства просвете и Секретаријата за 

образовање града Београда 
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10. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШКОЛЕ - ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

        У оквиру интерног маркетинга у школи су редовно прављене изложбе најлепших 

ликовних и литерарних радова ученика. Реализоване су приредбе на којима су своје умеће 

показале драмска, рецитаторска секција, хор, а и ликовна секција кроз учешће на 

сређивању сцене. 

        И у оквиру екстерног маркетинга организоване су многе активности. 

- У оквиру Дечије недеље наступ наших ученица у Павиљону Цвијета Зузорић на 

Калемегдану 9.10.2015.године 

- Наступ Етно певачке групе у Десци у Мађарској на манифестацији „Дани српске 

културе“ 7.11.2015.године 

- Телевизијско гостовање Етно певачке групе 19.11.2015.године на HAPPY телевизији. 

- 13.12..2015.године наступ Етно певачке групе на годишњем концеру КУД-А Стеван 

Штрбац у Дечијем културном центру. 

-  24.01.2016. године Етно певачка група наше школе наступала је у Банатском 

Карађорђеву на манифестацији „Карађорђевачка прела“. 

-  Наступ Етно певачке групе у Румунском граду Жомбољ 10.04.2106.године у Музеју 

штампе на отварању изложбе “Венчање краља Александра и краљице Марије“. 

- 9.05.2016. године одржана је Ревија победника у Дечијем културном центру на коме су 

наступиле чланице Етно групе наше школе, са својим првопласираним нумерама. 

- Ученице наше школе, чланице Етно певачке групе на челу са проф.музичке културе 

Милом Ђачић издале свој први самостални ЦД. 

- У реномираном музичком часопису "Етноумље" објављен је чланак о вокланој етно 

групи наше школе. а уз велико ангажовање и  подршку наставнице музичке културе Миле 

Ђачић, 

 која је и руководилац етно групе 

-Чланови драмске радионице наше школе су 28.11.2015. год. наступили у позоришту „Пан 

Театар“ у Београду. Изведена је најновија представа у припреми радионице – „Приче из 

аутобуса 31“. 

10.1. Организовање манифестација и приредби 

          Током школске 2015/2016. године на свечан начин и уз пригодан програм  у школи 

су обележени сви значајни моменти у животу школе и организована гостовања предавача, 

песника, драмских група и сл. Организовни су: 

 Приредба поводом поласка првака у школу; 

 Активности у оквиру Дечије недеље од 5. до 11. октобра 2016. године  

 - 5.10.2015.год. Хуманитарна акција Друг – другу, 

- 6.10.2015.год. Представљање специфичности кинеског језика – Драмска 

радионица – Да Вам се представимо, 

- 7.10.2015.год. Спортски дан, 

- 8.10.2015.год. Мали истраживачи – Комбинована чуда су могућа, 

- 9.10.2015.год. Фестивал дечјег стваралаштва. 

 15.10.2015. год. Тако је причао Мика Антић у интерпретацији Горана 

Лазовића 

 Обележен је Дан просветних радника; 

 Ватрогасци спасиоци – гости наше школе 

 19.11.2015. год. у свечаној сали наше школе је гостовао чувени писац за 

децу Раша Попов 
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 Новогодишњи базар – сви ученици учествовали у прављењу пахуљица, 

капа, украса, звездица,...; 

 Новогодишњи концерт у свечаној сали наше школе; 

 Представе драмске радионице наше школе  

 28.3.2016.год. медицинске сестре Дома здравља Врчин, одржале предавања 

о хигијени, 

 Генерацијско дрво одељења 1/4 

 18.4.2016.год. „Безбедност у саобраћају“ – предавање МУП-а Београд,. 

 26.04.2016. год. представа за најмлађе „Маша и медвед“ 

 Лукино вече уметности 

 Јавни час музичке школе, свечана сала ОШ ''Свети Сава''   

 Школска слава Свети Сава-Светосавска академија 

 Васкршње свечаности  

 Светски дан заштите животне средине 

 Обележавање Дана планете Земље 

 Свечаност поводом доделе сведочанстава ученицима осмог разреда; 

 Прослава матурске вечери (.06.2016. год); 

 Приредба за предшколаца предшколске установе „Лане“ из Врчина  

 Видовданске свечаности. 

 

          У организацији наведених садржаја много посла имали су руководиоци  и чланови 

школских секције, одељењске старешине и библиотекар. Следи детаљнији приказ неких 

значајних активности наше школе, а све активности се налазе и у Летопису школе за 

2015/16. школску годину 

 

10.1.1. Свечани пријем првака 

         Свечани пријем ученика 1. разреда одржан је 01.09.2015. год. у свечаној сали наше 

школе с почетком у 17:00 часова. Пријему су присуствовали многобројни наставници 

школе, директор школе Добрица Синђелић, испред Градске општине Гроцка Живадин 

Митрић и представници општинског већа. Културно-уметнички програм припремила је 

драмско-рецитаторска секција од 1. до 4. разреда, коју води проф.разредне наставе Бојана 

Стевановић,  а у техничким припремама учествовала је библиотекарка школе са 

члановима библиотекарске секције. Свим првацима пожелили смо срећан почетак 

школовања, а родитељима пуно радости и стрпљења, и да што више подршке пруже 

својим малишанима. 

 

10.1.2. Представе драмске радионице наше школе 

          Драмска радионица, под вођством глумица Оливере Викторовић-Ђурашковић и Тијане 

Јанковић постоји активно у нашој школи од другог полугодишта школске 2008/09. год. и наставља 

са радом у наредним школским годинама. Координатор радионице за школу од њеног оснивања је 

Бојана Теофиловић, проф. разредне наставе. 

   Драмска радионица се одржавала сваког четвртка и обухватила је ученике од 1. до 8. разреда. 

Било је 20 ученика полазника. 

        На Драмској радионици ученици су имали прилике да науче многобројне глумачке вештине : 

правилан став, правилно дисање, тј. правилно коришћење вадуха при говору, вежбе артикулације 

и дикције, изражавање стања и осећања покретом, говором, итд. Маожда је једна од накважнијих 

ствари развијање позитивних социјалних особина и стицање нових искустава, као и могућност 

учешћа на многобројним манифестацијама, којих је у овој школског години било много. Такође, 

важан део радионице су и концентрацијске вежбе и вежбе за развијање пажње. Ученицима је 

пружена могућност да кроз мноштво карактерно различитих ликова испоље своју глумачку 

креативност. 
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Активности чланова драмске радионице током шк. 2015/16. год. 

 
1. „ПРИЧЕ ИЗ 31-НИЦЕ“ 

   Нова представа драмске радионице ОШ „Свети Сава“ из Врчина, „Приче из 31-ице“, 

премијерно је изведена у понедељак 02.11.2015. год. у свечаној сали школе. Представа је 

изведена за ученике од 5. до 8. разреда који су за свој труд, учење и однос према школи и 

школским обавезама награђени присуством на премијери. У представи су на комичан начин 

представљене друштвене мане обичних, „малих“ људи, који прелазе из једног у други 

конфликт, не решавајући претходни. Вртлог мимоилажења генерација и животних ставова, 

недостатак основне културе и поштовања према трудницама и старијима, ликови џепароша и 

навијача, ... учинили су ову представу критиком саввремених друштвених појава. 

Текст представе прилагодила је глумица Тијана Јанковић. Костиме су осмислили чланови 

радионице. Организациону подршку пружила је проф. разредне наставе, Бојана Теофиловић, 

координатор радионице за школу. Ученицима је несебичну подршку пружио, као и увек, 

директор школе, Добрица Синђелић. 

 

                                            
   

2. НАСТУП ЧЛАНОВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ ОШ „СВЕТИ САВА“ У „ПАН ТЕАТРУ“ У 

БЕОГРАДУ 

         Чланови драмске радионице ОШ „Свети Сава“ из Врчина наступали су 28.11.2015. год. 

у позоришту „Пан Театар“ у Београду. Изведена је најновија представа у припреми 

радионице – „Приче из аутобуса 31“. У представи су на комичан начин представљене 

друштвене мане обичних, „малих“ људи, који прелазе из једног у други конфликт, не 

решавајући претходни. Вртлог мимоилажења генерација и животних ставова, недостатак 

основне културе и поштовања према трудницама и старијима, ликови џепароша и навијача, 

... учинили су ову представу критиком саввремених друштвених појава. На крају наступа 

члановима радионице су уручене дипломе Пан Театра за учешће у представи. 

Сарадња са „Пан Театром“ траје дуги низ година, а наступ наших ученика на сцени тог 

позоришта је подстрек и шанса више у освајњу уметничког света.  
                                           

3. ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 2016. – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

  

   Општинско такмичење у глуми – „Позоришне игре деце и младих 2016.“ одржано је у 

свечаној сали ОШ „Свети Сава“ у Врчину 27.04.2016. год. Организатори такмичења били су 

ОШ „Свети Сава“ Врчин и Пријатељи деце општине Гроцка. 

  Такмичење је одржано према тачно утврђеним пропозицијама. Додељене су награде за 

најбољу представу, најбољу женску и најбољу мушку улогу, за најбољи костим, 

сценографију и за најбољи сценски покрет. 

  О победнику такмичења одлучивао је стручни жири: 
- Маја Матијевић, дипломирана глумица – председник жирија 
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- Сара Апостоловић, студент друге године Академије уметности у Новом Саду 

- Никола Тодоровић, апсолвент глуме Академије лепих уметности у Београду 

         У такмичарском делу први су наступили чланови драмске радионице ОШ „Свети Сава“ 

из Врчина с представом „Бајкоград“. Као други наступили су чланови драмске трупе ОШ 

„Милоје Васић“ из Калуђерице с представом „Стари дани“. 

Прво место и пласман на градско такмичење освојили су ученици ОШ „Свети Сава“ из 

Врчина. Истовремено, ученица наше школе, Марија Раденковић, освојила је две 

појединачне награде – награду за најбољи сценски покрет и награду за најбољи костим. 

 

   
 

4. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ 

 

           Градско такмичење у глуми – 31. Фестивал позоришних игара деце и младих Београда, 

у организацији Пријатеља деце Београд, одржано је 12. и 13.05.2015. год. на великој сцени  

Центра за културу и образовање у Раковици. Учествовали смо с представом „Бајкоград“. 

Драмску групу чинили су Лени Вулета, Анђелија Арсић, Дара Барзин, Јована Теофиловић, 

Андреа Живковић, Алекса и Андрија Симоновић, Слађана Радовановић, Марија Раденковић, 

Биљана Стевановић, Марија Бурсаћ, Михајло Старчевић и Тијана Копривица. Ученици су на 

такмичење ишли у пратњи учитељице Бојане Теофиловић, координатора радионице за 

школу.  

Драмска група освојила је 3. место на овом градском такмичењу, а ученица Марија 

Раденковић, освојила је награду за најбољу женску улогу. Честитамо на освојеним 

наградама, и надамо се следећим већим успесима! 
 

5. ДАН ШКОЛЕ – ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ 

          Дан школе обележен је 19.05.2016.год. Том приликом чланови драмске радионице 

наше школе учествовали су у припреми и реализацији културно-уметничког програма. 

Извели су представу „Драги дневниче“. Представа је поучно-наративног-психолошког 

карактера. Говори о проблемима с којима се деца сама суочавају, и бунту који деца 

испољавају јер своје проблеме не могу сама да реше, а помоћ не долази, и о томе како праве 

грешке у понашању јер су неприхваћена. Представа је прихвађена с одушевљењем како од 

ученика тако и од одрасле публике, који су је оценили као представу коју обавезно треба да 

погледају сви ученици наше школе. 
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6. НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈА ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА 

          Свечана додела награда обављена је 26.05.2016. год. у Скупштини града Београда у 

свечаној сали Старог двора.  

          Награде су уручене члановима драмске радионице наше школе који су освојили 3. 

место с представом „Бајкоград“ на градском такмичењу у глуми – Позоришне игре деце 

и младих Београда. Такође, ученица 6. разреда наше школе, Марија Раденковић, освојила 

је две награде за најбоље женске улоге. Прву награду за улогу Мие у представи 

„Школски дан“ на Фестивалу кратких драмских форми – Меморијал Драгослав 

Симић, и другу награду за улогу Дворске луде у представи „Бајкоград“. 

          Поред изврсног програма свечаности , организатори су били великодушни и нашим 

ученицима понудили да бораве на тераси Старог двора са које наши прослављени спортисти 

поздрављају грађане Србије који их дочекују након великих спортских освајања. Целокупна 

додела награда, а посебно боравак на поменутој тераси за наше ученике представљали су 

незабораван доживљај. 
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7. ПРЕДСТАВА „ДРАГИ ДНЕВНИЧЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

           У петак, 03.06.2016.год. ученици од 1. до 4. разреда у свечаној сали гледали су 

најновију представу драмске радионице наше школе „Драги дневниче“. Представа је 

прихвађена с одушевљењем и изведена је два пута јер су ученици желели још једном да је 

погледају.  

 

                            
 
 

8. ПРЕДСТАВА „ДРАГИ ДНЕВНИЧЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

          У четвртак, 09.06.2016.год. представа је изведена за ученике од 5. до 8. разреда. 

Долазак ученика био је по слободној вољи и избору. На тај начин је уочена самостална 

заинтереованост ученика за праћење драмске уметности. 

 

                                 
 

 

Координатор драмске радионице за школу, 

Бојана Теофиловић, проф.разредне наставе 

 

10.1.3. Лукина уметност 

           Рад са даровитим ученицима, осим рада на развоју потенцијала, захтева и 

омогућавање ученицима да јавности представе своја достигнућа. Сходно томе, ученику 4/2 

одељења, Луки Вуковићу, омогућили смо да своја сликарска, песничка и глумачка остварења 

представи ученицима школе и одраслој публици. 
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            У среду, 20.04.2016. год. ученик Лука Вуковић, имао је у својој школи самосталну 

изложбу ликовних радова употпуњену читањем Лукине поезије. Изложба је била постављена 

у холу школе, а у свечаној сали Лукину поезију читали су Лука и његови другари из 

одељења. Ученици у публици су с радошћу прихватили Лукину поезију и одушевљено 

аплаудирали након сваке прочитане песме. Поставку ликовних радова су пропратили у 

предвиђеном времену, али јој се поново враћали на сваком следећем одмору између часова и 

задржавали се испред слика и након завршених часова. Идеју за представљање Лукиног 

стваралаштва дали су директор школе Добрица Синђелић и одељењски старешина Бојана 

Теофиловић, уз свестрану подршку Лукине породице. Лука се претходних месеци истакао 

својом поезијом када су школу посетили књижевници Раша Попов и Мирослав Кокошар. 

Ликовно стваралаштво је дошло  до изражаја на часовима ликовне културе, а изложба 

организована по узору на већ одржану самосталну изложбу ученице наше школе Ивоне 

Мерле.  

    Лукина поезија одише мотивима природе, осећања, породичног живота и одрастања, а 

ликовни радови темама ликова светаца, цртаних јунака, животиња итд. 

    Жеља нам је била да се Лукин вишегодишњи, обиман и квалитетан рад представи, а 

тиме другим ученицима пружи мотив више да се баве уметношћу. Такође, ученици који већ 

сликају или пишу поезију имали су прилику да виде да се у нашој школи овакав вид 

стваралаштва цени и успешно представља, те тако имамо у плану даље представљање малих 

песника и сликара. 

          И у четвртак, 02.06.2016. год. у свечаној сали школе до изражаја су дошли машта, 

креативност и стваралаштво. Лукину поезију читали су Лука и његови другари. 

Представљени су драмски комади драмско-рецитаторске секције од 1. до 4. разреда, чији је и 

Лука члан. У холу школе постављена је изложба Лукиних ликовних радова. Публику су 

чинили представници Савета родитеља, Школског одбора и сви заинтересовани становници 

Врчина. 

На крају програма, директор школе, Добрица Синђелић, уручио је Луки награду – књигу, 

пожелео му напредак у даљем стваралаштву и изразио жељу да представљања даровитх 

ученика наше школе постану стална пракса. 

 

10.1.4. Ватрогасци спасиоци – гости наше школе 

          Сарадња породице и школе у ОШ „Свети Сава“ у Врчину временом све више добија на 

значају. Реализује се и унапређује на свим нивоима, па тако и у виду родитеља ученика као 

предавача области у којима су стручни. Ватрогасац-спасилац општине Вождовац, Горан 

Коџић, отац ученика 3/3 одељења, Алексе Коџић, са колегама је обавио едукацију ученика од 

1. до 4. разреда у петак, 13.11.2015. год. Ученици су могли да се упознају с начином рада 

ватрогасаца-спасиоца, да науче који су делови униформе, да упознају начин рада ватрогасног 

возила, и да сазнају које су то ситуације у којима реагују ватрогасци-спасиоци. Такође, 

одговарали су на многобројна питања ученика. Овакав вид конкретне наставе веома 

мотивише ученике и подстиче запамћивање ученог. 

 

10.1.5. Новогодишња приредба и базар 

           Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се Новогодишњи базар у нашој 

школи. Ове године одржан је 28.12.2015. год. Базар је био изузетно посећен па тако ни дечја 

радост није изостала. Мноштво пахуљa, јелки, звездица, кићанки, шешира, Деда Мразова, 
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честитки, украса, санки, цветова, новогодишњих врећица, капа, чизмица, пакетића, итд. 

направљених од најразноврснијих материјала одисали су  новогодишњим духом. 

Задовоољни смо што је Базар успешно реализован, што су ученици испољили обиље 

креативности. Ове године, више него икада раније, родитељи ученика су кроз многобројне 

радионице учествовали у припреми Базара. Веома смо захвални родитељима ученика и 

задовољни оствареном сарадњом. 

 

10.1.6. Новогодишње креативне радионице 

           Током децембра 2015. год. у нашој школи одржане су новогодишње креативне 

радионице деце и родитеља у већини одељења разредне наставе. 

Величанствено новогодишње расположење традиционално дочаравају учитељице са својим 

ученицима и њиховим родитељима припремајући креативне радионице „У сусрет 

новогодишњим празницима“. Такве радионице имају за циљ да побуде уметничке и естетске 

склоности и да максимално искористе дечији креативни потенцијал, као и да им дочарају  

лепоту заједничког дружења и стварања. 

Деца и родитељи су показали своје умеће и креативност уз осмех и лепо дружење. Учионице 

су постале лепше и блиставије од  дечјег весеља, светлуцавих новогодишњих украса и 

атмосфере која је пријала свима. 

 

10.1.7. Извештај о прослави школске славе и Дана школе 

Наша школа има част да носи име једног од најзначајнијих личности наше историје. 

Школска слава обележена је 27.01.2016. год.  

 08.00 – Литургија у Храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину. Традиционалне 

духовне песме извела је етно група наше школе. 

 Школски час посвећен личности и делу Светог Саве 

 11.00 
 
– Резање славског колача 

Директор школе, Добрица Синђелић, је најпре поздравио све присутне и пожелео 

срдачну добродошлицу. Приступило се резању славског колача са Оцем Душаном, 

старешином Храма Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 

 Свечана академија у свечаној сали наше школе 

 Изложба ликовних радова 

 

    
У достизању многобројних циљева и успеха  помажу нам многобројни сарадници. Ове 

године истичемо и посебно се захваљујемо: госпођи Снежани Ђурић, секретару 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда, председнику Градске општине 
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Гроцка, господину Стефану Дилберовићу, господину Драгољубу Којчићу, директору Завода 

за уџбенике, директорки Основне музичке школе Гроцка, госпођи Бранки Ивковић 

Петронић, председнику Месне заједнице Врчин, Радомиру Аврамовићу, родитељима и 

донаторима: госпођи Јелени Вулета, госпођи Катарини Нинковић, господину Дејану 

Митрићу и господину Ратку Теофиловићу.  

Прослава школске славе је прилика за доделу награда за успехе на такмичењима током 

шк. 2014/15. год.  Постигли смо изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и 

остварили историјска постигнућа за нашу школу – пласмане на  државна такмичења из 

историје, биологије, географије, хемије и рукомета. За вишегодишњи рад и изузетан 

допринос у афирмацији школе, награђена је Илинка Маринковић, секретар школе. 

На ликовно- литерарном конкурсу „Савиним стопама“ који је расписала наша школа 

поводом Савиног дана, трочлани жири у саставу: проф. српског језика Сунчица Ђорђевић, 

проф. српског језика Јелена Лепен и бибилиотекарка Снежана Теофиловић, изабрао је 

најбоље радове. Прво место и част да прочита свој рад на свечаној академији 27.01.2016. год. 

имала је Катарина Маринковић ученица 7/1 одељења.  

 

     
 

Дан школе обележен је 19.05.2016.год. По први пут наша школа славила је 2016. год. Дан 

школе одвојено од прославе школске славе Свети Сава. За датум прославе је уз благослов 

Патријаршије изабран 19. мај, празник који Српска Православна црква слави у знак сећања 

на дан када је краљ Владислав пренео Савине мошти из Трнова у Србију у манастир 

Милешеву.  

 

 
 

Ученике, родитеље и многобројне присутне званице – представнике надлежног 

Министарства, Града, локалне самоуправе и мештане Врчина поздравио је најпре директор 

школе Добрица Синђелић, након чега је уследило сечење славског колача и културно-

уметнички програм у извођењу школског хора и драмске радионице наше школе. 
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Том приликом чланови драмске радионице наше школе учествовали су у припреми и 

реализацији културно-уметничког програма. Извели су представу „Драги дневниче“. 

Представа је поучно-наративног-психолошког карактера. Говори о проблемима с којима се 

деца сама суочавају, и бунту који деца испољавају јер своје проблеме не могу сама да реше, а 

помоћ не долази, и о томе како праве грешке у понашању јер су неприхваћена. Представа је 

прихвађена с одушевљењем како од ученика тако и од одрасле публике, који су је оценили 

као представу коју обавезно треба да погледају сви ученици наше 

10.1.8. Предавања у школи 

           У циљу промовисања здравих хигијенских и животних навика, и мотивисања ученика 

за редовно одржавање личне и радне хигијене одржано је у нашој школи предавање за 

ученике од 1. до 4. разреда. Обухваћена су сва одељења разредне наставе. Предавање су у 

периоду од 22.03. до 31.03.2016. год. одржале медицинске сестре Дома здравља из Врчина. 

Ова посета представља даљи рад на развијању сарадње школе и Дома здравља, а свакако 

највише користи имају ученици. 

           У организацији наше школе и општине Гроцка 19.04.2016. год. у свечаној сали школе 

извршена је едукација ученика од 1. до 4. разреда на тему „Упознавање деце са основним 

правилима безбедног понашања у саобраћају“. Едукацију су реализовали предавачи 

Асоцијације за безбедност у саобраћају. Циљ едукације је да се ученици доведу на такав 

ниво саобраћајног образовања и васпитања којим прихватају и формирају навике безбедног 

понашања у саобраћају. Ученицима су, такође, подељени информатори на тему безбедности 

у саобраћају. На крају предавања је обављено тестирање ученика 4.разреда ради увида у 

усвојеност презентованих садржаја. 

10.1.9. Васкршње свечаности 

 У оквиру Васкршњих свечаности од 20.4. до 1.5.2016.год. одржане су бројне 

манифестације. 

- 20.4.2016.год. Радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница. У сарадњи 

са Пријатељима деце општина Гроцка, изложба шарених јаја и жирирање за градску 

изложбу, 

- 21.4.2016.год. Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји и осликавање 

и шарање дрвених јаја, 

22.4.2016.год. Васкршњи базар у школском дворишту 

10.1.10. Обележавање Дечје недеље 

      Дечја недеља је обележена кроз остварење следећих активности: 

- 5.10.2015.год. Хуманитарна акција Друг – другу, 

- 6.10.2015.год. Представљање специфичности кинеског језика – Драмска радионица – Да 

Вам се представимо, 

- 7.10.2015.год. Спортски дан, 

- 8.10.2015.год. Мали истраживачи – Комбинована чуда су могућа, 

- 9.10.2015.год. Фестивал дечјег стваралаштва. 

 

Настава кинеског језика у нашој школи 
 

        Упоредо са продубљивањем размене са Кином у политичкој, економској и културној 

области у Србији се већ годинама учи кинески језик.  Програм је обухватао ученике  
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средњих школа, а са све већом заинтересованошћу и растом ентузијазма за учење кинеског 

језика, програм је намењен и ученицима основних школа. 

    Наша школа се труди да својим ученицима увек понуди нове, актуелне садржаје, те смо 

и овога пута, великим ангажовањем и  успостављајући сарадњу са Амбасадом НР Кине 

успели да организујемо  БЕСПЛАТАН КУРС кинеског језика за ученике наше школе. 

 Настава се  реализује у два термина  уторком за ученике 1 – 4.  разреда  и  два термина 

средом  за  ученике  5 – 8.  разреда.  

Укупно има 39 полазника, а распоред група и термина налази на огласној табли на ђачком 

улазу у школу.Часове је у првом полугодишту држала  професорка Чанг Феи, а у другом 

проф. Мајнор.  Ученицима су упознати са традицијом и  културом Кине, главним градом 

Пекингом као и многобројним традиционалним украсима и занимљивостима.  

10.1.11. Извештај о сајту школе 

          Сајт школе успешно постоји од 2008. године. Од дана оснивања до данас на њему су 

објављиване активности наставника и ученика, репортаже, ставови, научни текстови, 

фотографије и др. На овај начин све активности и пројекти представљени су на адекватан 

начин родитељима, деци и другим посетиоцима сајта. Наш рад постао је транспарентан и 

доступан свима на савремен и прихватљив начин. 

 

          Ослушкивани су ставови и мишљења других када је наш рад у питању. Можемо 

закључити да је овај волонтерски пројекат успешно заживео у нашој школи на радост и 

корист многих. 

 

Администратор и уредник сајта школе:  

Милена Мијајловић, професор математике 
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11. УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 

2016/17. ГОДИНУ 

            Упис првака у ОШ „Свети Сава“ у Врчину одвијао се по плану. Провера њихових 

способности (тестом ТIP-1) од стране психолога трајала је све до краја јуна месеца. Кроз њу 

је прошло 74-оро деце (35 девојчица и 39 дечака).За превремени упис није пријављено ни 

једно дете. Деце рођене у јануару и фебруару 2010. године је дванаесторо. Истуреном 

одељењу у Доњој Мали припада  28 ученика (15 дечака и 13 девојчица).  

          Просечно постигнуће целе генерације првака је 99,85 што представља просечан успех 

на тесту. 

          У нашој средини је из године у годину јако велики број деце са логопедским 

проблемима. Такав је случај и са овом генерацијом деце (око двадесетак првака има неки од  

говорних поремећаја, а међу њима и десетак њих са изразитијим сметњама). 

Проблеме са видом има двоје деце. Изразитије здравствене проблеме има око 5% деце 

(проблеми са астмом, алергијама, епилепсијом). У сличном постотку се јављају и неуротичне 

црте код деце. Троје ученика је имало развојну дисфазију. Леворуких је осморо. Сумња се на 

хиперактивност код неколико ученика. У овој генерацији има око пет посто деце чији су 

родитељи разведени, или живе у ванбрачној заједници. 

          Већина породица је добро стамбено ситуирано. Образовни статус родитеља није висок: 

нема родитеља је без основне школе, само са основном школом је око 3% очева и око 7 % 

мајки, трећи и четврти степен има око 80% очева и 82% мајки, вишу и високу школску 

спрему има око 17% очева и 11% мајки. Уписано је једно дете Ромске националности. 

Велики број првака, преко три четвртине има браћу и сестре. 

          Око 56%  првака препознаје слова, чита сричући или слово по слово око 25%, док их 

око 12% ишчитава и течно чита, а око 7% не препознаје слова. 

У виду за инклузивни рад  имамо још шесторо ученика који ће наставу похађати у 

централној школи. 

           На основу наведених података се види да ће учитељи наредне школске године као и 

раније имати велики и озбиљан посао, који ће, верујемо, обавити као и увек одговорно и 

професионално. 

                              
 

Терзић Мирјана, психолог 
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12. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ 

СРЕДИНЕ 

           Сарадња школе и друштвене средине је најзначајнији фактор успешног рада школе. 

Због тога се уложио значајан напор за чвршћу сарадњу са што већим бројем субјеката 

друштвене заједнице.  

            У реализацији појединих питања васпитно-образовног рада школа је користила 

различите могућности ангажовања родитеља. 

Редовно су одржавани родитељски састанци, а по  потреби и састанци група родитеља (чија 

су деца испољавала проблеме у понашању и учењу), као и индивидуални разговори са 

великим бројем родитеља. Постоји и један мањи број родитеља који уопште не показују 

интересовање за школу и школски успех своје деце. То су по правилу родитељи чија деца 

постижу слабији успех. 

            Успешно је остварена и сарадња са Домом здравља у Врчину, поготово где је у 

питању слаба исхрана и лошији хигијенски услови живота деце. Педијатар је Наставничком 

већу и Савету родитеља дао преглед здравственог стања ученика, хигијене и стања зуба 

ученика наше школе. Успешна сарадња је остварена и са Дечијом установом  Лане, нарочито 

у време уписа првака у школу, у виду размене мишљења психолога са васпитачима о 

будућим полазницима, родитељског састанка у вртићу коме су присуствовали психолог 

школе и учитељи будућих првака. Будући прваци су посетили школу са својим васпитачима, 

а наши ученици и учитељи су их дочекали и упознали их са школом и њеним радом. И 

протекле школске године, као и претходних година, остварена је сарадња са Центром за 

социјални рад општине Гроцка поводом ученика са проблемима у понашању. 

           Школска деца су укључена у рад фудбалског и рукометног клуба, као и у фолклорно 

друштво Стеван Штрбац и музичку школу. 

          Организоване су акције чишћења школе и околине. 

          Приликом реализације реалних сусрета у оквиру пројекта „Професионална 

оријентација у Србији“ и протекле школске године је остваренасарадња са радним 

организацијама на локалу, а приликом реализације Сајма образовања и са свим школама са 

општине Гроцка, Општином Гроцка, Канцеларијом за младе и средњим школама са подручја 

Београда. 

Школа је задовољна сарадњом коју је остварила са друштвеном средином. 
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13. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

          У циљу да се вреднује и самовреднује наставни процес, реализоване су посете 

часовима од стране стручне службе и директора, како би успешно, током школске године 

пратили изабрану област вредновања. У циљу да се наставни процес још више осавремени 

интезивирана је  и сарадња са родитељима-Отворена врата,  као и континуирано 

информисање о постигнућима ученика.На сајту школе су представљени  реализовани 

угледни часови као и све посете и организоване активности које имају за циљ да осавремене 

наставни процес. Сви оперативни месечни планови се предају у електронској форми и 

прегледани су од стране стручне службе.Стручна и одељењска већа, као и тимови размењују 

искуство на састанцима и самим тим доприносе континуитету и транспарентности у 

информисању о напредовању ученика, као и усклађивање критеријума оцењивања. 

Педагошка  документација наставника садржи  смернице за даље напредовање ученика као и  

усклађеност наставног процеса са различитим способностима и склоностима ученика. 

           У извештају Тима се налази анализа посете часова .Коришћена је чек листа са 

стандардима која омогућава увид у јаке и слабе стране наставног процеса, а све у циљу да се 

побољша и осавремени наставни процес.Ради боље прегледности дата је статистичка анализа 

са сваки индикатор а средња вредност стандарда је изражена на крају сваке табеле. 

 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-

методичка решења на часу 
 ∑ 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве учења. xxxxxxxxxxxxxxxx                                                       16 

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна 

ученицима. 
xxxxxxxxxxxx 12 

2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да 

науче. 
xxxxxxxxx 9 

2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у 

односу на циљ часа. 
xxxxx 5 

2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија 

питања/задатке/захтеве. 

 

 

 

xxxxxx 6 

2 4 3 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 x 

2,12 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 
 ∑ 

2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите 

начине/приступе за решавање задатака/проблема. 
xxxxxxxx 8 

2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 

наученим. 
xxxxxxxxxxxxxxx                                         15 

2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са 

примерима из свакодневног живота.  
xxxxxxxxx 9 

2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје 

из различитих области. 
xxxxxxxxx 9 

2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. 

 

 

 

xxx 3 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 1 3 x 1,8 
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2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика. 
 ∑ 

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
xxxxxxxxxxxx 12 

2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. 
xxxxxxxxxxxxx                                               13 

2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика. 
xxxxxxx 7 

2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим 

образовним и васпитним потребама. 
xxxxxx 6 

2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале 

на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у 

образовању.  

 

 

x 1 

3 4 3 1 2 1 2 4 1 3 4 2 2 3 1 3 x 2,4 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 
 ∑ 

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 
xxxxxxxxxxxxxxxx                                        16 

2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 
xxxxxxxxxxxxxx 14 

2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет 

учења на часу. 
xxxxxxxxxxx 11 

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. 
xxxxxxxx 8 

2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше 

задатак/унапреде учење. 
xxxxx 5 

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења. 
xxxxxxxxxxx 11 

2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. 
xxxxxx 6 

3 2 4 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 4 x 

2,06 

 
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 ∑ 

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа. 
xxxxxxxxxxxx 12 

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу. 
xxxxxxxxxxxx 12 

2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава 

дисциплину у складу са договореним правилима. 
xxxxxxxxxx 10 

2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. 
xxxxxxxxx 9 

2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 

функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 

часу). 

xxxxxx 6 

2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. 

 

 

 

xxx 3 

2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2 3 1 3 x 1.9 

 
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији 

даљег учења. 

 

 ∑ 
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2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању 

ученика. 
xx  2 

2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
xxxxxx 6 

2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. 
xxxxxxxxxxxx 12 

2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију 

ученицима о њиховом раду. 
xxxxxxx 7 

2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 
xxxxxx 6 

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 x 1,5 

 
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

 ∑ 

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. 
xxxxxxxxxxxxxxxx                                           16 

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. 
xxxxxxxxxxxxxxxx                                          16 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. 
xxxxxxxxxx 10 

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. 
xxxxxxxxxxx 11 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. 
xxxxxxx 7 

3 2 3 4 3 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 x2,75 

 

Закључци: Оснажити наставнике  

 за методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 

 да учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

 да ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. 

 да проверава да ли су постигнути циљеви часа. 

 да оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. 

Tим је  поред редовног праћења предаје месечних планова, анализе извештаја стручних и 

одељењских већа, пратио стручно усавршавања ван установе. Према Правилнику о  

стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника  ("Сл. гласник РС", бр. 

86/2015) саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање васпитно-образовног рада. Члан 20 овог Правилника истиче  да је  План 

стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника  саставни део годишњег 

плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе и резултатима 

самовредновања и спољашњег вредновања установе. Тим је на основу полугодишњег 

извештаја, који се односи на анализу индикатора наставног процеса, анализирао које 

компетенције су оснажили наставници и стручни сарадници. 

 

К1 KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ 

НАСТАВЕ 

К2 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

К3 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

К4 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 
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К1  

  Континуирано се стручно усавршава у области научне дисциплине којој предмет припада, 

методике наставе и образовне технологије;  

   Унапређује квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области у којима се 

усавршавао;  

   Планира стручно усавршавање на основу резултата самовредновања и спољашњег 

вредновања рада и потреба школе у којој ради 

52 бода 

К2 

  Континуирано унапређује сопствену педагошку праксу на основу анализе ученичких 

постигнућа; 

   Унапређује свој рад, користећи знања стечена усавршавањем у области когнитивне, 

педагошке психологије и савремене дидактике и методика.  

24 бода 

К3 

  Планира стручно усавршавање на основу анализе квалитета односа у одељењу, мотивације 

ученика за учење и карактеристика личности ученика;  

   Проширује своја знања у области психофизичког, социјалног развоја деце и мотивације;  

   Активно ради на побољшању свог односа са ученицима; • Развија педагошке вештине за 

руковођење одељењем 

 

170 бодова 

 

К4 

  Планира стручно усавршавање на основу анализе успешности сарадње са свим 

партнерима;  

   Усавршава се у области сарадње и комуникацијских вештина;  

   Обучава се за тимски рад;  

   Активно ради на побољшању свог односа са свим партнерима у образовно- васпитном 

раду. 

 

312 бода 

 

            На основу праћења стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

неопходно је унапредити рад Тима за стручно усавршавање који би за наредну школску 

годину који би информисао наставнике о семинарима; трибинама и стручним скуповима 

како би се оснажиле компетенције у циљу побољшања наставног процеса.  

 

                                                  Руководилац Тима за вредновање и самовредновање рада школе 

                                                              Ана Матејић, педагог, наставник грађанског васпитања 

 

 

Протекле школске  године смо завршили са реализацијом трогодишњег Развојног 

плана школе. Евалуирајући његову реализацију по предвиђеним кључним областима, а 

на основу предвиђених инструмената можемо да закључимо: 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ:  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

- У изради, годишњим ревизијама и имплементацији ШРП учествовао је велики број 

заинтересованих наставника 

- Успели смо да смањимо обим Годишњег плана у предвиђеном нивоу 

- Састанци унутар и између стручних већа одржавани су на месечном нивоу 

- Одржан је планиран број угледних часова на којима је приказана корелација међу 

предметима 

- У свим глобалним плановима су приказани уџбеници и шира литература за ученике и 

наставнике 

- У свим оперативним плановима дефинисан је избор ипримена различитих метода и облика 

рада, а наглашене су и иновативне активности 

- Планирана је провера остварености образовних исхода и евентуални план корекција 

 

На основу евалуације може да се закључи да смо применом овог Развојног плана успели да 

остваримо општи циљ који се тиче подизања нивоа сарадње и учешћа Стручних већа у 

изради Годишњег плана, Школског програма и Развојног плана чиме је остварен бољи 

квалитт садржаја, функционалност и усклађеност, тако да смо се у овој области дотакли 

оцене 4. 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

-Сви наставници су упознати са стандардима компетенција и примењени су упитници за 

самопроцену  наставника. Превазишли смо планираних 60% наставника који треба да прођу 

један од семинара за усавршавање својих компетенција и примену савремених метода рада 

при чему је 5-10% часова остварено применом знања стечених на семинарима. Ипак је 

закључено да још више треба оснажити наставнике  

 за методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 

  да уче ученике да постављају себи циљеве у учењу 

 да ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. 

 да проверавају да ли су постигнути циљеви часа. 

 да оцењују у складу са Правилником о оцењивању ученика. 

- У циљу упућивања ученика на коришћење различитих техника учења и учења наставних 

садржаја са разумевањем одржавана су предавања психолога  у оквиру одељењских 

заједница петих разреда. Психолошко-педагошка служба је била активна и у раду са 

ученицима који имају проблема са начином учења. 

- Мада је доста урађено на подизању квалитета наставе увођењем савремених наставних 

метода и облика рада још увек је неопходно интензивирати рад у том правцу како би 

задовољили постављени критеријум од 25% часова на којима се они примењују. 

- На основу анализе посећених часова може се закључити да је још неопходно да се настава 

обогати садржајима активног учења како би се достигао постављени циљ да 60-70% ученика 

активно учествује у настави и да у томе осећа задовољство. 

- Мада је доста рађено на оснаживању тимског рада при планирању и реализацији наставе 

неопходно је и даље радити на поспешивању сарадње наставника различитих стручних већа 

и побољшању питања усклађености обраде тема заједничких за више предмета. 

- Успешно је организован предвиђен број угледних часова на годишњем нивоу на којима се 

приказује корелација међу предметима. и мада је често доста велика посећеност тим 
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часовима још увек треба настојати да се оствари да број наставника који их посећује не буде 

мањи од 10. 

- Доста се радило на сарадњи са родитељима по питању одговорности ученика према учењу 

(тој теми су посвећена бар 2 родитељска састанка у сваком одељењу, а сви родитељи ученика 

са проблемима у учењу су бар 2 пута годишње позивани на разговор 

- Закључено је да и поред упућивања ученика на коришћење различитих извора знања и 

бољој доступности интернету у школи ипак још увек треба улагати доста напора у развијање 

унутрашње мотивације ученика за учење.Такође је неопходно више обратити пажњу на 

темпо одвијања наставе који би омогућио ученицима да доживе успех, али не би био сувише 

спор да изазива досаду. 

- Неопходно је више радити са ученицима на обучавању стратегијама за објективну процену 

сопствених и постигнућа других, а такође би и наставници требало више да уважавају 

њихову самопроцену. 

- Наставници сагледавају прави значај формативног оцењивања и оно углавном испуњава 

своју функцију. 

- Настава је доста побољшана обезбеђивањем и коришћењем савремених средстава, она су у 

функцији остваривања циљева часова, али још увек није достигнут ниво њиховог коришћења 

на 80% часова. 

Анализирајући податке до којих смо дошли процесом самовредновања ове области можемо 

је оценити оценом 3 и констатовати даје неопходан  даљи рад на њеном унапређењу. 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

 

-У овој области можемо бити задовољни са усклађивањем стручног усавршавања са 

постојећом временском димензијом јер је овај критеријум задовољен код близу 80% 

наставника који су укључени у рад стручних друштава и разноврсне облике стручног 

усавршавања. 

- Успешно смо дошли до циља који се тиче одговарајућих просторних могућности, који као и 

опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. 

- Набављен је велики број савремених наставних средстава 

- Сви материјално-технички ресурси су дотупни наставницима и ученицима и у функцији су 

наставних и ваннаставних активности. 

- Када је реч о МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИМ РЕСУРСИМА, извршили смо њихово 

вредновање.Као ИЗВОРЕ ДОКАЗА користили смо: 

*Годишњи програм рада школе: подаци о величини, структури и намени школског простора, 

број ученика и структура простора у односу на важећи Норматив простора и опреме 

 *евиденцију наставника и школе о коришћењу материјално-техничких средстава 

 *чек листу из Приручника 

На основу наведених извора доказа тим за самовредновње је изнео своја запажања: 

   -Оно што је до ове школске године било карактеристично за нашу школу у центру био је 

недостатак просторних капацитета, који је решен завршетком грађевинских  радова. 

*Области у којима смо и од раније били  доста успешни: 

      -наша школа је физички безбедно место 

      -школа користи и материјално-техничке ресурсе ван школе, у локалној средини 

      -све просторије у школи се адекватно одржавају 

      -све просторије у школи су добро осветљене 

      -наставници су укључени у уређивање школског простора 

      -ученици су укључени у уређивање школског простора 
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      -школа има фискултурну салу и она  одговара Нормативима 

       -ученицима и наставницима је омогућено да спортске терене користе и после  наставе 

      -постоје добри услови рада у здравствено-хигијенском погледу  

      -извршена је  замена дотрајалог намештаја и столарије. 

      -издвојено одељење у Доњој Мали располаже одговарајућим унутрашњим и  

спољашњим просторним капацитетима 

      -спортски терени у Доњој Мали су добро уређени, опремљени разноврсним  

справама за реализацију спортских и других садржаја на отвореном простору 

*Области на којима се доста радило и посветитила им се велика пажња  и при том  

 постигло велико побољшање  

      -унапређен је школски простор који  пружа могућности за реализацију како 

наставних тако и ваннаставних активности 

      -наставницима је омогућен приступ интернету  

      -побољшано је обезбеђивање материјала за потребе наставе     

      -унапеђена је функционалност школског намештаја  

      -постојећа наставна средства су у функцији и унапређена су 

      -доста је урађено на сређивању школског дворишта у центру, ради се и на сређивању 

терена у Рамницама 

      -сала за физичко васпитање је опремљена средствима и опремом за поједине спортове, а 

поспешена је набавка и друге неопходне опреме  

    -школа је обезбедила просторије опремљене за кабинетску наставу за информатичко-

техничко образовање у коме постоји 30 рачунара, хемију, биологију, музичко и ликовно. 

    -у школи постоји простор за окупљање и дружење ученика 

    -медијатечки садржаји постоје и могу се користити у две учионице и два кабинета 

     -постоји просторија која може да се користи за пријем родитеља 

        *Области на које треба обратити више пажње у наредном периоду:    

   -и даље унапређивати опремљеност медијатеке 

   -пошто библиотека не располаже  литературом и  довољним фондом књига за задовољење 

потреба ученика и наставника, треба радити на допуњавању библиотечког фонда и редовном 

осавремењавању новим издањима 

   -и даље радити на унапређивању постојећег фонда наставних средстава 

   -уколико је могуће наставницима обезбедити просторије за припремање наставе 

   -школа у центру не располаже игралиштима и спортским теренима   

 

Анализирајући податке до којих смо дошли процесом самовредновања област материјално-

техничких ресурса и надаље можемо оценити оценом 3 јер и поред тога што је доста 

постигнуто  и даље треба радити на њиховом унапређењу, а посебно се треба позабавити 

израђивањем пројеката који би финансијски допринели.  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

- У овој области можемо у потпуности бити задовољни имплементацијом програма 

„Професионална оријентацијау Србији“. Реализовано је константно више од 70% радионица, 

сви ученици су активно учествовали у радионицама, а и велики број родитеља је укључен у 

реализацију пројекта ПО. 

- Такође смо у потпуности задовољни укључивањем великог броја ученика у реалне сусрете, 

њих 70% 

- Заживео је кутак за професионалну оријентацију 

- Кроз радионице и остале активности Вршњачког тима прикупљен је богат информативни 

материјал. 



 

 

111 

 

 

- Успостављена је сарадња са базичним ОШ на локалу приликом реализације пројектних 

активности.( Сајам образовања који је већ почео традиционално да се одржава. 

- Припремани су примери добре праксе и вршено је промовисање постигнућа у медијима 

- Функционалност и оправданост спровођења овог пројекта је потврђена кроз адекватан 

избор средње школе којом су ученици задовољни. Сви ученици, осим једне ученице 

протекле школске године су уписани у првом кругу уз поштовање првог, евентуално другог 

избора код већине ученика. 

-У циљу смањења насиља над децом и међу децом доста је урађено на промовисању 

ненасилних начина комуникације. Реализоване су предвиђене радионице, обучен је 

Вршњачки тим који се истиче својом активношћу. 

- Дефинисана су правила у свим одељењима и донешенашколска правила. 

- Израђене су и поштују се процедуре реаговања у инцидентним ситуацијама. 

 

На основу свега изнесеног можемо да закључимо да смо у овој области заслућили оцену 4. 

 

Руководилац Тима за самовредновање и Развојни план за период од 2013. до краја јуна 2016. 

године Терзић Мирјана. психолог 
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14. ЕВАУЛАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА 

                 У оквиру осврта на реализацију годишњег плана рада школе може се закључити да 

је квалитет остваривања радних задатака веома добар, а постигнути резултати у свим 

областима на нивоу очекивања. Наша школа може да буде поносна на пружање квалитетне 

наставе и ваннаставних активости, на спортске активности, уметничке области и 

међународну сарадњу. 

                 Посебно се залажемо у области међуљудских односа, партнерства и сарадње, 

похваљивања и награђивања ученика и запослених, као и рада на ваннаставним 

активностима. Школу процењујемо као пријатно и безбедно окружење за све. У пружању 

подршке ученицима, остварујемо континуирану и веома ефикасну сарадњу са породицама 

ученика. Школа је предузела и одговарајуће мере подршке када је у питању израда ИОП-а. У 

оквиру посета часовима уочени су веома добри примери инклузивне праксе. У школи 

постоје тимови за подршку ученицима који добро функционишу. Посвећује се пажња 

промоцији здравих стилова живота и функционише систем пружања подршке деци из 

осетљивих група. У наставном процесу углавном се примењују адекватна дидатичко-

методичка решења, истичу кључни појмови наставне јединице, а објашњења, инструкције и 

питања наставника су  јасна и прецизна. Постоји међусобно уважавање ученика и наставника 

у складу са договореним правилима. Руковођење у школи је у функцији унапређивања рада. 

Директор иницира, покреће и спроводи активности које доприносе развоју школе, предузима 

мере за решавање свакодневних проблема ученика, наставника и осталих запослених 

испољавајући отвореност и спремност за прихватање идеја, предлога и сугестија. У 

доношењу одлука уважава мишљење запослених.     

            Можемо да закључимо да је протекла 2015/2016. година за нас била једна радна и 

успешна школска година у којој смо задржали већ постављене али и наставили да 

постављамо нове стандарде у раду једне модерне школе. Залагања и ученика и наставника 

била су велика. Промовисали смо се на најбољи начин – кроз успехе наших ученика и 

наставника. Велики број учешћа на такмичењима и велики број освојених првих, других и 

трећих места као и разних награда само је још један показатељ да су наши ученици веома 

активни и ангажовани, а заједно са њима и њихови наставници. Захваљујући томе као и 

чињеници да смо школа у којој се стално „нешто дешава“ постали смо препознатљиви у 

локалној средини.  Велику помоћ у представљању свега онога што радимо пружају нам и 

савремене технологије. Трудимо се да нашу школу учинимо привлачном и за ученике али и 

за њихове родитеље, а постоје задаци на којима треба и даље радити и области које и даље 

треба усавршавати. 

Примарни задаци рада школе у наредном периоду били би: 

 ангажовање свих радника, стручних органа и органа управљања у школи на  

што успешнијем реализовању васпитно – образовних задатака; 

 полазећи од претпоставке да је добро планирање основа за квалитетан рад 

потребно је школске програме перманентно употпуњавати, повезивати и 

координирати; 

 интензивирање инклузивног рада, посебно када су у питању напредни 

ученици; 

 што боље и адекватније опремање како старог тако и новог учионичког 

простора, као и читавог школског простора; 

 опремање школе новим наставним средствима и дидактичким материјалом; 

 залагање за даље спровођење посебних програма васпитно – образовног рада; 
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 даље унапређивање сарадње са друштвеном средином; 

 даље интензивирање сарадње школе и родитеља, посебно родитеља ученика 

који показују слабије постигнуће у учењу и неприлагођено понашање; 

 даљи ангажман на развијању Програма за заштиту деце од насиља и даљи 

ангажман на реализацији пројекта „Школа без насиља“; 

 наставак рада на спровођењу пројекта „Професионална оријентација у Србији“ 

уз интензивирање менторског рада у овој области и сарадње са осталим, 

базичним школама на општини Гроцка и шире; 

 рад на спровођењу акционог плана који је саставни део новог Развојног плана 

школе који је донет на период од три године (2016-2019. године);  

 рад на што већем активирању Ученичког парламента и Вршњачког тима; 

 даље интензивирање заједничких активности ученика, родитеља и наставника; 

 даље обогаћивање и реализација вршњачке едукације; 

 даље спровођење програма иницирања и укључивања у  акције социјалне 

подршке; 

 даљи развој индивидуалних програма подршке ученицима у процесу учења. 

На основу праћења остваривања задатака које је радни колектив себи поставио у 

школској 2015/16. години можемо да закључимо да је задатак наше школе образовање за 21. 

век. То значи да треба да радимо на развоју оних знања, вештина и ставова који су потребни 

и биће потребни да се решавају сложени проблеми.  Тежимо и тежићемо да наши ђаци 

стекну сврсисходна знања, која могу да примењују у будућем школовању и свакодневном 

животу и у суочавању  са изазовима које пред свакога поставља модерно време. Желимо да 

наши ђаци стекну комуникацијске, технолошке и све друге вештине. Коначно, негујемо 

толеранцију, међусобно уважавање и еколошку свест, али пре свега позитиван и одговоран 

став о раду и школи. Осим стручности и педагошког рада, наша школа нуди занимљиве 

садржаје, учествујемо у пројектима, на конкурсима и смотрама. 

Све то радује али и обавезује све нас који радимо у овој   школи да наставимо са 

добрим и квалитетним радом и у будућности. Ипак, трудимо се да будемо увек бољи и 

иновативни, али и отворени за сваку сугестију. У истом стилу наставићемо и наш будући 

рад.  
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15. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА” У ВРЧИНУ,  ЗА ШКОЛСКУ 

2015/16. ГОДИНУ  РАЗМАТРАН ЈЕ И УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА    

15. септембра  2016. ГОДИНЕ. 

 

 

 

У Врчину,  15. 09. 2016.године                       Директор  

 

              ____________________________ 

                           Добрица Синђелић 

 

          Председник Школског одбора 

 

         ____________________________ 

          Мирјана Јашић 
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