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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 секретар Школе Илинка Маринковић, 
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.  
Прва школа у Врчину почела је са радом 1827.год. Нaзив „Мирoслaв Joвaнoвић 

Церoвац“ jе дoбилa 1958. гoд. a сада носи назив „Свети Сава“.  
Oснoвнa шкoлa у Врчину ове године је прославила 190 година рада. Школа је била, 

и остала, центар културних манифестација везаних за место и околину, покретач је 

спортских активности и активно учествује у свим манифестацијама државе, града, 

општине и месне заједнице.  

 
Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10.2004.год.  
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 свим просторијама школе. Покривен је дограђени улазни хол са 

одводњавањем и уграђивањем алуминијумске фасадне столарије, урађена је мрежна 

кишна канализација и дренажа. Израђени су тротоари око објекта. Урађена је 

нивелација школског дворишта и израда свих слојева.  
       Замењени су плафони и подови у свим ходницима, сви ходници су окречени. Сва 

врата су окренута ка споља; потпуно је завршена хидрантска мрежа и реконструисан је 

биодиск. У делу дворишта испод вртића „Лане“ изграђен је противпожарни базен за 

хидрантску мрежу (72 кубика), као и пречишћивач отпадних вода. Уграђен је видео 

надзор са 24 камере и школски и дворишни простор су у потпуности покривени. Школа 

има потпуно уређен паркинг за 10-ак аутомобила радника школе, просторију за 

разговор с родитељима ученика. Уређене су зелене површине у школском дворишту, 

постављене су клупе. Свака просторија у школи је опремљена новим  
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телекомуникацијским системом – рачунарска, телефонска, антенска, бежична интернет 

мрежа.  Школа поседује потпуно нову ограду, рампу за инвалиде, аутоматску дојаву 

пожара, разглас, електронско звоно, дигитални сат. Зборница је опремљена потпуно 

новом завесом. Такође, има излаз на терасу која је опремљена баштенским намештајем 

и оплемењена цвећем. Школа сада располаже квадратуром од 3240 m2.  
Свечана сала је опремљена седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, 

статичним микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. Такође, нашим ученицима је 

на располагању савремена фискултурна сала са неопходним реквизитима, 

свлачионицама и справарницом. Набављен је нов електрични пијанино за свечану салу.  
Настава продуженог боравка се одвија у две просторије. Све учионице и просторије  

су опремљене новим намештајем. Редовно функционише ђачки аутобус.  
 

 
 

Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 230 м2 и 

шкoлскoг двoриштaoд око 2000 м2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле учиoнице. У 

згради постоје и зборница, трпезарија, тоалети за ученике и наставнике. Мaњи деo двoриштajе 

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.       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. 
 

        
 

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.   
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Двориште је уређено постављањем металне ограде до улице и изградњом рукометног 

 игралишта. Урађен је  прикључак за воду, тј. чесма у дворишту школе.  
      Сва три школска објекта имају јавну расвету и декоративно осветљење канделаберима.   
       Настава техничког и информатичког образовања, ликовне културе, музичке 

културе, физике, хемије, биологије, одвија се у модерним и савременим кабинетима. 

Све остале учионице су специјализоване за извођење разредне и предметне наставе – за 

српски језик, стране језике, математику, географију, итд.  
  Школа је протекле годинеуспела да угради АМРЕС интернет мрежу и да сада у целом 

објекту постојиwi-fi мрежа. 
        Набављен је канцеларијски намештај за канцеларију секретара школе и 

психолошко-педагошку службу, као и клима уређај за канцеларију благајника и 

канцеларију психолошко-педагошке службе. 
У школи у Доњој Мали обављени су потребни земљани радови. У сарадњи са 

родитељима ученика обезбеђене су завесе за две учионице. Школа је обезбедила завесе 

за зборницу и три клима уређаја. 
Школска библиотека се налази у адекватном простору. Претходне школске године су 

набављене нове полице за књиге које ће учинити и ову школску просторију много 

пријантнијим амбијентом за све читаоце и посетиоце. 
 

 
 

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

амбијент и трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.   
Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта.  
Moто наше школе је РЕЧ, ДЕЛО, ЉУБАВ, јер желимо да се у њој чују само 

лепе речи, желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура 

понашања и уважавања личности, климу у којој владају хармонични односи. 

Желимо да се у њој сви  лепо осећају, а љубав треба да буде она покретачка снага 

којом све почиње.  
Доста је рађено на уређењу зелених површина у школском дворишту. Постављене су 

клупе, урађено је поновно асфалтирање  дворишта и уградња нових плоча. Терен у 

школском дворишту је обележен за кошарку и одбојку. Постављени су кошеви на терену.   
Можемо слободно да констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у 

Београду и Србији.  
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У нашој школи су заживели многи пројектикоји су нам помогли  у успостављању што 

боље комуникације на нивоу школе и ван ње, јер је комуникација вештина која се учи. 

Желимо да деца и сви ми научимо да редовно увиђамо сопствене грешке, да се међусобно 

што боље упознајемо и изграђујемо поверење, да што самосталније решавамо проблеме, без 

коришћења датих, готових решења. Желимо да заједно мењамо стереотипан начин 

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

да се не ћути у вези са насиљем, да се код свих развије одговорност и да га нико не 

толерише у било ком облику.  
Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. год. одвија се 

међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у 

Темишвару у Румунији. Школске 2014/15.год. успоставили смо сарадњу са школом у граду 

Деска у Мађарској, а од јуна 2016.год. успостављена је сарадња са ОШ „Тоне Чуфар“ у 

Марибору у Словенији. Такође је 2017/2018. школске године, остварена сарадња са ОШ 

„Свети Сава“ из Зворника у Републици Српској. Сарадња ученика и наставника наших 

школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања.  
Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Школа је покретач културно-

образовних, уметничких и спортских активности и активно учествује  у радним акцијама  и 

манифестацијама везаним за место и околину.   
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Основна школа „Свети Сава“ у Врчину је на  почетку школске 2018/19. године 

имала609,а на крају604ученика. 
Од првог до четвртог разреда у школи је било 14 одељења (у централној школи 10а у 

истуреном одељењу у Доњој Мали радило је четири). Осим одељењских старешина у млађој 

смени раде и два вероучитеља и два наставника енглеског језика. 
У настави од петог до осмог разреда на почетку школске године је ангажовано22 

предметна наставника и један вероучитељ. 
Као први страни језик у школи је енглески језик, а други је немачки језик. 
У школи су заступљени обавезно изборни предмети грађанско васпитање и веронаука за 

које су се опредељивали ученици свих разреда 
Ученици 1-4. разреда су се определили за учење изборних предмета пројектна настава у 

првомразреду и чувари природе у другом, трећем и четвртом разреду.  
Ученици 5. и 6. разреда су се определили за слободне наставне активностичувари 

природе, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање: 
-чувари природе 5/1, 5/2, 5/3, 6/1 
-хор и оркестар 5/1, 5/2 5/3, 6/1, 6/2, 6/3 
-цртање, сликање и вајање 6/1, 6/2, 6/3 
Ученици 7. и 8. разреда су се определилиза изабрани спорт кошарку и рукомет, каои за 

цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, домаћинство  и шах као изборне предмете: 
-физичко васпитање-кошарка: 7/1, 8/3, 8/2 
-физичко васпитање-рукомет: 7/2, 7/3, 8/1 
-цртање, сликање и вајање 7/1, 7/2, 8/1 
-хор и оркестар 7/1, 7/2, 7/3, 8/1,8/2, 8/3 
-домаћинство 7/2, 7/3 
-шах 8/1, 8/2, 8/3 
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 3. септембра 

2018. 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. 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. У Доњој Мали једну смену су чинили 

1. и 2. разред, а другу 3. и 4. разред. Практикована је седмична замена смена. Оваква 

организација је допринела бољем коришћењу просторних услова.  
Како би се омогућило време за држање разредних часова и слободних и осталих 

активности, часови у преподневној смени су почињали за млађе разреде у 7:55, за старије у 7:25;  

у поподневној смени у 13:55 часова за млађе, a у 13:25 за старије разреде.  
На крају школске године постигнут је предвиђени фонд часова. 

 



11 
 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА У ШКОЛИ 

3.1. Извештај о раду Наставничког већа 

Одржане су све планиране седнице Наставничког већа.  
У септембру месецу усвојен је Годишњи извештај за школску 2017/2018, Извештај о 

самовредновању рада школе и Извештај о раду директора. Размотрен је и усвојен и 

Годишњи програм рада за школску 2018/19. годину и Школски развојни план за ову годину 
и резултати самовредновања. Разматрани је и систематизација радних места усклађена са 

кадровском структуром школе према Правилнику о критеријумима и стандардима за 

финансирање установа. Закључено је да се све процедуре у вези са екскурзијом и 

рекреативном наставом процедурално поштују и одвијају – Савет родитеља, оглас, јавна 

набавка, након чега ће бити обављено анкетирање родитеља, а изнети су и предлопзи 

дестинација. 
Вршена је анализа и усвајање Извештаја о завршном испиту ученика 8. разреда 
Било је речи о реализацији пројеката: 
а) Пројекат есДневник 
б)Пројекат „До успеха заједно“ – Превенција ризичних понашања кроз спорт и 

едукацију, ОЕБС, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министраство 

здравља, Министарство спорта и омладине 
в) Еко пројекат „Рециклажне канте“ 
г) „Не прљај, немаш изговор!“ 
д) Пројекат „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама у Републици 

Србији“ 
Вршена је и анализа иницијалног тестирања ученика (наставници српског језика и 

математике) 
Било је речи и о формирању ђачке задруге у циљу повезивања ученика, њихових идеја, 

реализације пројеката и опште добробити ученика, школе, месне и локалне заједнице. 
Разматране су активности у оквиру Дечје недеље. Закључено је данаша школа организује 

много активности. Неке од њих: наступ ученика у Гроцкој, повезивање ученика разредне 

наставе са предметном наставом кроз огледе и експерименте које изводе наставници и 

ученици предметне наставе, бројни конкурси, итд. 
Редовно разматрана прилагођеност ученика првог разреда на школски живот и рад, као 

ученика петог разреда на предметну наставу. 
Разматрано је питање допунске, додатне, припремне наставе и ваннаставних активности, а и 

редовно је вршена анализа њиховог рада. 
Разматрани су планови и извештаји о реализацији екскурзија, рекреативне наставе, посета, 
излета и такмичења ученика од првог до осмог разреда. 
На крају сваког класификационог периода вршена је анализа успеха и владања ученика, 

разматрано је питање ученичких изостанака. 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 и педагог су износили своја запажања о посећеним часовима и редовно 

информисали Наставничко веће о питањима која се тичу њиховог домена. 
Руководиоци Одељењских већа су редовно извештавали о свом раду, а вршена је и 

анализа искустава у раду стручних тела.  
  Било је речи о стручном усавршавању наставника и  угледним часовима наставника, 

при чему је директор истицао да је је припрема за угледни час веома битна, као и анализа  
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тог часа у оквиру које због упућених сугестија долази до побољшања наставног процеса. 

Навео је да ће школа на крају наставне године штампати књигу са угледним часовима 

наставника и  позваоје наставнике на што бројније одржавање огледних часова. 
Анализирана су и искуства са одржаних родитељских састанака закључено је да сарадња са 

родитељима из године у годину добија на размерама и квалитету. Обухватнија је, дубља и 

плодоноснија. 
Колегиница Драгана Гајић, поднела је Наставничком већу детаљан извештај о 

рализованој посети – прилог. У ОШ „Свети Сава“ у Зворнику путовало је 25 ученика 

четвртог, шестог и седмог разреда у пратњи директора  и наставника наше школе. Посета је 

обухватала унапређење наставног процеса, спортска такмичења и културно-историјско 

упознавање Зворника. 
Направљен је осврт накоришћење електронског дневника и електронских средстава у 

настави (компјутер, бим-пројектор, интерактивна табла, интернет, друштвене мреже, ...) 
Директор школе је најавио отварање фејсбук странице школе. Страницу ће уређивати 

колегиница Ивана Михајловић. Директор затим наводи да је успео да за школу обезбеди 

десет нових рачунара. Закључак је наша школа једна од најопремљенијих школа на 

територији Београда, али да ће се техничко-технолошко опремање наставити. 
Логопед, Драгана Младеновић је редовно  упознавала  Наставничко веће с поремећајима 

у говору и писању код школске деце, њиховим дијагностиковањем и најбољим могућим 

третманом који можемо да пружимо. Објашњавала је да је потребно на време радити 

третмане да би се поремећај отклонио, наћи начин да се приђе детету и да се што 

сврсисходније планира третман. 
Библиотекарка се осврнула на посећеност школској библиотеци. Истакла је да је 

библиотека додатно опремљена књигама и полицама. Преуређена је тако да је амбијент за 

читање пространији и бољи. У наредном периоду наставиће се са унапређењем фонда и 

простора. 
Разматран је Финансијски план и План набавки за 2019. годину 
Радна група поднела је Наставничком већу извештај и План интегритета школе. 
Било је речи о попису инвентара у школи за 2018. годину 
Разматран јеполугодишњи извештај директора школе 
Наставничко веће је упознато са Завршним рачуном за 2018.годину и дат је предлог 

Школском одбору на усвајање 
Било је речи и о надокнади часова због помереног почетка другог полугодишта  
Разматран је календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 

2018/19.годину.Редовно су анализирани успеси ученика на такмичењима, а директор школе  

је предлажио да се дефинишу мере и препоруке за напредовање ученика и још боље 

успехе.Истицани су успеси наших ученика на такмичењима. 
Говорило се о набавци уџбеника за школску 2019/2020.годину. Педагог је урадила 

табелу по категоријама за право на конкурисање родитеља за бесплатне уџбенике. 
Категорије: ИОП 1, ИОП 2, социјално угожене породице, треће и свако наредно дете у 

породици. Бирани су уџбеници за за 2. и 6.разред путем презентација уџбеника, како би се 

остварила сарадња са свим издавачима и изабрали најбољи уџбеници за ученике. 
Закључено је да се слободне активности у школи одвијају према плану, да су ученици веома 

ангажовани и мотивисани, а учешће у активностима доводи до успеха у конкурсима, 

манифестацијама, итд. 
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 „Професионална оријентација у Србији“. 

Разматран је и план за организацију Сајма образовања за шта је наша школа као менторска 

школа за општину Гроцка задужена. 
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Разматран је упис деце у први разред школске 2019/20. године, као и упис ученика осмог 

разреда у средње школе.   
Директор школе, Добрица Синђелић, детаљно је упознао Наставничко веће са три 

Правилника: о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада,о дисциплинској 

и материјалној одговорности ученика ОШ „Свети Сава“ Врчин, о правима, обавезама и 

материјалној одговорности запослених, као и  тежим и лакшим повредама Правилника и 

поступцима у складу са тим. 
  Водило се рачуна о редовности одржавања припремне наставе поводом уписа ученика 

8. разреда. Констатовано је да јеодзив ученика двотрећински и исказанапотреба да се 

одељењским старешинама доставе спискови ученика, по предметима, који не похађају 

редовно припремну наставу како би старешине обавестиле родитеље тих ученика о 

важности потребе редовног долажења на припремну наставу. 
Психолог, која спроводи пројекат Професионалне оријентације током целе школске 

године, констатовала је да јеодзив ученика за тестирање из ове области већи него прошле 

школске године. Евидентирана је потреба да педагогзакаже родитељски састанак са 

родитељима ученика 8.разреда, аколегиница Мирјана Јашић је у оквиру овог пројекта 

24.04.2019.год. повела девојчице 8.разреда у обилазак продајног и производног погона робне 

куће ИКЕА у Врчину. Такође је 23. априла,у организацији наше школе,одржан Сајам 

образовања у Гроцкој и констатовано је да је био веома добро посећен од стране ученика 

који су се упознали са великим бројем срењих школа (њих тридесетак) и образовних 

профила. 
Разматране су припреме за обележавање Васкршњих свечаности у оквиру којих су 

ученици имали мноштво ликовних, литерарних, драмских и спортских активности 
Наставничко веће је учествовало и у припремама за прославу Дана Св. Саве и прославу 

Дана школе 
Разматрана су и питања која се тичу безбедности ученика, оцењивања њиховог рада и 

рада са ученицима са посебним потребама – ИОП.Констатовано је да наша школа има 
поприличан број ученика по ИОП-у. Директор школе је истакао да је разлог томе наша 

велика посвећеност ученицима са тешкоћама у развоју и учењу. Ученицима 8. разреда који 

наставу похађају по ИОП-у омогућено је да завршни испит полажу по ИОП-у. Педагог 

истакла да је инспекција приликом последње посете нашој школи била веома задовољна 

радом по ИОП-у и приложеном документацијом. 
Директор школе је изразио захвалност свим наставницима на досадашњем труду и 

залагању за напредак ученика и школе, што је додатни разлог, заједно са директоровим 

залагањем, да директор школе добије Светосавску награду Владе Републике Србије и 

Захвалницу Његове Светости Патријарха Иринеја. 
На наставничком већу је било речи о организацији, реализацији и резултатима 

иницијалног теста за ученике осмог разреда, завршном испиту и завршетку школовања за 

ученике осмог разреда / Вукове дипломе, специјалне дипломе, награђивање, ђак генерације / 
Било је речи о одржавању прославе матуре. 

Колегиница Сњежана Трајковски поднела је Наставничком већу извештај о раду 

продуженог борвка. Закључак је да и даље постоји велика потреба родитеља за радом 

продуженог боравка, извршена су потребна анкетирања, а продужени боравак пружа 

ученицима даљи напредак у раду и развоју. 
Наставничко веће је информисано о предстојећим семинарима, а након њиховог 

завршетка наставници су упознали Координатора Тима за стручно усавршавање. 
       На седници у августу месецу било је речи о Правилнику о Календару васпитно- 
образовног рада, успеху и владању ученика на крају школске 2019/2020. године, годишњим 

задужењима наставника, распореду  часова, распореду дежурства наставника, пријему 

првака и превозу ученика.  
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         Било је речи о спровођењу самовредновања рада школе и Развојног плана.   
         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.  Извођени су закључци о досадашњем раду и истицано шта 

је неопходно унапредити у наредном периоду. 
         Констатовано је да смо на време припремили Школске програме за школску 2018/2019. 

годину и да су сви глобални планови наставних предмета урађени на основу наставног плана и 

програма и садрже циљеве и задатке наставног предмета, наставне теме, фонд за реализацију 

наставних тема, образовне стандарде. 
         Урађени су и планови рада за ученике по ИОП-у  
         Планирана је корелација рада и интензивнија сарадња између стручних већа на нивоу 

школе, а и између школа на нашој општини која би највише дошла до изражаја кроз планирање 

угледних часова Распоред часова је правовремено и солидно одрађен.  
         Распоред часова је правовремено и солидно одрађен.  
         Веома смо задовољни функционисањем Сајта наше школе у претходној школској години и 

желимо да се он и надаље обогаћује и што више користи у сврху промовисања рада школе, 

обавештавања родитеља и локалне заједнице о активностима школе и у наредном периоду. 
         Констатовано је да посебну пажњу треба обратити на: 
- даље унапређивање кључне области настава и учење, као приоритетне 
- планирање, реализацију и праћење угледних часова, организацију посета гостујућих предавача 

(укључивање родитељ-предавач), формирање дискусионих група... 
- планирање, праћење и реализацију едукативних активности (интерних и екстерних) у којима 

би учествовао што већи број колега. 
- то да се и надаље води рачуна, као и до сада о: слободним, ваннаставним активностима и 

секцијама, такмичењима, хуманитарним акцијама, спортским активностима, анализи 

реализације оперативних наставних планова и програма, примени законских захтева у изради 

наставних планова и програма  
- месечноизвештавање о раду и напредовању ученика који уче по ИОП-у2 
- активирање рада на ИОП-у 3 у наредном периоду 
         Једно од најважнијих питања која су разматрана је и питање успеха и понашања 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.На основу праћења реализације додатне и допунске наставе закључено је 

да се  редовно одржавају. Међутим закључено једа је ипак неопходно да се више пажње посвети 

напредним ученицима, да се у старијим разредима додатна настава одвија и ван припрема за 

такмичење и да се редовније врши индивидуализација садржаја за ову групу ученика и у оквиру 

редовне наставе.  
          Редовно је вршена анализа посета часовима, као и анализа рада у области професионалне 

оријентације.  
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         Пажња је усмеравана на прилагођавање ученика првог и петог разреда.  
         Анализирана је појава дисциплинских проблема.Наглашено је да недолично понашање 

треба доследно санкционисати.   
         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.  
        Директор је инсистирао да се на Педагошком колегијуму изврши и подробна анализа 

изведених екскурзија.   
        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. 

Истицана је и важност вршњачке помоћи у раду 
        Разматран је и проблем ученика са великим бројем изостанака,  
        Резимирани су и резултати матурског испита и предложене мере како би се ученици боље 

припремили за овај начин провере знања, као што је формирање три групе ученика (по нивоима 

знања) у оквиру предмета за одржавање припремне наставе 
         Разматрани су и резултати тестирања ученика 4-ог разреда.  
         Вршено је сумирање резултата које је школа постигла током и на крају  2018/19. године и 

давани су предлози и иницијативе за рад у наредном периоду. 

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 15 учитеља, две професорке енглеског језика и 

два наставника верске наставе, педагог, психолог и логопед . 14 учитеља ради у класичним 

одељењима, док једна учитељица обавља 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 2018/2019. 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. 
Размена су наставна средства и стручна литература. 
Руководиоци разредних 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. У 

току школске године су сачињени и реализовани оперативни 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 за разредну наставу је извршен одабир уџбеника за школску 

2019/20. годину на основу Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  
Остварено 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 разредна већа. 
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Стручно веће за разредну наставу бавило се планирањем, остваривањем 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. 
Одржан је састанак васпитача, директора школе, наставника који ће предавати будућим 

првацима и секретара школе, која уписује прваке. Састанак је одржан у свечаној сали наше 

школе. Након састанка родитељи будућих првака обишли су школу. 
Извршена је анализа тестова провере знања ученика четвртог разреда након првог 

циклуса школовања из математике, српског језика и природе и друштва. На основу обрађених 

података, резултати тестирања су у границама очекивања.  
Стручно веће за разредну наставу ангажовало на реализацији обележавања свих 

значајних датума у нашој школи и на остваривању планираног календара активности. 
Обележени су сви празници и важни датуми. 
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.  
Активности и рад свих чланова Стручног већа за разредну наставу резултирао је 

изузетном успехом ученика на крају школске године, резултатима на такмичењима, конкурсима 

и пројектима. 
Реализоване активности: 
-06. и 07.07.2018. – одржана је креативна радионица Вредне руке могу све – осликавање 

акрил бојама на стаклу, у организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка. 
- 23. и 24.08.2018. – одржана је креативна радионица Вредне руке могу све –     

„Еколошки печат – фолија отисак“, у организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка. 
  -03.09.2018. године - одржана је приредба поводом нове генерације првака у свечаној    

сали наше школе. 
-  03.09.2018. године - одржана је приредба поводом нове генерације петака у свечаној 

сали наше школе.  
-Извршен је срдачан пријем родитеља ученика првог разреда. Родитељи су обавештени о 

Кућном реду Школе, Правилнику о понашању ученика, Правилнику о безбедности ученика у 

школи, индивидуално образовном плану-ИОП, Закону о основама система образовања и 

васпитања и образовним станардима квалитета рада школе. 
 -Обезбеђен је комплетан информативни материјал за све ученике првог разреда:     

распоред часова, сатница школског звона, сатница за полазак ђачког аутобуса, промотивни, 

анкета за обавезни изборни предмет – грађанско васпитање  или верска настава,  анкета за 

изабрани изборни предмет, образац за прикупљање основних података о ученику, пропагандни 

материјал „Школе без насиља“ и по примерак нашег школског часописа. 
-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва и Тим за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе формирани су и ажурно раде. 
 -Настављено изучавање кинеског језика у нашој школи.  
-Спортска недеља одржана је од 10. до 14. септембра, 2018. године, где су организована 

међуодељењска такмичења ученика  од првог до осмог разреда у фискултурној сали. 
  -10.09.2018. – Раде Кнежевић пројекат 
  -14.09.2018. – одржана је Еколошка радионица – Професори Географског факултета    

Марко Јоксимовић и Кристина П. Одржали су предавање ученицима 7. и 8.разреда о екологији. 
-Завршен је конкурс за ужину, фотографисање, књиге, школу језика, канцеларијски 

материјал, хигијену... 
-Отворени дан – писање правилника и прављење распореда посете часовима,  

усклађивање према променама распореда часова, постављање на огласне табле. 
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-Сарадња са локалном заједницом - Гостовање КУД „Стеван Штрбац“ и упознавање 

ученика са традиционалним вредностима и мотивација за бављењем фоклором. 
-22. и 23.09.2018. – реализована је стручно-едукативна екскурзија запоселних. Одредиште 

Гучево. 
-22. и 23.09.2018. – одржана је креативна радионица Вредне руке могу све – „Лицидерска 

срца“, у организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка. 
-25.09.2018. – ученици наше школе учествовали су на ликовно-литерарном-фото 

конкурсу о међугенерацијској солидарности поводом Међународног дана старијих особа. 
-Еко пројекат „Рециклажне канте“. Пројекат је почео са реализацијом. Колегиница 

Милица Максимовић је са ученицима направила видео клип у вези са пројектом. У оквиру 

пројекта расписан је конкурс за ученике од 1. до 8. разреда у сарадњи са фирмом Еко Гроцка. 

Колегиница Јелена Вукчевић припремила је  ученике за квиз знања Еко бонтон. 
-Пројекат „Не прљај, немаш изговор!“ - ученици су се у великом броју одзвали на 

конкурс „Рециклажа“ у вези са пројектом. 
-01.10.2018. – поводом Дечје недеље организована хуманитарна акција „Деца-деци“, 

скупљање школског прибора. 
-02.10.2018. – у оквиру Дечје недеље наставнице: хемије Милица Максимовић, физике 

Златана Ђорђевић и информатике Ивана Михајловић одржале радионице за ученике разредне 

наставе ради упознавања са предметном наставом. 
-03.10.2018. – реализована је једнодневна екскурзија за ученике 1. и 2.разреда:  Врчин – 

манастир Крушедол – Природњачки музеј – Петроварадин – Сремски Карловци – Врчин. 
-У октобру 2018. - у нашој школи је одржано општинско жирирање радова пристиглих на 

ликовни конкурс у оквиру Дечије недеље.  
-04.10.2018. – реализована је једнодневна екскурзија за ученике 3. и 4.разреда: Врчин– 

манастир Лелић - Бранковина – Ваљево – Врчин. 
-05.10.2018. – у оквиру Дечје недеље отворена изложба ликовних радова „Моје право да 

живим срећно и здраво“, за одрастање без насиља. 
        -06.10.2018. – ученици 3/2 одељења учествовали на манифестацији „Навала на 

Авалу“ и „Пасуљијада 2018.“. Све време борвка био сам са ученицима, као и наставнице Ива 

Ивовић и Бојана Теофиловић. Ученике је повела група родитеља. Феријални савез Београда је 

обезбедио ручак за ученике и родитеље, као и одлазак на Авалски торањ. Прилог о 

манифестацији и учешћу наших ученика емитовао је РТС у свом Дневнику 2. Био је ово 

предиван једнодневни излет. 
-08.10.2018. – одржана је интерактивна радионица „Тата, хоћу брата“. Удружење 

„Сложно за Врчин“ је организовало интерактивне радионице за ученике 1.разреда и ученици су 

добили пригодне пропратне материјале. 
  -10. и 11.10.2018. - Ученици издвојеног одељења ОМШ „Невена Поповић“ у Врчину, 

коју похађају наши ученици наступили су на сада већ традиционалним концертима „Деца деци“.  
-13.10.2018. – ученици наше школе учествовали на манифестацији „Дани подавалских 

села“, културно наслеђе, у организацији Авала инфо. Представљен историјат школе и школсктва 

у Врчину, као и пројекат у вези са рециклажом. 
-14.10.2018. – одржана је промоција школе плеса плесне школе Врачар. 
-15.10.2018. – школа је учествовала на конкурсу за подршку у учењу деци мигрантима, 

конкурс је расписао Институт за педагошка истраживања. 
-16.10.2018. – школа је организовала наградни излет за наше најуспешније ученике: 

Врчин – Петровац на Млави – Витовница – Горњак – Ждрело. Том приликом руководство и 

радници фабрике за производњу пелета у Петровцу су нас изузетно угостили и ученицима 

приказали цео процес производње пелета. 
-26.10.2018. – засађено дрво генеарције у Доњој Мали. 
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-27.10.2018. угостили смо делегацију из ОШ „Свети Сава“ из Зворника, Република 

Српска, који су били у Београду у посети Сајму књига 
 -31.10.2018. – одобрен је пројекат о мигрантима. У оквиру „Додатне подршке Европске 

Уније Србији у управању миграцијама“ наша школа учествује у пројекту и наставнице Данијела 

Апостоловић, Златана Ђорђевић, Сања Соколов, Љиљана Кнежевић и Мирјана Јашић пружају 

додатну подршку ученицима мигрантима у учењу.  
-Почетком месеца у част Вука Стефановића Караџића одржане су приредбе у одељењима 

разредне наставе. 
-05.11.2018. – у свечаној сали школе одржана је Дрангулијада у оквиру које су ученици 

размењивали и поклањали једни другима своје играчке, сликовнице, итд. 
-Поводом Дана просветних радника организован је пријем код председника Општине 

Гроцка, Драгољуба Симоновића, у свечаној сали зграде Општине. 
-13.11.2018. – ученици наше школе узели учешће на међународном ликовном конкурсу 

Републике Чешке. 
 -24. и 25.11.2018. – ученици и наставници наше школе посетили су ОШ „Свети Сава“, 

Зворник у Републици Српској у оквиру Протокола о сарадњи. 
 -26.11.2018. – одржан је састанак у Крњачи у вези са реализацијом пројекта у вези са 

подршком у учењу ученицима мигрантима. Тим за реализацију пројекта: Добрица Синђелић, 

Данијела Апостоловић, Златана Ђорђевић, Сања Соколов, Љиљана Кнежевић и Мирјана Јашић. 
-28.11.2018. – школа је организовала Музички квиз за наше ученике. 
-29.11.2018. - ученици од 1. до 4. разреда посетили су позориште  „Пан Театар“  у 

Београду. Гледали су представу„Београдска мумија“ 
-03.12.2018. – у свечаној сали наше школе су одржани Песнички сусрети. Награђени су 

најуспешнији литерарни радови ученика. 
-Састанак Тима за прославу школске славе  Светог Саве. 
-Поводом прославе школске славе школа је расписала ликовно - литерарни конкурс 

„Савиним стопама“ . 
-11.12.2018. – у свечаној сали наше школе за ученике 3.разреда одржано је предавање о 

елементарним непогодама и обука за поступање у таквим ситуацијама. 
-15.12.2018. – у дворишту наше школе одржана је подела новогодишњих пакетића од 

стране општине Гроцка. 
-21.12.2018. – у свечаној сали наше школе одржан је концерт наших ученика, полазника 

Основне Музичке школе из Гроцке. 
-21. до 23.12.2018. – реализована је стручно-едукативна екскурзија запослених. 

Одредиште Будимпешта. 
-Одржавање новогодишњих радионица у сарадњи са родитељима ученика. 
-Ученици су направили на радионицама и ликовним секцијама у разредној и предметној 

настави мноштво новогодишњих честитки. 
-24.12.2018. – у свечаној сали наше школе одржан је концерт Основне музичке школе. 
-25.12.2018. - Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град у 

Београду, организовала  за наше ученике Новогодишњу журку. 
-26.12.2018. - одржан је Новогодишњи базар за ученике од 1. до 4.разреда.  
-26.12.2018. - одржан је традиционални Новогодишњи концерт. 
-28.12.2018. – одржана је Новогодишња представа у организацији и у сарадњи са 

општином Гроцка 
-28.12.2018. – одржана је новогодишња прослава за просветне раднике на општини у 

ресторану „Нарцис“, Лештане,  у организацији општине Гроцка 
-18. 01.2019. – одражано је школско такмичење из математике. 
-19.01.2019. – одржан је Светосавски турнир у шаху -  школско такмичење. 
-23.01.2019. – одржано је општинско такмичење у певању ДЕМУС, учествовале 

категорије соло певача и најраспеваније одељење. 
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-24.01.2019. – у свечаној сали школе одржана је за ученике од 1. до 8.разреда пројекција 

актуелног филма „Краљ Петар Ι“. 
-27.01.2019.год. -  Прослава школске славе Свети Сава.. Наша школа има изузетне 

ученике и наставнике, а овом приликом увек истичемо и награђујемо све који су преданим 

радом, постигли изузетне резултате током прошле школске 2017/2018.год. Урађени су Каталог о 

школи и Школски часопис. 
-Школа је за све ученике током зимског распуста обезбедила одржавање спортских 

активности у фискултурној сали школе – фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, полигони, 

елементарне и штафетне игре као и креативне радионице.  
-07. до 09.02.2019. – наши ученици учествовали су на зимском кампу у Пионирском 

граду. 
 -„Ђаци вас моле, успорите поред школе!“ - Акција се одвија на територији општине 

Гроцка, а други део акције започет је 05.03.2019. године у свечаној сали наше школе у 

организацији општине Гроцка и ЈП „Паркинг сервис“. 
-Ученици ОШ „Свети Сава“ из Врчина наступали су 11.03.2019. године у позоришту 

„Пан Театар“ у Београду. 
-Реализована је рекреативна настава за ученике од првог до четвртог разреда од 14.4-

23.4.2019.год. на Гучеву у објекту ,,Видиковац”. 
-Мале олимпијске игре - Ученици првог, другог и трећег разреда наше школе су 

24.04.2019. године учествовали на општинском спортском такмичењу Мала олимпијада. 
-Изабери боју и рециклирај - Ученици од првог до четвртог разреда ОШ „Свети Сава“ 

Врчин су 21.05.2019. године у свечаној сали школе присуствовали предавању „Изабери боју и 

рециклирај“ и радионици коју је организовало предузеће „Еко Гроцка“. 
-Предавање комуналне полиције - У сарадњи наше школе и комуналне полиције за 

ученике је 21.05.2019. године у свечаној сали наше школе одржано предавање. 
-Дани подавалских села - Ученици наше школе, полазници драмске радионице, 

учествовали су 25.05.2019. године с представом „Сазнај знање“ на манифестацији „Дани 

подавалских села“ коју организују Авала инфо, ЈП „Србијашуме“ и хотел „Авала“. 
АкцијаЦрвеногкрста - Ученицитрећегразреданашешколеучествовалису 28. и 29. маја 

2019. године у хуманитарној акцији прикупљања добровољних новчаних прилога у оквиру 

Црвеног крста Гроцка. 
-„Савини дани 2019.“ реализовани су у ОШ „Свети Сава“ Врчин у периоду од 17. до 20. 

маја 2019. године.  
Петак, 17.05.2019. – одржана је приредба у којој су учествовали ученици наше школе који 

су чланови: КУД-а „Стеван Штрбац“ Врчин, балетске школе „АБ-денс“ и плесне школе 

„Врачар“. Водитељи програма били су ученици 1/2 одељења. На почетку програма присутне је 

поздравио директор школе, Добрица Синђелић и свечано отворио „Савине дане 2019.“ Приредба 

је садржала фолклорни део: „Игре из Топлице“, „Игре из околине Лесковца“, „Влашке игре из 

околине Зајечара“, балетски део: „Шпањолке“, и „Nothingtosay“, и плесни део: „Салса“.  
Након завршеног програма посећена је изложба ликовних радова ученика 1. до 8. 

разреда. Такође, организован је базар на ком су ученици излагали своје рукотворине. Приредба и 

базар били су изузетно посећени од стране родитеља.  
Програм припремили: проф. разредне наставе Радица Костадиновић и проф. разредне  

наставе Милена Јанковић. 
Субота, 18.05.2109. – у оквиру манифестације „Савини дани“ и у знак сећања на 

учитељицу Јасмину Крантић, наша школа расписала је међународни ликовно-литерарни конкурс 

„Нисмо више тако мали“ за ученике од првог до четвртог разреда, и конкурс „Растем, не ометај“ 

за ученике од петог до осмог разреда. На свечаној приредби додељене су награде ученицима 

који су постигли најбоље резултате. Награде је уручио песник Мирослав Кокошар, уједно и 

председник жирија за одабир литерарних радова. 
 



20 
 

 
Свечана приредба отворена је Химном школе и композицијом „Небо је тако ведро“, након чега 

је директор школе Добрица Синђелић пожелео добродошлицу присутнима и одржао говор о 

Савином значају за српски род. Публика је у наставку програма уживала у одломку из „Евгенија  
 
Оњегина“ А. С. Пушкина. Сценски наступ пропраћен је и балетском тачком. У наставку 

програма хор наше школе извео је нумере „Хајде, Јано“ и „Јовано, Јованке“, после којих су 

додељене награде учесницима конкурса. Прочитана је песма и текст које су написали ученици 

преминуле учитељице Јаце, којој је конкурс и посвећен.  
Свечана приредба завршена је композицијом „Београде, мој бели лабуде“ и представом 

„Сумњиво лице“ Б. Нушића коју су ученици драмске секције премијерно извели. 
Програм припремиле: проф. српског језика и књижевности Слађана Вагић, проф. музичке 

културе Ива Ивовић и проф. разредне наставе Драгана Гајић.  
Такође, 18.05.2019. године, у оквиру пројекта ,,Подршка ЕУ Србији у управљању 

миграцијама МАДАД 2“ коју пружамо деци мигрантима у прихватном центру у Крњачи, група 

деце од 7 до 15 година посетила је нашу школу и заједно са ученицима наше школе реализована 

је ревија спорта – полигон спретности. Формирањем мешовитих екипа коју су чинили ученици 

наше школе и деца из прихватног центра желели смо да наставимо да превазилазимо 

културолошке разлике и прихватимо искуства других култура.  
За пријатан боравак деце миграната биле су задужене: професорке разредне наставе 

Љиљана Кнежевић и Мирјана Јашић, проф. историје Данијела Апостоловић, проф. физике 

Златана Ђорђевић и проф. математике Сања Соколов.  
Недеља, 19.05.2019. – прослава Дана школе. Савине мошти из Трнова у Србију у 

манастир Милешеву  пренео је његов братанац, краљ Владислав. Пренос моштију Светог Саве  

један је од празника Српске Православне Цркве, и један од празника посвећен Светом Сави. 

Српска Православна Црква овај празник слави 19. маја, тако да и ми тада свечано обележавамо 

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

школе је: реч, дело, љубав. Ове године обележавамо 192 године постојања школства у 

Врчину.Трудимо се да будемо достојни  Савиног имена и дела,  и да сваке године у свему 

будемо бољи него претходне године. Велика нам је част, али, и још већа обавеза  да  наша школа 

носи најзначајније  име српске просвете -  име Светог Саве.   
Приредбу су свечано отворили хор наше школе и хор ученика 3/2 одељења. Извели су 

Химну школе и нумеру „Небо је тако ведро“. У наставку програма приказан је филм о нашој 

школи. Присутнима се затим обратио директор школе, Добрица Синђелић, упутио речи 

добродошлице свим присутнима – ученицима, наставницима, представницима локалне 

самоуправе, Школског одбора, Савета родитеља, државних установа и компанија, и приватних 

компанија, драгим гостима – ученицима и наставницима из ОШ „Свети Сава“ из Зворника, 

Република Српска, и делегацији из ОШ „Тоне Чуфар“, из Марибора, Словенија.  
Ове године посебно  захваљујемо: госпођи  Живадинки Аврамовић, председници  

Градске општине Гроцка. Госпођи Шпели Дрственшек, директорки Основне школе „Тоне 

Чуфар“ из Марибора, Словенија. Господину Радомиру Петровићу, директору Основне школе 

„Свети Сава“  из Зворника, Република Српска. Компанији „Еко Гроцка“. Господину Драгану 

Филимоновићу, директору компаније „Еко Степ Пелет“. Овом приликом директор школе 

изразио је захвалност за допринос у раду, секретару школе Илинки Маринковић и учитељици 

Вери Крантић, колегиницама које одлазе у пензију. 
У наставку програма приказан је драмски комад „Сазнај знање“ у извођењу чланова 

драмске радионице наше школе. Свечана прослава је завршена нумерама „Живот у равници“ и 

„Београде, мој бели лабуде“ у извођењу хора ОШ „Свети Сава“ Врчин.  
Програм прирпемиле: проф. музичке културе Ива Ивовић и проф. разредне наставе 

Бојана Теофиловић.  
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Понедељак 20.05.2019. – одржан је Спортски дан у оквиру „Савиних дана 2019.“. 

Ученице четвртог разреда наше школе и ученице ОШ ,,Свети Сава“ из Зворника, Република 

Српска, такмичиле су се у игри „Између две ватре“, док су се дечаци шестог и седмог разреда 

такмичили у малом фудбалу. Пошто су турнири били пријатељског карактера, победници су 

били сви. Екипе су биле мешовите. Током такмичења сви ученици су показивали велику жељу  
 
за игром, изузетно су се међусобно бодрили и навијали. Након спортских активности, педагог 

школе је за ученике обе школе одржала едукативну радионицу  „Пријатељство нас спаја“.  
У реализацији учествовали: наставници Одељењског већа 4. разреда, проф. физичког 

васпитања Александра Бојанић, проф. разреде наставе Милан Сантрач и педагог Ана Матејић.  
Ученици, директор и наставници из ОШ „Свети Сава“ Зворник, Република Српска, били 

су наши гости 19. и 20.05.2019. године. Делегација из ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора, 

Словенија, била је у посети нашој школи у периоду од 18. до 20.05.2019. У наредном периоду 

настављамо сарадњу са обе школе у складу са раније потписаним Протоколима о међународној 

сарадњи.  
Ученици су , као и претходних година, остварили успешну сарадњу са СЦ“Кошутњак“ у 

Пионирском граду. Провели су диван дан у природи и лепом дружењу. Посета је реализована  у 

уторак, 11.06. 2019. године. 
 

                                                        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. Боравак је похађало укупно 52 ученика , од тога: први разред-21 ученик, други разред-
13 ученика, трећи разред-13 ученика и четврти разред- 5 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,  учитељ из 

продуженог боравка је континуирано сарађивала са педагогом, логопедом, библиотекаром и 

психологом наше школе.  
Програм рада у продуженом боравку реализовао се у свим расположивим просторијама 

школе, укључујући  фискултурну салу и школско двориште, што је деци било изузетно 

занимљиво. 
 Током боравка у школи ученици су имали ручак (кувани топли оброк), 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. Ученици су у слободно време  могли користити: 2 интерактивна стола, 

компјутер , тв, бим пројектор. За разноврсне активности ученика био је обезбеђен сав потребан 

материјал (папири, фломастери, бојице, колаж папир, темпере, водене бојице...).  
 Реализован је и угледни час, 23.4.2019., наставна јединица „Стиже нам пролеће“.  
Сви планирани  садржаји су реализовани.  Сви ученици су савладали   планиране 

садржаје, са већим или мањим успехом.Код појединих ученика приметно је напредовање у 

односу на прво полугодиште.  
Учитељица у продуженом боравку: 

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

  Стручно веће за српски језик и стране језике је у школској 2018/19. години радило по 

плану и програму који је једногласно усвојен у августу 2018. 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 2019/20. 

годину, а за руководиоца већа изабрана је Марија Старчевић, професор српског језика и 

књижевности.  
 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.  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.  
   Припремна настава за ученике осмог разреда реализована је већ од другог 

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

података из ЗУОВ-а. 
   Све секције и клубови радили су по предвиђеном плану и програму, а часови додатне, 

допунске и наставе секције, који су изостали у марту, због надокнаде наставе услед продуженог 

зимског распуста су надокнађени у складу са могућностима које нуди актуелан распоред часова. 
Поводом Дана Светог Саве у школи је 27. 01. 2017. 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.  И ове школске године на дан преноса моштију Светог Саве у манастир Милешеву, 19. 

маја  обележили смо Дан школе, а свечаности под називом Савини Дани, трајале су четири дана.                 
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. 
Угледни часови су били испланирани  и  унети у записник са састанка у јуну 2018. 

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

коришћење савремених метода.                                                                                                                     
У нашој школи се и даље реализује настава Кинеског језика као факултативног предмета. 

Координатор ове активности је школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 
Ученици су током ове године учествовали на бројним такмичењима и постизали значајне 

резултате.  
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. 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 
                               Александра Гајачки, професор немачког језика и књижевности 
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3.6. Извештај о раду Стручног већа музичке и ликовне културе 

Школа је расписала конкурс„Рециклирај и уживај“ током октобра. Ученици су користећи 

различите материјале из околине направили велики број корисних и декоративних предмета. 

Највише успеха имали су : Милица Митровић и Хелена Стошић 8-1 и Биљана Стевановић 6-2           
За музичко вече хор припрема свој наступ за новогодишњу прославу.Поводом 

новогодишњих празника у холу школе биће изложени новогодишњи радови. 
Расписан је ликовно литерарни  конкурс поводом Дана Светог Саве на коме су прву 

награду освојиле ученице 5-2 разреда,Тамара Теофиловић,Кристина Стојадинчевић и Леонора 

Станковић. 
Хор је имао успешан настум на светосавској академији.  
Ученици се спремају за предстојећи Демус(музичко такмичење) 
Заинтересованост ученика за културне догађаје је доста добра,јер су то углавном забавни 

садржаји на којима деца могу да искажу своје знање и креативност. 
Угледни час музичке културе „Значење хора“ је реализован и угледни час ликовне 

културе у оквиру пројекта „Пет елемената-земља“. 
На музичком такмичењу Демус ,другу награду на општинском такмичењу у соло певању 

добила је ученица Милица Милојковић  6-3,а прву награду на градском Милица Ђорђевић 7-1.      
   У оквиру Васкршњих свечаности организоване су радионице на тему Васкрса. 
За Дан школе 19.мај расписан је републички конкурс(литерарно –ликовни) посвећен 

преминулој учитељици  Јасмини Крантић,са темом „Растем не ометај“ у категорији старијих 

разреда и „Нисам више тако мали“,за ученике млађих разреда. 
Ученици се спремају за упис у средње уметничке школе. Наставници у сарадњи са 

родитељима врше консултације. 
Програм Дана школе је реализован у периоду од 17. до 19. маја уз прикладну изложбу 

радова пристиглих на конкурс,наступом хора у корелацији са драмском и рецитаторском и 

новинарском секцијом.На свечаној изложби подељене су награде најуспешнијим ученицима. 
 

Руководилац стручног већа 
Марина.Митрић 

3.7. Извештај о раду Стручног већа историјe, географијe, 

грађанског васпитања и веронауке 

У септембру је извшен избор руководиоца Стручног већа.Изабрана је Драгана 

Митрић,професор географије.Усвојени су планови рада за текућу годину као и планови 

додатне,допунске наставе и секција (историјске,географске). 
У октобру су се чланови Стручног већа изјаснили око неопходних и недостајућих 

наставних средстава за куповину.Наставници географије и историје су се усагласили око 

критерију оцењивања ,исто тако и наставници грађанског васпитања и веронауке. 
Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја и на на крају првог 

полугодишта,примећен је одређени број слабих оцена из историје и географије.Договор 

наставника је да је неопходно  прилагодити наставу слабијим ученицима,појачати допунску 

наставу,домаће задатке и контролу рада ученика на часу. 
Наставник веронауке Томислав Ђокић  одржао угледни час у одељењу 4/4 10.10.2018.  

Тема ,,Даривање је израз љубави“ 
Договор свих чанова Стручног већа око плана  стручног усавршавања у текућој години. 
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Договор наставника око реализације и активности у оквиру прославе школске славе 

,,Св.Саве.“(историје,веронауке) 
 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
Наставници историје и географије су у фебруару по плану реализовали школско 

такмичење  (28.02.2018 историјаи26.02.2018.географија)ради одабира ученика за општинска 

такмичења.Припрема за такмичења је кренула још у првом полугодишту у оквиру  додатне 

наставе. 
На основу реализованих часова донет је закључак да  су учионице изузетно добро 

опремљене поготово уградња интерактивне табле у кабинетима историје и географије  која је 

уздигла наставу на виши ниво.Употреба интернета и презентација  је постала неопходна, да би  
ученици имали што бољу представу о наставним темама које се реализују на часовима историје 

а поготово географије.Најбитније је да су ученици активно укључени у реализације истих. 
У марту су реализована општинска такмичења географије и историје. 

 
ГЕОГРАФИЈА 

На општинском такмичењу из географије одржаном у основној школи ,,Никола Тесла“ у 

Винчи  10.03.2018.год.остварени су следећи резултати: 
                 ОСМИ РАЗРЕД                                                      
1.Милош Харингозо  8/1-3.место         
2.Марија Маринковић  8/2-3 место 
            Ученици нису остварили пласман за даља такмичења. 

 
ИСТОРИЈА 

Општинско такмичење из историје одржано је 9. марта 2019. године у Основној школи 

„Свети Сава“ у Врчину. Наши ученици остварили су следећи успех: 
- Владимир Крантић 5/3, III место и пласман на градско такмичење 
- Андреј Николић 6/2,I место и пласман на градско такмичење 
- Огњен Декић 6/2, II место и пласман на градско такмичење 
- Миодраг Дамњановић 6/3, III место и пласман на градско такмичење 
- Страхиња Вујић 7/, III место и пласман на градско такмичење 
- Милош Харангозо 8/1, I место и пласман на градско такмичење 
- Зорица Крантић 8/1, II место и пласман на градско такмичење 
Градско такмичење из историје одржано је 7. априла 2019. године у Основној школи 

„Милена Павловић Барили“ у Вишњичкој бањи. Наши ученици остварили су следећи успех: 
- Андреј Николић 6/2,II место  
- Огњен Декић 6/2, III место  
- Зорица Крантић 8/1, II место и пласман на државно такмичење 
Анализа реализације наставе после другог тромесечја,и даље показује да ученици, слабо 

уче,а јако пуно изостају из школе. Велика је посећеност  часовима допунске наставе  ученика 5  

и 6 разреда.Као и после првог полугодишта и даље је договор наставника  да је неопходно  

прилагодити наставу слабијим ученицима,појачати допунску наставу,домаће задатке и контролу 

рада ученика на часу. 
Наставници историје и географије су реализовали УГЛЕДНЕ ЧАСОВЕ: 
1.географија 22.4.2019 ,,Аргентина“ одељење 7/1, 6час 
Угледном часу присуствовали Данијела Апостоловић , Душан Петровић,педагог школе 

Ана Матејић 
2.историја   07.06.2019. после завршене обуке за коришћење mozaBook платформе у 

настави,наставник историје је одржао  угледни час ,,Религија и уметност античког света“.Часу 

присуствовали Ана Матејић,педагог и Мирјана Терзић-психолог,Сања Соколов, Јелена  
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Вукчевић-наставник биолоогије,Сунчица Ђорђевић-наставник српског језика и Љиљана 

Кнежевић-наставница разредне наставе. 
Чланови Стручног већа су извршили анализу угледних часова и закључили да су часови 

јако добро одрађени,прилагођени ученицима,занимљиво и садржајно приказани,те се даје 

предлог да буду увршћени у примере добре праксе у нашој школи. 
У априлу су одржане Васкршње свечаности у оквиру којих је наставник веронауке са 

ученицима од 1-8разреда и разредним старешинама млађе смене направио изложбу Ускршњих 

јаја. 
14.04.2019.год у оквиру традиционалног поклоничног путовања ученици су са 

наставником веронауке у пратњи  директора посетили традиционалне српске 

знаменитости:Сремске Карловце:Карловачку богословију и Карловачку гимназију,манастире 

Фрушке Горе:Гргетег,Врдник и Крушедол. 
У мају је извршена анализа свих такмичења.( општинска,градска,републичка) 
Ученица Зорица Крантић није имала успеха у Нишу на Републичком такмичењу. 
На састанку после одржаног пробног матурског испита ученици из историје и географије 

су остварили сасвим просечан резултат.У односу на прошлогодишњу генерацију остварени су 

нешто бољи резултати пробног испита  из географије.Просечна оцена на пробном матурском 

испиту из географије  од 4 поена је 2,05  а из историје 2,47. 
Појачати рад на припремама и укључити што више бољих ученика. 
19.маја је реализован Дан школе. 
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта- сви ученици су оцењени 

прелазном оценом. 
Ученици Јасмина Марковић  7/2 и Беким Хајризи 7/1 похађају наставу по ИОП2  тако да 

су и они у највећем делу  савладали градиво које се од њих очекивало . 
Настава из свих предмета нашег Стручног већа реализована у потпуности.Часови 

додатне,допунске наставе и секција су се уклапале у реализовани распоред са мањим 

одступањем  од плана. 
Сви ученици који су освојили места на општинским и градским такмичењима су 

похваљени на Већима која су реализована после такмичења  али и на крају школске године   и 

добили су дипломе . 
Можемо донети закључак да је ове школске године Стручно веће имало успеху раду. 
 

                                                                                                 Руководилац Стручног већа 
                                                                                                                                         Драгана Митрић 

3.8. Извештај Стручног већа математике, физике, информатике, 

техничког и информатичког образовања, технике и технологије 

У школској 2018 / 2019 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 прве класификације,првог полугодишта, трећег 

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

кабинета, као и стална потреба за новим наставним средствима за математику, физику, 

техничко-информатичког образовања, технике и технологије  и информатике и 

рачунарства.Констатовано је да су ове школске године два кабинета математике опремљена 

интерактивним таблама.  Ученици  постижу задовољавајуће резултате 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. 
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На време је извршена припрема ученика за такмичења, пасу остварени запажени 

резултати из физике, техничког и информатичког образовања,технике и технологије што је 

констатовано са именима ученика у записницима:  6.и 7. Стручног већа. 
Колегинице и колеге овог Стручног већа су били наразним 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, техничко и 

информатичког образовања, одржани су и реализовани током шк. 2018/2019године по плану и 

програму рада. 
У току школске године, као и по завршетку школске године за ученике 8-ог разреда 

организована је припремна настава из Математике и Физике за полагање завршног испита. 
Ученици који су постигли успех на такмичењима као и у раду из Математике,Физике и 

Информатике и рачунарства су похваљени и награђени  дипломама и књигама. 
За следећу школску 2019/2020 годину руководилац Стручног већа биће Ивана 

Брашанчевић. На састанку одржаном 03.07.2019 године , разматрано је и усвојено 40-то часовно 

недељно радно време, као и расподела одељења наставницима/професорима овог Стучног већа. 
 

Руководилац Стручног већа, Сања Соколов 
  професор математике 

3.9. Извештај Стручног већа биологије, хемије и физичког 

васпитања 

У току  школске године  ученици  ОШ „Свети Сава“  учествовали су на многобројним  

активностима, такмичењима и пројектима из биологије ,хемије и физичког васпитања .   
 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- току  2018/ 2019 године одржана су  такмичења из : одбојке, 

кошарке, фудбала, шаха, рукомета ,атлетике и шумарског вишебоја. Наша деца имају великих  

могућности да се опробају у различитим спортовима што знатно  доприноси њиховом 

свестраном развоју личности.                            
Пројекат „ До успеха заједно“  успешно је реализован и ове године у сарадњи са 

„Министарством просвете“, Министарством здравља“ и „Organization for security and 

Co/operration to Serbia“  а идејни творац пројекта је Израел LiranGerassi  и Израелска амбасада. 
Циљ пројекта био је  да се укључе деца која су  мање агажовану у спортским  активностима и 

слабијег социјалног и материјалног статуса. Ове године у пројекат  поред школа из  Новог Сада , 

Ниша , Крагујевца и Београда укључиле и две школе из Новог Пазара и Лесковца. У току 

школске године одржана су две пријатељске утакмице у Новом Саду и Крагујевцу. Овај пројекат 

знатно доприноси да деца имају више физичких активноти,да се међусобно боље упознају и да 

кроз психолошке радионице знатно побољшају успех у школи.Пројекат је успешно реализован   

и испунио све задатке и циљеве предвиђене пројектом.                                       
Резултати постигнути у току ове школске године:                                  
ОДБОЈКА - Учествовали су ученици мушке и женске репрезентације школе  5-8 разреда.                           
Дечаци 7 и 8 разреда учешће на општиниском такмичењу. 
Дечаци 5 и 6 разреда освојили су треће место на општинском такмичењу.                                                                                                                                                                                                      
КОШАРКА-Учествовали су ученици мушке и женске репрезентације од 5-8  разреда.                            
Девојчице 5 и 6 разреда освојиле су четврто место на општиниском такмичењу. 
Дечаци 7 и 8 разреда освојиле су треће  место на општиниском такмичењу 
ФУДБАЛ - Учествовали су ученици мушке и женске репрезентације школе  од 5-8  

разреда.                                 
Девојчице 5 и 6 разреда   учешће на општиниском такмичењу. 
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Дечаци 5 и 6 разреда  освојили су 2 место на општинском такмичењу.  
Девојчице 7  и  8 разреда   учешће на општиниском такмичењу 
 
Дечаци 7 и 8 разреда  освојили су 2 место на општинском такмичењу.  
РУКОМЕТ- Учествовали су ученици мушке и женске репрезентације школе  од 5-8  

разреда.                                 
Девојчице 5 и 6 разреда освојиле су треће место на општиниском такмичењу и пласман 

на градском такмичењу.  
Дечаци 5 и 6 разреда  освојили су друго место  на општинском такмичењу.  
Девојчице 7  и  8 разреда освојиле су друго место на општинском такмичењу,  пласман на 

градском такмичењу. 
Дечаци 7 и 8 разреда  остварили  су треће место на општинском такмичењу  и пласман на 

градском такмичењу 
АТЛЕТИКА - Ове године запажене резултате на општинском такмичењу  остварила је:                                   

Чича Ива 5/1   скок у даљ  1.место   и пласман на градском такмичењу- КРОС- МАЈСКИ КРОС 

У ГРОЦКОЈ-Успешно реализован по први пут на стадиону „Дунавац“                                                                                                                                                                 
ШАХ - Ове године наша школа учествовала је на општинском и градском такмичењу.                                          

У току године организовани су турнири у сарадњи са шаховским клубом . На општинском 

такмичењу   Елена Грујић 8/2 освојила је прво место и пласман на градском такмичењу.                                                                                                                                      
 ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ- У току школске године  одржано је укупно четири шумарска 

вишебоја. На Авали, Липовачкој шуми и на Космају.Ученици који су се највише исталли су:Ово 

је 12 година како се ученици  такмиче и уживају у шумарском  надметању. 
БИОЛОГИЈА- Еколошке активности -Вредимо онолико колико бринемо о окружењу има 

за  циљ подизање свести и знања учесника наставног процеса о одрживом развоју као и 
ангажовање свих ресурса школе како би се покренуо процес еколошке одговорности.         

У оквиру дечије недеље организовано је  четврти по реду мали фестивал науке. Циљ ове 
манифестације, која је ове године носила симболични назив Чиста петица, био је упознавање 
ученика трећег разреда са предметима изучавања физике и хемије и промовисање природних 
наука путем извођења огледа. Ученици су посетили и београдски Фестивал науке. Учествовали 
су на општинском такмичењу из биологије без пласмана на градском такмичењу.Органозовано 
је  општинско и градско такмичење „Упознајмно птице“. 

ХЕМИЈА- Ученици који су учествовали на општинском и градском такмичењу и имали 

запажене резултате: Милица Јеремић 7/1 друго место  и Никола Вагић 7/1 прво место. 
 

 Руководилац већа: 
                                                           Александра Бојанић, професор физичког васпитања 

3.10. Извештај о раду разредних већа 

3.10.1. Извештај о раду разредног већа првог разреда 

1.Чланови већа: 
 
Љиљана Кнежевић, одељењски старешина I-1;  
Радица Костадиновић, одељењски старешина I-2; 
Милена Јанковић, одељењски старешина I-3;  
Слађана Вагић, одељењски старешина I-4; 
Милена Петровић енглески језик I-1 и I-2;  
Драгана Ристић енглески језик I-3 и I-4;  
Душан Петровић верска настава I-1, I-2, I-3: 
Томислав Ђекић, верска настава I-4; продужени боравак 
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2.Бројно стање генерације: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Успех ученика на крају другог полугодишта школске 2018/2019.године 
 
ОДЕЉЕЊЕ Савладао-

ла све 

садржаје и 

самостално 

ради  

Савладао-
ла све 

садржаје 

и ради уз 

мању 

помоћ  

Делимично 

савладао-
ла све 

садржаје 

уз помоћ 

Није 

утврђ.успех 
НЕОЦЕЊЕН 

I-1 15 7 / / / 
I-2 17 5 1 / / 
I-3 18 3 1 / / 
I-4 10 5 1 / / 

 
4. Владање ученика 
Сви ученици другог разреда имају примерно владање на крају школске 2018/2019. године. 
 
5. Рад разредног већа 
Разредно веће првог разреда редовно је одржавало састанке. Обухваћене су све активности и 

садржаји планирани годишњим Програмом рада школе за школску 2018/2019.годину као и 

додатне ванредне активности које су се односиле на новонастала текућа питања у току рада. 

Састанцима су редовно присуствовали сви учитељи првог разреда и према потреби психолог 

Мирјана Терзић, педагог Ана Матејић, логопед Драгана Младеновић, као и професори енглеског 

језика и верске наставе. 
 
6. Остварене посете, излети и настава у природи 

• Једнодневна екскурзија Врчин - манастир Крушедол – Сремски Карловци – Нови Сад -  
Врчин 

• Позоришна представа ,,Београдска мумија" у „Пан театру“ 
• Новогодишња журка у СЦ „ Пионирски град“ 
• позоришна представа "Лазина рођенданска журка"у „Пан театру“ 
• Биоскопска представа "Мисија Катманду-авантуре Нели и Сајмона" –„Академија 28“ 
• Биоскопска представа "Мисија Катманду-авантуре Нели и Сајмона" –„Академија 28“ 
• Пионирски град – спортско-рекреативни садржаји 
• Наградни излет  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ПОЧЕТАК  
ГОДИНЕ 

КРАЈ 
 ГОДИНЕ 

дечака девојчица 

I-1 23 23 11 12 
I-2 23 23 11 12 
I-3 22 22 10 12 
I-4 16 16 10 6 

 84 84 42 42 

https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/17131/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/35353/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/24680/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/35356/show
https://esdnevnik.rs/minutes/excursions/35356/show
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7. Извод о активностима ученика у пројектима школе и локалне заједнице 
3. 9. 2018. Пријем првака 

4. 9. 2018. Пројекат школе: Екологија, рециклажа  

5. 9. 2018. Упис нових чланова у школу фолклора, КУД „Стеван Штрбац“ 

Прва недеља Сакупљање чланарине за Црвени крст  

10. 9. 2018. Спортска недеља  

12. 9. 2018. Конкурс „Рециклирај и забави се“ 

13. 9. 2018. Ликовни конкурс расписан поводом Дечје недеље  

14. 9. 2018. Јесењи крос за ученике од 1. до 4. разреда  

1. 10. 2018. Ликовни конкурс-Дечја недеља ,,Моје је право да живим срећно и здраво“ 

8. 10. 2018. Ликовни конкурс ,,Железница у очима деце 2018. Год.  

8. 10. 2018. Пројекат невладине организације "Мама, тата хоћу брата“  

10. 10.2018. Учешће на концерту ученика Музичке школе ,,Невена Поповић"  

2. 11. 2018. ДРАНГУЛИЈАДА  

20. 11.2018. 
Пројекат Основи безбедности деце Тема: „Шта ради полиција“ и  
„Заједно против насиља“ 

26. 12.2018. Новогодишњи базар  

19. 1. 2019. Школско такмичење-шах  

22. 1. 2019. Ликовна радионица „Винчанска култура“ у сарадњи са ЦК Гроцка  

14.3.2019.г.                              "Мислиша", математичко такмичење 

15. 3. 2019. Школско такмичење у рецитовању  

30. 3. 2019. Приредба за родитеље  

9. 4. 2019. Представљање ученика Музичке школе "Невена Поповић“  

24. 4. 2019. "Полигон спретности"  

16. 5. 2019. Саобраћајни полигон  

17. 5. 2019. Базар и приредба  

20. 5. 2019. Учешће на конкурсу ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У БЕОГРАДУ 

21. 5. 2019. "Изабери боју и рециклирај"  

21. 5. 2019. Предавање комуналне полиције  

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135910/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135910/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135912/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135920/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135923/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135925/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135926/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/60289/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135930/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/66545/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135934/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135935/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/135936/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/150484/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/159469/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/197255/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/298146/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/227933/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/270532/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/254071/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/270585/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/274828/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/274739/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/274744/show
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8. Постигнућа ученика на конкурсима и такмичењима 

• Школско такмичење у рецитовању:  
Ивковић Лука I/1-2.место 
Спасов Димитрије I/1-2.место 
Усмени Ердал I/1-2.место 
Ника Денда I/2-1.место 
Стојановић Мила I/2-1.место 
Јанковић Сара I/2-3.место 
Гашић Дуња I/2-3.место 
Јовановић Андреа I/3-1.место 
Вуковић Нађа I/3-1.место 
Михаиловић Стефан I/3-2.место 
Сранишић Кристина I/3-3.место 
Вагић Вук I/4-2.место 
Ђурђевић Анђелија I/4-3.место 
 

• Екипнотакмичење „Мост знања“:  
Лука Ивковић I/1, 3.место 

• Општинско такмичење у шаху: 
Лука Ивковић I/1, 1.место 

• Васкршње свечаности: 
Урош Ивковић I/1, 1.место, 
Јована Живковић I/4, 1.место- ликовни рад, 
Матеја Вагић I/4, 1.место-ускршње јаје, 

• „Нисам више тако мали“: Петар Вагић I/1, похвала 
 
9.Стручно усавршавање наставника 

• „Пројектна настава“  
 

Руководилац Разредног већа 1. разреда: 
 Слађана Вагић, проф. разредне наставе 

3.10.2. Извештај о раду разредног већа другог разреда 

Веће II разреда:Мирјана Јашић II-1; Јелена Козлина II-2; Верица Алавања II-3 
Све седнице предвиђене планом и програмом су одржане, записници уредно вођени у ес-

дневнику. 
-Активности у пројектима школе и локалне заједнице предвиђене планом су реализоване: 
4. 9. 2018. Пројекат школе " Екологија, рециклажа" 
5. 9. 2018. ABdens- балетска група - промоција 
5. 9. 2018. КУД " Стеван Штрбац" , Врчин - промоција 
10. 9. 2018. Плесни центар" Врачар" 
10. 9. 2018. Спортска недеља 
12. 9. 2018. Рециклирај и забави се 
13. 9. 2018. Ликовни конкурс расписан поводом Дечје недеље 
27. 9. 2018. Кинески језик у нашој школи 
1. 10. 2018. Дечја недеља ,,Моје је право да живим срећно и здр... 
10. 10. 2018. Концерт ученика издвојеног одељења ОМШ " Невена П... 
2. 11. 2018. ДРАНГУЛИЈАДА - размена играчака у школи 
24. 12. 2018. Хуманитарни концерт "Срцем уз Љубицу " 
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26. 12. 2018. Новогодишњи базар 
26. 12. 2018. Новогодишњи концерт ученика ОШ ,,Свети Сава" и ОМШ... 
21. 5. 2019. "Изабери боју и рециклирај" 
21. 5. 2019. Предавање о раду комуналне полиције 
-Остварене су све посете, излети и настава у природи предвиђене планом и програмом. 
-Успех и владање ученика другог разреда на крају другог полугодишта: 
 
одељење дечака девојчица укупно одлични вр.добри добри довољни недовољни 
II-1 12 16 28 18 10 / / / 
II-2 14 14 28 17 9 / 1 / 
II-3 7 8 15 13 2 / / / 
 
-У II-2 ученик Димитријевић  Илија похађа наставу по ИОП-у 2 
-Похваљени ученици: 
     II-1 : 
1.  Младеновић Христина 
2. Теофиловић Ана 
3. Ољача Матеја 
4. Вадувесковић Луна 
5. Копривица Елена 
6. Гајачки Анушка 
7. Стаменковић Димитрије 
8. Живановић Данило 
9. Гајић Андреј 
10. Апостоловић Андрија 
II-2 : 
1. Кељач Андреа 
2. Шавелић Лена 
3. Михаиловић Лана 
4. Старчевић Стефан 
5. Радић Анастасија 
6. Матејић Анамарија 
7. Петровић Војин 
8. Чарапић Тијана 
9. Милојковић Василије 
II-3 : 
1. Бакаловић Софија 
2. Вагић Сара 
3. Вулетић Стефан 
4. Ђорић Алекса 
5. Маринковић Мина 
6. Милошевић Теодора 
7. Чарапић Нађа 
Ученици су узели учешћа у свим такмичењима, пројектима и конкурсима планираних за 

други разред и постигли одличне резултате. Похваљени су од стране школе, као и од других 

организација.  
Разредно веће током целе године радило је по плану и програму. Чланови већа су се 

договарали, тимски радили и сарађивали. 
 

Руководилац Разредног већа 
Верица Алавања, наставник разредне наставе 
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3.10.3. Извештај о раду разредног већа трећег разреда 

-План и програм рада на крају школске 2018/2019. године је у потпуности реализован. 

Сви часови редовне наставе, допунске наставе и ваннаставних активности су реализовани. 
-Сви ученици трећег разреда су савладали предвиђено градиво у складу са својим 

могућностима, раду, ангажовању и одговорности. Остварили су позитиван успех из свих 

наставних области. 
3/1 
Број ученика: 25 
Дечака: 12 
Девојчица: 13 
Сви имају  примерно владање. 
Одличних 15, врло добрих 7, добрих 3. 
Ученици по ИОП-у: један ученик ИОП-2, један ученик ИОП-1 
Похваљени сви одлични, а посебно: Јеремић Лазар, Коџић Јован, Сара Мандић, Сара 

Маринковић, Маша Перић, Теа Ракочевић, Петра Свичевић, Тара Стојановић и Теофиловић 

Огњен. 
Успеси ученика: 
Јовановић Давид и Ранковић Огњен су екипно освојили 2.место на општинском 

такмичењу ,,Мала олимпијада“. 
3/2 
Број ученика: 27 
Дечака: 17 
Девојчица: 10 
Сви примерно владање. 
Одличних 15, врло добрих 8, добрих 4. 
Ученици по ИОП-у: један ученик по ИОП-2 и три ученикаИОП-1 
Похваљени сви одлични, а посебно: Анђелковић Милица, Ђорђевић Драгана, Јовановић 

Павле, Матејић Филип и Мишковић Анђелија. 
Одељењски успеси: 
ДЕМУС – у категорији Најраспеваније одељење – освојено 1.место на општинском 

такмичењу и пласман на градско такмичење. 
Посебни успеси: 
Ђорђевић Драгана – 1.место на општинском такмичењу ДЕМУС (категорија соло 

наступа) и пласман на градско такмичење ДЕМУС. На градском такмичењу је такође освојила 

1.место у својој категорији. 
Јовановић Павле – 3.место на општинском такмичењу из математике и похвала 

„Мислиша“. 
Матејић Филип – 1.место на школском такмичењу у шаху и пласман на општинско 

такмичење. 
Мишковић Анђелија – „Мислиша“ похвала.  
3/3 
Број ученика: 24 
Дечака: 14 
Девојчица: 10 
Сви примерно владање. 
Након смањене оцене из владања са ученицима Андријом Тријић и Виктором Цветановић 

појачан је васпитни рад, тако да су ученици поправили понашање. На предлог одељењског 

старешине Одељењско веће је донело одлуку да се ученицима поправи владање.  
Одличних 16, врло добрих 5, добрих 3. 
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Похваљени су сви одлични ученици, а посебно: Вук Брадарић, Алекса Вагић, Наталија 

Јовановић, Хелена Јеремић, Ана Маринковић, Илија Петровић, Андреј Пешић и Наталија 

Џелебџић. 
Посебни успеси на такмичењима: 
Петровић Илија– 2.место на општинском такмичењу из математике и похвала 

„Мислиша“. 
Екипно такмичење „ Мост знања“-3.место. 
Виктор Цветановић- запажен успех на општинском такмичењу из математике и похвала 

„Мислиша“. 
Николић Николина – 1.место на школском такмичењу у рецитовању и пласман на 

општинско такмичење. 
Наталија Џелебџић- 1.место на школском такмичењу у рецитовању. 
Андреј Пешић- награда за ликовни рад на тему ,,Ускршње јаје“ 
Вук Брадарић освојио 1. место на општинском такмичењу , а након тога и  1. место на 

градском такмичењу у прављењу кућице за птице-Заштитимо птице у Београду. 
Алекса Вагић, Вук Брадарић, Михаило Кнежевић, Иван Рајић и Иван Рајић су екипно 

освојили 2.место на општинском такмичењу ,,Мала олимпијада“. 
Иван Рајић је освојио награду на ликовном конкурсу ,, Мој љубимац". 
Похваљују се ученици који су узели учешће на такмичењима и освојили запажене 

резултате. 
-Завршене су анкете за куповину уџбеника преко школе, остали су добили списак 

уџбеника потребних за наредну школску годину.Завршено прикуплање података ученика који 

остварују право на бесплатне уџбенике. 
-Планиране су посете, излети и рекреативна настава за наредну школску годину. 
-Сви родитељски састанци и подела ђачких књижица биће одржани у 28.6.2019.год. у 18 

часова. Тада ће ученицима бити подељене књижице и похвалнице. 
- Изабран је руководилац за 2019/2020.годину Бојана Теофиловић. 

 
Руководилац Разредног већа: 

Љубинка Вагић 

3.10.4. Извештај о раду разредног већа четвртог разреда 

Чланови већа: 
Учитељи: Вера Крантић, Гордана Апостоловић, Драгана Гајић и Драган Кузмановић 
Професори енглеског језика: Милена Петровић и Драгана Ристић 
Професори верске наставе: Душан Петровић и Томислав Ђокић 
Стручна служба: логопед Драгана Младеновић, педагог Ана Матејић и психолог Мирјана 

Терзић 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА И УСПЕХ ПОСТИГНУТ НА 

КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
одељење Бр.ученика мушки женски одличан Вр.добар добар довољан недовољамн Владање 

примерно 

IV1 22 11 11 14 4 4 0 0 22 
IV2 23 11 12 13 8 2 0 0 23 
IV3 23 10 13 17 5 1 0 0 23 
IV4 21 12 9 8 10 3 0 0 21 

укупно 89 44 45 52 27 10 0 0 89 
 
Наставу по ИОПу 2 пратило је четворо ученика, један је остварио одличан успех, а 

троје добар успех 
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УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Ученици су током ове године били изузетно успешни на бројним ликовним и литерарним 

конкурсима што је евидентирано записницима који се налазе у дневнику.Највиши ниво 

постугнут је на следећим такмичењима: 
Математика- Данило Лазаревић треће место на општинском и пласман на градско 

такмичење 
Мислиша 2019. -Величковић Алекса похвала  

Анастасија Пешић похвала 
Шах -Емилија Дамњановић друго место на општини 
          Вукашин Савић треће место и обоје пласман на градско 
Шта знаш о Црвеном крсту - екипно прво место на општини, а четврто на 
градском такмичењу 
Данило Лазаревић 
Магдалена Радић 
Катарина Новаковић 
Анастасија Пешић 
Тијана Трајковић 
Међународни ликовно - литерарни конкурс "Нисам више тако мали" награђени су 

следећи ученици: 
Перић Јулијана 
Андрејевић Андреа 
Јована Јерковић 
Катарина Новаковић 
Теодор Лазаревић 
Александар Јовановић 
МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МОСТ 
Учествовао Данило Лазаревић 

Записници о активностима ученика у пројектима школе и локалне 

заједнице 

4. 9. 2018. Пан театар - школа глуме  

4. 9. 2018. Пројекат школе ,,ЕКОЛОГИЈА , РЕЦИКЛАЖА"  

5. 9. 2018. КУД Стеван Штрбац Врчин промоција  

5. 9. 2018. AB dens- балетска група -промоција  

10. 9. 2018. Спортска недеља  

10. 9. 2018. Плесни центар Врачар  

12. 9. 2018. Рециклирај и забави се  

13. 9. 2018. Ликовни конкурс расписан поводом Дечје недеље  

27. 9. 2018. Кинески језик у нашој школи  

29. 9. 2018. 
Пријатељи деце општине Гроцка-ликовна радионица 

Лицидерска срца  

1. 10. 2018. 
Сваке године у првој недељи октобра организује се Дечија 

недеља 

8. 10. 2018. 
Ликовни конкурс ,,ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ " 

Железнички музеј 

11. 10. 2018. Концерт ученика музичке школе  

11. 10. 2018. Акција Црвеног крста Гроцка и ОШ,, Свети Сава Врчин  
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Остварене посете, излети, екскурзије... 
Екскурзија: Једнодневна екскурзија 4. 10. 2018. - 4. 10. 2018. Ваљево 
Излет:Петровац на Млави 16. 10. 2018. - 16. 10. 2018. Петровац на Млави 
Позориште: Пан театар  29. 11. 2018. - 29. 11. 2018. Београд 
Новогодишња журка : Пионирски град 25. 12. 2018. - 25. 12. 2018. Београд 
Позориште: Пан театар  21. 3. 2019. - 21. 3. 2019. Београд 
 

  
 

2. 11. 2018. ДРАНГУЛИЈАДА  

20. 11. 2018. Песничка сусретања деце и младих 2018. године-Гроцка  

24. 11. 2018. Посета ,,ОШ Свети Сава" -Зворник, Република Српска  

3. 12. 2018. 
Песнички сусрети општине Гроцка -Пријатељи општине 

Гроцка 

11. 12. 2018. МУП -Пројекат ,,Основи безбедности деце"  

24. 12. 2018. Хуманитарни концерт ,,Срцем уз Љубицу "  

26. 12. 2018. Новогодишњи концерт ученика ОШ ,,Свети Сава"  

26. 12. 2018. Новогодишњи базар  

18. 1. 2019. Школско такмичење из математике  

22. 1. 2019. Предавање ,,Полиција у служби грађана " МУП  

25. 1. 2019. Пројекција филма  

27. 1. 2019. Светосавска приредба  

29. 1. 2019. Четвртаци на позорници  

1. 3. 2019. Нисам више тако мали / а- ликовно- литерарни конкурс  

6.3. 2019. Сусрет са песником -Мирослав Кокошар  

13. 3. 2019. 
Ликовни конкурс -Мали Пјер- Пријатељи деце општине  

Гроцка 

13. 3. 2019. Предавање -МУП Гроцка  

14. 3. 2019. Математичко такмичењење - МИСЛИША- 2019. године  

15. 3. 2019. Школско такмичење у рецитовању  

20. 3. 2019. Ликовно- литерарни конкурс -Крв живот значи-  

25. 3. 2019. Заједнички родитељски састанак ОШ,, Свети Сава"  

27. 3. 2019. Предавање МУП Гроцка -Безбедно коришћење интернета...  

28. 3. 2019. Концерт ученика Музичке школе ,,Невена Поповић "  

2. 4. 2019. Ускршњи ликовни конкурс Пријатеља деце Гроцка  

4. 4. 2019. Математичко регионално такмичење - МОСТ  

9. 4. 2019. ИОХБ,,Бањица " ортопедија  

24. 4. 2019. Предавање МУП Гроцка  

6. 5. 2019. Ликовни конкурс -Птице  

15. 5. 2019. Такмичење у цртању - Свет из моје маште  

15. 5. 2019. Такмичење- Шта знаш о Црвеном крсту-  

16. 5. 2019. Вожња картинга  

17. 5. 2019. -Савини дани - Продајни базар у оквиру прославе Да...  

17. 5. 2019. -Савини дани-Приредба  

17. 5. 2019. -Савини дани-Приредба  

19. 5. 2019. -Савини дани- пријем ученика из Зворника  

20. 5. 2019. -Савини дани- Спортске игре  

21. 5. 2019. Предавање -Улога комуналне полиције града Београда  

22. 5. 2019. ЕКО Гроцка- предавање  

28. 5. 2019. Градско такмичење-Шта знаш о Црвеном крсту-  
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Рекреативна настава Гучево14. 4. 2019. - 23. 4. 2019. Лозница 
Пројекција филма Академија 28 14. 5. 2019. - 14. 5. 2019. Београд 
Наградни излет Фрушка гора  8. 6. 2019. - 8. 6. 2019. Нови Сад 
Спортске игре -Пионирски град 11. 6. 2019. - 11. 6. 2019. Београд 
 
Тестирање ученика четвртог разреда на крају првог циклуса 

образовања 
Ученици четвртог разреда тестирани су из српског језика, математике и природе и 

друштва у мају месецу да би се видело који ниво знања поседују на крају првог циклуса 

образовања. Резултати су дати у следећим табелама:  
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Ученици IV-1 одељења учестовали су у ТИМСС-2019. год.-у међународном пројекту који 

подразумева процењивање постигнућа ученика 4. разреда из математике и природних наука-ПиД. 
Тестирање ученика обављењеноје4.априла 2019. год. од 9ч-11ч из природе и друштва. 

Родитељи су изразили велико задовољство што су ученици овог одељења учесници ТИМСС-а,надају се 

добрим постигнућима ученика. 
Руководилац Разредног већа 4. разреда 

Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе 
 
 
 



41 
 

3.10.5. Извештај о раду разредног већа петог разреда 

Разредно веће су сачињавали проф. Горица Апостоловић , проф.Златана Ђорђевић и наст. 

Сунчица Ђорђевић. 62ученика је уписано у пети разред. Формирана су 3 одељења . 3. септембра 

одржан је пријем ученика и родитеља у свечаној сали наше школе,  а потом је одржан час 

одељењског старешине у матичним учионицама . Одељење 5/1 броји  дечака 12 и 8 девојчица , 

одељење 5/ 2 има 12 дечака и 9 девојчица и 5/3 има 13 дечака и 8 девојчица. 
- Наша школа је ове године изабрана за пилот пројекат ДО УСПЕХА ЗАЈЕДНО . 

Учесници су ученици петог и шестог разреда тј . по 5, 6 ученика из одељења.To je пројекат 

превенције ризичних понашања који су заједно спровела 3 министарства уз подршку ОЕБС- а и 

амбасаде Израела . Циљ пројекта је да се  кроз спортске и едукативне активности креира 

средина у којој се негује поштовање, свест о важности учења и здравих животних ставова .  

Ученици су имали  недељно  4 часа физичке активности  и едукативне радионице .  
6. 12. 2018. ученици су у пратњи одељ.старешина гледали у Академији 28 , 

авантуристички филм за децу 2.12. су посетили Фестивал науке на Београдском сајму.  
Активности у оквиру пројекта ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА као и Дигитално насиље су 

реализовани по плану и програму на часовима одељењског старешине у виду радионица .  
Једнаученица5/3 разреда и ученица 5/1) разреда су од првог полугодишта радиле по 

ИОП/2 из предмета српски језик и математика. Савладале су планом и програмом све  

предвиђене садржаје и завршиле са добрим успехом 5. разред.   
Успех на крају школске године је следећи :  
22 ученика имају одличан успех, 17 ученика врло добар, 22 ученика добар и 1 ученик 

довољан успех.  
Сви одлични ученици су похваљени и награђени једнодневним излетом. 61 ученика има 

примерно владање а 1 врло добро.  
План и програм рада је у потпуности реализован. Родитељски састанци су се редовно 

одржавали као и појединачне посете родитеља .  
Ученици су анкетирани за изборни предмет у наредној години: 15 је изабрало хор и 

оркестар а остали ученици ће похађати часове шаха.  
Измене плана и програма у 5. разреду важе и за наредни 6. разред, наиме нов предмет 

информатика и рачунарство се наставља , као и обавезне физичке активности и изабрани 

предмет  
Све планом и програмом предвиђене активности у овој години су реализоване .  
Одржано је укупно 9 састанака Одељењског већа и 7 родитељских састанака . 
Руководилац већа за наредну школску годину је Горица Апостоловић, проф. енглеског 

језика и одељењски старешина будућег 6/1 .  
Руководилац Разредног већа 

Златана Ђорђевић, наставник физике 

3.10.6. Извештај о раду разредног већа шестог разреда 

Разредно веће шестог разреда је одржало све  предвиђене састанке и разматрало све тачке 

дневног реда предвиђене планом који је усвојен на почетку године. На првом састанку  је 

усвојен план рада већа,распоред часова,секција,допунске и додатне наставе,као и дежурства 

наставника. У октобру је реализована дводневна екскурзија за ученике шестог разреда, Нови 

Бечеј-Суботица-Палићко језеро. . На крају сваког класификационог периода вршена је анализа и 

усвајње успеха и владања ученика. Предлагане су и мере за побољшање истих. Нарочито се 

дискутовало о ученицима са проблемима у понашању и с тим у вези сарадња са педагошко 

психолошком службом је била стална и успешна,као и сарадња са родитељима. Анализирана су 

постигнућа ученика који похађају наставу по ИОП1.. Посебно су похваљивани ученици који су 

учествовали или имали  постигнућа на такмичењима: 6/1 Дамњановић Миодраг за освојено 3. 

место на општинском такмичењу из историје и пласман на градско такмичење и Маринковић 
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Марина за освојено 2. место на ликовном конкурсу. 6/2  Огњен Декић 3. место на општинском 

такмичењу из физике, 2. место на општинском такмичењу из историје и 3. место на градском из 

историје, Димитрије Јерковић 3. место на општинском такмичењу из физике, Андреј Николић 3. 

место на општинском такмичењу из физике, 1. место на општинском из историје и 2. место на 

градском из историје,Биљана Стевановић 2.место на општинском такмичењу из физике и 3. 

место на градском  из физике,1. место на ликовном конкурсу „Растем, не ометај“, 1. место на 

општинском такмичењу из глуме са драмском групом. 6/3 Емилија Маринковић за освојено 

2.место на општинском такмичењу из бродомоделарства и пласман на градско такмичење. 
Ученици су посетили биоскоп у овој школској години,као и многа друга образовна и 

културна дешавања као што су Сајам књига и Сајам науке. Такође су учествовали у реализацији 

културних дешавања у школи, многобројних  приредби и концерата. 
Одељењско веће се такође бавило питањима превенције различитих врста насиља. 

Анализиран је рад секција и радионица као и примене нових наставних метода. 
 

Руководилац Разредног већa 
Милена Петровић, професор енглескогког језика  

3.10.7. Извештај о раду разредног већа седмог 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 

VII/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. 
У октобру је изведена дводневна екскурзија на релацији:Врчин-Смедерево-Сребрно 

језеро-Голубац-Лепенски Вир-Ђердап-Неготин-Гамзиград-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 анкетираниза 

изборне предмете и упознати са новим уџбеницима. 
 

Руководилац  Разредног већа: 
Горица Милошевић, наставникматематике 

3.10.8. Извештај о раду разредног већа осмог разреда 

Веће је радило по планираном плану и програму, сви састанци су редовно одржавани. 
 У августу, за руководиоца већа одређена је Ивана Михаиловић, одељењски старешина 

VIII2, да би је на овом месту крајем фебруара заменила Марија Старчевић, професор српског 

језика и нови старешина VIII2 одељења.  
 Након израде и усвајања плана и програма рада, у септембру је утврђено бројностање 

ученика по одељењима, о чему постоје записници, сачињен је распоред израде контролних  и 

писмених вежби и задатака. 
  У октобру изведена је дводневна екскурзија 
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. 
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Додељене су похвалнице и награде ученицима који су показали изузетне резултате у 

појединачним   предеметима. Изабрани су ђак генерације и спортиста генерације. Додељене су 

Вукове дипломе (11 ученика). 
   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.  
   У априлу је реализован пробни завршни испит. Током другог полугодишта 

организована је припремна настава за полагање завршног испита.  
   Организована је прослава матуре. 

Руководилац Разредног већа: 
Марија Старчевић, професор српског језика 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

4.1. Извештај о раду школског психолога 

I  У области планирања и програмирања психолог се ангажовала: 
• у изради концепције и делова Годишњег програма рада за школску 2019/20. 

годину. Учествовала је и у изради Извештаја о раду школе за школску 2018/19. 

годину; 
• у попуњавању табела Статистичког извештаја за школску 2017/18. и 2018/19. 

школску годину; 
• у спровођењу активности предвиђених Развојним планом школе; 
• у раду Тима за инклузивно образовање у сарадњи са директором школе, члановима 

Тима, стручним сарадницима и наставницима.  
• у планирању рада и координацији Тима за професионалну оријентацију у сарадњи 

са директором школе, члановима Тима, стручним сарадницима и наставницима. Као 

члан учествовала је и у раду следећих тимова: Тим за вредновање и самовредновање 

рада школе, Тим за заштиту ученика од насиља, Тим за развој школског програма, 

Тим за пројекте и маркетинг школе, Тим за обезбеђивање квалитета развоја установе, 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва. 
• на припремању годишњих и месечних планова рада психолога; 
• на реализовању истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика и 
родитеља; 
• на планирању и организовању сарадње са другим институцијама; 
 
II  У области организовања, праћења и евалуације васпитно- образовног рада: 
• остварена је сарадња са учитељима првог разреда кроз њихово упознавање са 

подацима до којих се дошло приликом тестирања ученика и интервјуа са њиховим 

родитељима при упису у школу, као и кроз праћење адаптације ученика на школску 

средину путем посета часовима и консултација са њима; 
• 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; 
• остварено је систематско праћење и вредновање наставног процеса кроз посете 

часовима свих разреда (у оквиру редовног обиласка 25 часова, с циљем увида у рад 

новог члана колектива 6 часова, у рад приправника 5 часoва, а посећено је и 8 

угледних часова. На основу наведених часова психолог је стекла увид у рад 

осамнаест наставника); 
• вршено је праћење и посматрање планирних  угледних часова и истицање примера 

добре праксе; 
• уложен је труд у праћење поступака оцењивања; 
• остварено је учешће у реализацији  завршног испита за ученике 8. разреда; 
• праћен је рад стручних актива и тимова; 
• рађено је на извештајима о раду установе у остваривању  програма васпитно-
образовног рада; 
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              III У оквиру области рада са наставницима психолог се ангажовала на: 

• анализирању реализације часова редовне наставе и других облика образовно-
васпитног рада, као и давању предлога за њихово унапређење 
• упознавању наставника и одељењских старешина са социјалном структуром и 

динамиком одељења, са карактеристикама ученика и евентуалним 

проблемимаученика којима је потребна додатна подршка(проблеми у понашању, у 

породици, по питању физичког и менталног здравља), као и пружању помоћи 

наставницима у осмишљавању рада са тим ученицима; 
• пружању стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовно-
васпитног рада  
• пружању помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 

оријентације; 
• пружању помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом; 
• давању подршке одељењским старешинама у реализацији часова одељењског 

старешине; 
• сарадњи са одељењским старешинама осмих разреда у реализацији пробног и 

завршног испита; 
 

              IV У области рада са ученицима психолог је била ангажована 
• на утврђивању зрелости за полазак у школу, тестирањем будућих ученика првог 

разреда; 
• на редовном  праћењу дечјег развоја и напредовања, као и оптерећености ученика 
• на ретестирању ученика који су показивали проблеме у учењу и давању предлога 

по питању даљег рада са њима; 
• на пружању подршке ученицима, посебно првог и петог разреда, као и 

новоуписаним ученицима у адаптацији на школски живот и рад; 
• у области праћења и проучавања развоја ученика и саветодавног рада у откривању 

узрока поремећаја у понашању ученика и педагошких узрока проблема у учењу, уз 

предузимање одговарајућих мера ради стварања оптималних услова за њихов 

индивидуални развој; 
- предузимане су  мере за превазилажење интерпесоналних конфликата у 

одељењским заједницама (кроз индивидуални рад, у оквиру комплетних 

одељењских заједница и кроз рад са мањим групама ученика).  
- промовисанесу неопходне мере у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције 

и конструктивног решавања конфликата; 
- ученици који имају проблеме са учењем су упућивани  у технике и методе успешног 

учења; 
• у појачаном васпитном раду са ученицима који су вршили повреду правила 

понашања у школи и који су својим понашањем угрожавали друге. 
• у појачаном васпитном раду са ученицима из друштвено осетљивих група. 
• на превентивном ментално хигијенском раду са ученицима петог разреда кроз 

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

прелазак на предметну наставу“ у четвртом разреду, као и предавања о правилном 

избору занимања и школе у оквиру професионалне оријентације ученика.  
• у области праћења и проучавања развоја ученика, у откривању узрока поремећаја у 

понашању уз предузимање одговарајућих мера. и саветодавног рада. 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).  
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• у припремању ученика за спровођење пробног и завршног испита; 
• на даљем спровођењу пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу“ за шта је 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 спровођења овог пројекта 

психолог је руководила менторским састанцима нарочито поводом организације 

Сајма образовања. 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.  
 
V    У области рада са родитељима психолог се ангажовала  
• на пружању подршке родитељима у раду са децом која испољавају тешкоће у 

учењу, проблеме у понашању или у физичком и психичком развоју; 
• на укључивању родитеља по питању професионалне оријентације њихове деце 

(родитељски састанци и индивидуални разговори); 
• у саветодавном раду са родитељима ученика првих и  петих разреда, у циљу 

пружања подршке у прихватању школских обавеза. У циљу што бољег 

прилагођавања на школске обавезе које очекују  будуће ученике првог разреда 

одржала је предавање посвећено тој теми. 
 
VI   У оквиру рада са директором, стручним сарадницима, педагошким 

асистентом и пратиоцем ученика психолог је: 
• редовно вршила размену информација које се тичу свих области васпитно-
образовног рада; 
• учествовала у заједничком планирању активности и извештаја о раду; 
• учествовала у истраживању постојеће васпитно-образовне праксе и предлагању 

мера за њено унапређење; 
• била укључена у рад на планирању активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција; 
 

              VII     У оквиру рада у стручним органима и тимовима психолог: 
• се редовно ангажовала у раду свих стручних тела у школи, а о свом раду је водила 

редовну евиденцију.  
• је координатор Тима за професионалну оријентацију, а члан Тима за вредновање и 

самовредновање рада школе, Тима за развојно планирање, Тима за заштиту ученика 

од насиља, Тима за развој школског програма, Тима за пројекте и маркетинг школе, 

Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе, Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. 
 

              VIII   У оквиру сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима  
              и јединицом локалне самоуправе психолог је сарађивала са: Министарством 
              просвете, науке и технолошког  развоја, ШУ Београд, ГО Гроцка, Центаром за     
              социјални рад-Гроцка, Интерресорном комисијом општине Гроцка, Институтом за  
              ментално  здравље, ПУ „Лане“, Домом здравља Врчин, МУП-ом Србије, Црвеним  
              Крстом Гроцка, Пријатељима деце општине Гроцка, Градским секретаријатом за 
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              образовање, ОШ „Драган Ковачевић“, свим школама ГО Гроцка, Центаром за промоцију  
              жена, средњим стручним школама итд. 
 
              IX   У области вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање    
              психолог је била ангажована на: 

• припремању за послове предвиђене годишњим планом; 
• редовнојизради оперативних планова рада; 
• вођењу евиденције о сопственом раду (дневно, месечно и годишње); 
• прикупљању података о ученицима – ученички досије; 
• стручном  усавршавању кроз праћење стручне литературе, праћење информација 

везаних за образовање и васпитање, размену искуства и сарадњу са другим стручним 

сарадницима, похађање акредитованих семинара: 
-11,12.05.2019.године:„Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане  

каисходима учења“ 
-23.08.2019.године: „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“ 

 
Психолог школе: Мирјана Терзић 

4.2. Извештај о раду школског педагога 

      Рад педагога школе се одвијао према Годишњем плану рада педагога, који је саставни 

део Годишњег плана рада школе. 
      Реализација активности рада педагога се одвијала кроз девет предвиђених области рада: 
 
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 
У овој области рада педагог школе је: 
-припремала Годишњи план рада школе у сарадњи са директором, стручним сарадницима и 

наставницима; 
-учествовала у изради појединих сегмената Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. 

годину; 
-планирала и припремила Извештај о школском развојном плану ,као и документ Школски 

развојни план од 2019 – 2023.године и у сарадњи са директором школе, стручним сарадницима и 

наставницима донете одлуке за кључне области развоја у наредне три године; 
-у сарадњи са директором школе, руководиоцима Већа и наставницима координисала у изради 

Школских програма, односно Плана и програма наставе и учења за наредне четири године;  
-планирала и координисала Тимом за инклузивно образовање у сарадњи са директором школе, 

члановима Тима, стручним сарадницима и наставницима.Учествовала у припреми и евалуацији 

индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна подршка. 
-планирала и координисала Тимом за школско развојно планирање образовање у сарадњи са 

директором школе, члановима Тима, стручним сарадницима и наставницима; 
-учешће у планирању рада тимова, и то као члан: Тима за професионалну оријентацију, Тима за 

вредновање и самовредновање рада школе, Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за развој 

школског програма, Тима за професионални развој, Тима за пројекте и маркетинг школе, Тима 

за обезбеђивање квалитета развоја установе, Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 
-као школски кооординатор тима међународног пројекта „До успеха заједно“, у сарадњи са 

директором школе, наставницима физичког и здравственог васпитања, студентима 

хуманистичких наука као и представницима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарства здравља и Министарства спорта, планирала пројектне активности током  
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школске 2018/2019. године. У оквиру пројектних активности организовани су и спортски 

турнири у Новом Саду и Крагујевцу; 
-као школски координатор “TIMSS 2019”  у сарадњи са директором школе и одељењским 

старешином 4/1 Вером Крантић, планирала и предузела све активности у циљу успешне 

реализације тестирања ученика четвртог разреда; 
-учешће у планирању активности „ Програм основе безбедности“ у сарадњи са директором 

школе, одељењским старешинама четвртих и шестих разреда, као и МУП Србије; 
-као заступник и овлашћени лице удружења Пријатељи деце општине Гроцка у сарадњи са 

директором школе, стручним сарадницима, наставницима организовала организовала и 

координисала културне манифестације, наступе деце, односно ученика на школским и 

општинским такмичењима “Песнички сусрети“ 03.12.2018.године, „ Мали Пјер“ ( дечија 

карикатура) 13.03.2019.године, „ Смотра рецитатора“ 20.марта 2019.године, Дечије музичке 

свечаности „ДЕМУС 1“ 23.јануара 2019.године и „ ДЕМУС 2“ 27.марта 2019.године, „ 

Васкршње радости“ на Платоу ГО Гроцка 24.04.2019.године, „ Кратке драмске форме „ и 

Позоришне игре“ 23.04.2019.године, „ Заштитимо птице Београда“, 10.маја 2019.године, „Ревију 

победника“ 07.јун 2019.године као и Дечију недељу „ Моје је право да живим срећно и здраво, 

за одрастање без насиља“- прве недеље октобра. Све активности су успешно реализване 

захваљујући и  одличној садардњи са свим школама општине као и ГО Гроцка.  
-припремала годишњи и месечне планове рада педагога; 
- у сарадњи са директором школе,  стручним сарадницима и наставницима, припремала предлог 

оперативног месечног планирања које је усмерено на исходе учења и пружала помоћ 

наставницима у изради планова допунског, додатног рада, рада одељењског старешине и 

секција; 
--реализовала истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља; 
- планирала и организовала поједине облике сарадње са другим институцијама; 
-иницирала иновативне видове планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада у 

сарадњи са директором школе, стручним сарадницима и наставницима; 
 
II област рада ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА је обухватала следеће 

послове: 
-систематско праћење и вредновање образовно-васпитног рада, односно наставног процеса; 

посете часовима 
-праћење постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима, 

ликовним и литерарним конкурсима,  у сарадњи са директором школе, наставницима, 

одељењским старешинама и родитељима. 
-праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада, активно учење усмерено на исходе; 
-праћење и посматрање планирних  угледних часова и истицање примера добре праксе; 
-праћење рада стручних актива и тимова; 
-координисање и учествовање у истраживању образовно-васпитне праксе које реализује 

Институт за педагошка истраживања у циљу унапређивања образовно-васпитног рада. TIMSS 
(TrendsinInternationalMathematicsandScienceStudy) – Међународно испитивање постигнућа 

ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне 

школе. Циљ је прикупљање и анализа података о постигнућима ученика четвртог разреда 

основне школе из математике и природних наука, као и података о образовном и породичном 

контексту у којем ови ученици уче. Наша школа је као представник  Србије, поред 60 земаља 

света, реализовала 04.априла 2019. године тестирање из математике и природних наука, као и 

породични контекст у којима испитани ученици уче. Очекивани резултати крајем 2019.године 

искористиће се у циљу унапређивања образовно-васпитног рада. 
 
 



49 
 

 
-као школски координатор „ До успеха заједно“, у сарадњи са директором школе, родитељима и 

представницима ОЕБСа, праћење евалуације и самоевалуације пројектних активности, на крају 

школске године; 
-праћење и израда извештаја анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање у сарадњи са директором школе, 

стручним и одељењским већима, родитељима; 
-праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање у сарадњи са 

директором школе, одељењским старешинама и родитељима; праћење ефеката предложених 

мера; 
-праћење неоправданог изостајања, дициплине ученика као и поштовање правила понашања у 

школи 
-праћење поступака оцењивања, али и самооцењивања рада ученика; 
-учешће у  реализацији пробног завршног испита за ученике 8. разреда, анализа успеха и мере за 

побољшање успеха, те остали послови везани за реализацију; 
-учешће у реализацији  завршног испита за ученике 8. разреда-послови везани за 

реализацију,шифровање, дешифровање, унос података,  упоредна анализа у односну на 

претходне завршне испите; 
-учешће и координација тестирања ученика четвртог разреда из српског језика, математике и 

природе и друштва, унос података и анализа у садарњи са наставницима разредне наставе; 
-учешће у изради извештаја о раду установе у остваривању  програма васпитно-образовног рада 

(програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада 

педагошко-психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, 

праћење рада стручних актива, тимова);  
-учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика; 
 
III област радаРАД СА НАСТАВНИЦИМА обухватила је следеће активности: 
-пружање подршке наставницима на конкретизовању и операционализовању исхода у наставном 

процесу,  односно активном учењу и развоју међупредметних компетенција; 
-анализирање реализације часова редовне наставе и других облика образовно-васпитног рада и 

давање предлога за њихово унапређење 
-пружање подршке наставницима у изради планова допунског, додатног рада, рада одељењског 

старешине и секција; 
-пружање подршке наставницима у примени различитих техника и поступака евалуације и  

самоевалуације; 
-оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких 

задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова; 
-мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израда плана професионалног 

развоја и напредовања у струци; 
-упознавање наставника са социјалном структуром и динамиком одељења; 
-упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама 

нових ученика; 
-упознавање наставника и одељен. старешина са социо-економским условима живота и рада  
појединих ученика ради подршке;  
-пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка (даровитим ученицима, односно  ученицима са тешкоћама у развоју);оснаживање 

наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног 

става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју; 
-сарадња са одељењским старешинама и предметним наставницима по питању решавања 

проблема код ученика ( проблеми у понашању, породично окружење); 
-упознавање наставника са новим правилницима и његовом применом; 
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-пружању подршке наставницима у стицању лиценце 
-стручно предавање на тему индивидуалне подршке ученику, односно новог Правилника о 

ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање; 
-континурано праћење примене Правилника о оцењивању и сарадња са наставницима 
-пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, 

односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика 

рада, као и наставних средстава (уз проучавање програма и праћење стручне литературе); 
-праћење начина вођења педагошке документације наставника; 
-пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и 

унапређивање тога рада; 
-пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности, односно часова 

и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским састанцима; 
-пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом;  
-подршка у реализацији часова одељењског старешине; 
-сарадња са одељењским старешинама осмих разреда у реализацији пробног и завршног испита; 
-подршка у реализацији и организацији општинског такмичења из историје 09.марта 

2019.године; 
 
IV област радаРАД СА УЧЕНИЦИМА 
-праћење дечјег развоја и напредовања, оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и 

начин ангажованости детета односно ученика); 
-саветодавни рад са ученицима, стварање оптималних услова за индивидуални развој детета 

односно ученика; 
-упућивање ученика у технике и методе учења кроз радионичарски рад на часовима одељењског 

старешине; 
-утврђивање зрелости за полазак у школу, тестирање будућих ученика првог разреда; 
-подршка и адаптација на школски живот новоуписаним ученицима; 
-учествовање у активностима дневног боравка ученика; 
-пружање помоћи и подршке ученицима у раду ученичких организација; 
-идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању; 
-рад на професионалној оријентацији ученика, упознавање са специфичностима одређених 

занимања, радионичарски рад на часовима одељењског старешине 
-анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности, пружање помоћи 

на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена; 
-промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота. 
-подршка ученику кроз појачан васпитни рад који врше повреду правила понашања у школи или 

се не придржава одлука директора и органа школе, , односно који својим понашањем угрожавају 

друге у остваривању њихових права су били значајни послови педагога, који су се реализовали 

тимски, односно у сарадњи са осталим стручним сарадницима, директором школе и 

одељењским старешинама.Појачан васпитни рад са ученицима из друштвено осетљивих група. 
-у оквиру пројектних активности „До успеха заједно“, праћење степена ангажованости на 

радионицама, учешће у дискусији; 
-договор и припремање ученика четвртог разреда за спровођење тестирања из математике и 

природе и друштва у оквиру TIMSSa 2019; 
-договор и припремање ученика за спровођење пробног и завршног испита, у сарадњи са 

директором, наставницима и одељењским старешинама. Ученицима којима је била неопходна  
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додатна подршка, обезбеђивање потребних услова за полагање у посебним учионицама и на 

посебно штампаном материјалу; 
-координисање радионица за девојчице 6.разреда о променама у пубертету, кроз програм 

„Едукативни школски програм- Шта мораш знати о пубертету“ у сарадњи са директором школе 

и одељењским старешинама. Циљ радионица је подизање свести о репродуктивном здрављу, као 

и нивоа здравствене културе; 
-за ученице седмог разреда координисала пројектне активности везане за познавање и примену 

Ланзарот Конвенције у сарадњи са Центром за промоцију жена, директором школе, одељењским 

старешином и родитељима. Циљ радионица за ученице јесте превенција и заштита у случајевима 

сексуалне експлотације и злостављања деце; 
-за време летњег распуста 04. и 05. јула реализоване креативне радионице „Вредне руке могу 

све“- декупаж техника, под покровитељством Града Београда- Секретаријата за спорт и 

омладину, у оквиру пројектних активности“ Свет стваралаштва и културе деце и младих“; 
 
V област радаРАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА обухватила је 

активности организовања и учествовања  у припреми  и реализацији родитељских састанака, као 

и присуство, затим, пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно 

ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији. 
-сарадња са родитељима одвијала се кроз саветодавни рад, нарочито је остварена са родитељима 

ученика првих и  петих разреда, у циљу подршке уписа у школу и прихватања школских 

обавеза; 
-сарадња са родитељима који су се доселили у Врчин, подршка ученику у адаптацији на ново 

животно окружење, стицање пријатеља и школски живот; 
-у сарадњи са директором, стручним сарадницима, одељењским старешинама и предметним 

наставницима  организација трибине за родитеље ученика осмих разреда у циљу смерница 

приликом одабира средње школе као и спровођења завршног испита; 
-подршка родитељима у укључивању у школске активности, школско развојно планирања; 
-пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена деце, односно 

ученика је била перманентна активност у овој области рада. 
 
VI област рада РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМАСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА одвијала се кроз активности: 
-истраживање постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење; 
- редовна размена информација; 
-заједничко планирање активности, израда стратешких докумената установе, анализа и 

извештаја о раду; 
-рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у 

установи; 
-рад на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција; 
- решавање питања приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања. 
 
VII област радаРАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА је обухватао: 
-учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког већа, стручних, разредних и одељењских 

Већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких 

односно наставничких компетенција); 
- учешће у раду тимова као координатор: 
Тима за школско развојно планирање; 
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Тима за инклузивно образовање; 
Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе; 
Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 
-учествовање у изради и координацији Акционог плана Тима за школско развојно планирање; 
-учешће у раду тимова, и то као члан:  
Тима за професионалну оријентацију,  
Тима за вредновање и самовредновање рада школе,  
Тима за заштиту ученика од насиља,  
Тима за развој школског програма, 
Тима за професионални развој и стручно усавршавање наставника,  
Тима за пројекте и маркетинг школе,  
-учествовање у раду тимова, већа, актива, Педагошког колегијума, стручних актива и актива  за 

развој школског програма; 
-предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 
 
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Рад у овој области односио се на сарадњу са образовним, здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим установама које доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и 

задатака:  
-Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
-ШУ Београд, 
-ГО Гроцка и Општинско Веће за за образовање Општине Гроцка, 
-Центар за социјални рад- Гроцка,  
-Интерресорна комисија Гроцка, 
-Институт за ментално здравље,  
-Дом здравља Врчин, 
-МУП Србије 
-Црвени Крст Гроцка, 
-Пријатељи деце општине Гроцка,  
-Пријатељи деце Београда и Пријатељи деце Србије,  
-Градски секретаријат за образовање,  
-ОШ „Драган Ковачевић“ у циљу подршке слабовидим ученицима; 
-све школе ГО Гроцка, 
-Центар за промоцију жена, 
-средње стручне школе, спортска удружења,итд. 
 
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ је обухватио 

следеће активности: 
-вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу; 
-израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе;  
-припрема за послове предвиђене годишњим планом и оперативним плановима рада педагога; 
-прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи личне 

податке о деци, односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога; 
-Стручни сарадник педагог се стручно  усавршаваo: праћењем стручне литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за образовање и васпитање;похађањем акредитованих 

семинара,конференцијама, трибинама,похађањем стручних скупова,разменом искуства и 

сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању. 
 

Педагог школе, Ана Матејић 
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4.3. Извештај о раду школског логопеда 

На почетку школске године 2018/2019. извршена је процена говорно-језичког статуса ученика 

од првог до четвртог разреда, након чега је утврђен број ученика за логопедски третман.Од 

укупног броја ученика од првог до четвртог разреда 27.3% је за логопедски третман. 

Установљено је да су најзаступљенији артикулациони поремећаји, односно дислалије, затим 

потешкоће у овладавању школских вештина читања и писања, као и поремећаји флуентности 

односно ритма и темпа говора. Третманом су обухваћени и ученици чији је говорно-језички 

статус испод очекиваног за календарски узраст, одн. ученици који наставу похађају по ИОП-у.

        

Табеларни приказ рада логопеда по разредима од 1. до 4-ог. 
 
 
Разред 

 
 
Укупан бр. ученика 

Бр. ученика за 

логопедски третман 
 

Бр. ученика за логопедски 

третман изражен у 

процентима 
Почетак 

шк.г. 
    I 
полуг. 

   II 
полуг. 

Почетак 

шк.г. 
     I 
 полуг. 

   II 
полуг. 

                1                 85     36    22    20   42%  25.8% 23.5% 
                2                 71     18    11     8   25%  15.3% 11.3% 
                3                 77     17    11     9   28%  14% 11.6% 
                4                 89     17    12     8   19% 13.5% 9% 
          укупно                322     88    56    45   27.3% 17.39% 13.9% 
 

                                                                                   ПРВИ РАЗРЕД 
Табеларни приказ рада логопеда у првиом разреду 
 
Први разред по 

одељењима 

 
Бр. ученика по 

одељењима 

Бр. ученика за логопедски 

третман 
Бр. ученика за 

логопедски третман 

изражен у процентима 
Почетак 

шк.г. 
    I 
полуг. 

    II 
 полуг. 

Почетак 

шк.г. 
    I 
полуг. 

  II 
полуг. 

               1               23     9    7      6    39% 30% 26% 
               2               23    10    6      6   43.5% 26% 26% 
               3               23    12    6      5    52% 26% 21% 
               4               16     5    3      3    31% 18.7% 18.7% 
           укупно               85    36   22     20    42% 25.8% 23.5% 
 
Након  процене говорно - језичког статуса ученика првог разреда, установљено је  да је од 

укупног броја ученика   42% за  логопедски третман.  Нјзаступљенији су артикулациони 

поремећаји, односно дислалије. Најчешће оштећени гласови су из групе фрикатива:  с,з, ш, ж и  

групе африката: ц, ћ, ђ, ч, џ. 
- 14 ученика првог разреда је са дислалијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални  сигматизам. 
- 5 ученика са дисторзованим изговором гласа р, односно са ротацизмом; 
- 13 ученика су са дисторзованим изговором гласова л и љ, односно ламбдацизмом; 
- 2 ученика са поремећајем флуентности, односно поремећајем ритма и темпа говора; 
- 3 ученика нису овладала вештинама читања и писања у обиму који се очекује; 
- Код  1 ученика говорно-језички статус је испод очекиваног за календарски узраст што 

подразумева: говор недовољно повезан, оштећена структура реченице, анализа и синтеза 

речи, читање, писање,разумевање испод очекиваног за календарски узраст. 
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Након извршене процене говорно-језичког статуса, сви ученици са говорно-језичким 

потешкоћама су укључени у логопедски рад. Од 42% ученика првог разреда који су укључени у 

логопедски рад на почетку школске године, 18.5% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 23,5%  ученика третмани се настављају у наредној школској години. 

                                                              ДРУГИ РАЗРЕД 
Табеларни приказ рада логопеда у другом разреду 
 
Други разред по 

одељењима 

 
Број ученика по 

одељењима 

Број ученика за 

логопедски третман 
Број ученика за 

логопедски третман 

изражен у процентима 
Почетак 

шк.г. 
Прво 

полуг. 
Друго 

полуг. 
Почетак 

шк.г. 
Прво 

полуг. 
Друго 

полуг. 
                1               28      6    4    3  20.5%  14% 10.7% 
                2               28      9    5    4   32%  17% 14% 
                3               15      3    3    1   20%  20% 6.7% 
            укупно               71     18   11    8   25% 15.3% 11.3% 

 
Након  процене говорно- језичког статуса ученика другог разреда, установљено је  да је од 

укупног броја ученика   25%  логопедски третман.  Нјзаступљенији су артикулациони 

поремећаји, односно дислалије. Најчешће оштећени гласови су из групе фрикатива:  с,з, ш, ж и  

групе африката: ц, ћ, ђ, ч, џ. 

- 7 ученика првог разреда је са дислалијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални  сигматизам. 
- 3 ученика са дисторзованим изговором гласа р, односно са ротацизмом; 
- 2 ученика су са дисторзованим изговором гласова л, односно ламбдацизмом; 
- 1 ученика са поремећајем флуентности, односно поремећајем ритма и темпа говора; 
- 5 ученика нису овладала вештинама читања и писања у обиму који се очекује; 

Код  1 ученика говорно-језички статус је испод очекиваног за календарски узраст што 

подразумева: дисторзовани артикулациони статус, језички статус испод очекиваног за 

календарски узраст (говор недовољно повезан, много граматичких грешака, оштећена структура 

реченице, анализа и синтеза речи, читање, писање испод очекиваног за календарски  узраст.   
 Након извршене процене говорно-језичког статуса, сви ученици са говорно-језичким 

потешкоћама су укључени у логопедски рад. Од 25% ученика другог разреда који су укључени у 

логопедски рад на почетку школске године, 13.7% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 11.3%  ученика третмани се настављају у наредној школској години.                                                                        
 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

            Табеларни приказ рада логопеда у трећем разреду 
 
Трећи разред по 

одељењима 

 
Бр. ученика по 

одељењима 

Бр. ученика за 

логопедски третман 
Бр. ученика за 

логопедски третман 

изражен у процентима 
Почетк 

шк.г. 
    I 
полуг. 

   II 
полуг.  

Почетак 

шк.г. 
    I 
полуг. 

   II 
полуг. 

            1             25     5    3    3    20%   12%  12% 
            2             27     7    4    4    25% 14,8% 14,8% 
            3             25     5    4    2    20%   16%   8% 
        укупно             77    17   11    9    28%   14% 11.6% 
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Након извршене процене говорно- језичког статуса ученика трећег разреда, установљено 

је да је од укупног броја ученика 28% за логопедски третман. Најзаступљенији су 

артикулациони поремећаји, односно дислалије. 
- 3 ученика другог разреда је са дисллијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални сигматизам; 
- 2 ученика су са дисторзованим изговором гласа  р, односно са ротацизмом;  
- 2 ученика су са дисторзованим изговором гласа  л, односно лимбдацизмом; 
- 2 ученика нису овладала вештинама читања и писања у обиму који се очекује за њихов  

календарски узраст; 
- Код 1-ог ученика је присутан поремећај пажње ( ADD); 
- 1 ученик је са поремећајем флуентности,односно поремећајем ритма и темпа говора; 
-код 6 ученика  говорно- језички статус је испод очекиваног за календарски узраст што 

подразумева: дисторзовани артикулациони статус, језички статус испод очекиваног за 

календарски узраст (говор недовољно повезан, много граматичких грешака, оштећена 

структура реченице, анализа и синтеза речи, читање, писање испод очекиваног за 

календарски  узраст.     
 Након извршене процене говорно-језичког статуса, сви ученици са говорно-језичким 

потешкоћама су укључени у логопедски рад. Од 28% ученика трећег разреда који су укључени у 

логопедски рад на почетку школске године, 16.4% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 11.6%  ученика третмани се настављају у наредној школској години.                           

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Табеларни приказ рада логопеда у четвртом разреду 
 
Четврти разред по 

одељењима 

 
Бр. ученика по 

одељењима 

Бр. ученика за 

логопедски третман 
Бр. ученика за 

логопедски третман 

изражен у процентима  
Почетак 

шк.г. 
    I 
полуг. 

   II 
полуг. 

Почетак 

шк.г. 
     I 
полуг. 

    II 
полуг. 

             1             22      3    3    2   13.6% 13.6%   9% 
             2             23      5    3    1   21.7%   13%   4% 
             3             23      4    2    2   17.4%   8.7%   8% 
             4             21      5    4    3   24%   19%   14% 
         укупно             89     17   12    8   19% 13.5%    9% 
 
Након извршене процене говорно-језичког статуса ученика четвртог разреда, 

установљено је да је од укупног броја ученика 17% за логопедски  третман. 

Најзаступљенији  су артикулациони поремећаји, односно дислалије. 
- 5 ученика првог разреда је са дислалијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални сигматизам;  
 - 4 ученика су са дисторзованим изговором гласа  р, односно са ротацизмом; 
-  2 ученика су са дисторзованим изговором гласа  л и љ односно лимбдацизмом; 
-  1 ученик  са поремећајем ритма и темпа говора, односно муцањем; 
- 1 ученик није овладао вештинама читања и писања у обиму који се очекује за његов  

календарски узраст; 
 - код  3 ученика је говорно- језички статус  испод очекиваног за календарски узраст што 

подразумева: дисторзовани артикулациони статус, језички статус испод очекиваног за 

календарски узраст ( сиромашан пасивни и активни речник, лоши резултати у постизању знања  
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из граматичког опсега, који се очекује за календарски узраст, лоше разумевање у односу на 

говорну продукцију)  
- 1 ученик  са первазивним развојним поремећајем са карактеристичним обликом патолошког 

функционисања, квалитативним оштећењем реципрочних социјалних интеракција, недостатком 

социо-емоционалног реципроцитета, оскудним репетитивним и стереотипним обрасцима 

понашања, интересивања и активности и дефицитима у развоју вербалне комуникације; 
Након извршене процене говорно-језичког статуса, сви ученици са говорно-језичким 

потешкоћама су укључени у логопедски рад. Од 19% ученика четвртог разреда који су укључени 

у логопедски рад на почетку школске године, 10% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 9%  ученика третмани се могу наставити и  у наредној школској 

години. 

Поред непосредног рада са ученицима, у току школске 2018/2019.године координирала сам 

Тимом за самовредновање.На састанку Тима за самовредновање одржаног 30.08.2018.г  усвајен 

је извештај о самовредновању за школску 2017/2018г. а затим је извршен  одабир области за 

самовредновање за школску 2018/2019.г. На основу заједничке одлуке и договора о предлогу 

плана рада тима за школску 2018/2019.г одлучено је да кључне области самовредновања буду: 

1. Настава и учење 
2. Школски програм и Годишњи план рада 
3. Постигнућа ученика 
Даље у току школске године тим је радио на одабиру инструмената за истраживање у 

одабраним областима самовредновања; сакупљању информација; припреми материјала 

(подела упитника, прикупљање попуњених упитника); извршена је анализа свих 

класификационих периода, као и записника стручних и одељенских већа; анализа квалитета 

наставе и употреба савремених метода  и иновативних облика рада¸анализа рада и 

индентификација потенцијалних проблема; анализа реализације оперативних планова; 

анализа реализације Годишњег плана; израда извештаја Тима за самовредновање. 

У току школске 2018/2019.г. учествовала сам у раду стручних органа, Наставничког већа, 

Одељенских већа, Стручних већа, Педагошког колегијума и Тима за ИОП. 

Логопед:Драгана Младеновић 

4.4. Извештај о раду школског библиотекара 
        Школска  библиотекарка је протекле школске године била ангажована у готово свим    

активностима битним  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. 
- 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,  
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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,...    
        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.  

Рад на школским пројектима: 
Пројекат ERAZMUS – „Имплементација ИКТ алата и иновативних наставних метода у 

школи“ у оквиру програма Фондације Tempus (коаутор, реализатор носилац свих папиролошких 

активности фебруар 2017.г – децембар 2018.г. са наст.енглеског језика Драганом Ристић) Наша 

школа је 01.02.2017.год. предала пријаву, а затим и добила средства за реализацију за пројекат у 

оквиру области  КА1 Мобилност за школе - на тему „Имплементација ИКТ алата и иновативних 

наставних метода у школи“. Пројекат Ерасмус реализован је и шк. 2018/19.год. на нивоу школе. 

Компетенције наставника се сваке школске године унапређују у настави, а школа континуирано 

ради на прибављању ИКТ опреме, чиме се обезбеђује континуирана употреба стеченог знања. 

Аутори и носиоци пројекта су школска библиотекарка Снежана Теофиловић и наставница 

енглеског језика Драгана Ристић. 
Пројекат “The Equalizer” у Србији се реализује под називом  „До успеха, заједно“, кроз 

који ученици 5.разреда слободно време испуњавају спортским и едукативним активностима. 

Наша школа реализује активности овог пројекта од 31.10.2017.год. а школска библиотекарка је 

са члановима секције била координатор сарадње и пријема ученика из Израела, а такође својим 

саветодавним и стручним ангажовањем учествује у раду волонтера при пројекту. 
Наша школа је менторска школа у оквиру пројекта Професионален оријентације за ученике 

осмог разреда. Све активности се планирају школским плановима и програмима и успешно 

тимски реализују, а школска библиотекарка, са члановима секције својим саветодавним 
стручним ангажовањем учествује у припремамам за реализацију активности пројекта. 
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Пројекат „Превенција гојазности код ученика“ се у нашој школи реализује од шк. 

2017/18.год. и представља рад на развоју навика здраве исхране и здравих стилова живота код 

ученика. Низ активности обухвата анкетирање, прикупљање и обраду података, као и 

предузимање низа активности – предавања, радионице, итд. у току реализације пројекта, а 

школска библиотекарка, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 
учествује у припремамам за реализацију активности пројекта. 

Пројекат „Заштита ученика од злоупотреба интернета“ се реализује у нашој школи од шк. 

2018/19.год,  упоредо са свим члановима колектива школска библиотекарка, са члановима 

секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем учествује у реализацији активности 

пројекта. 
Наша школа је једна је од ретких школа које су ушле у нови овогодишњи пројекат „2000 

дигиталних учионица“  Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике 

Србије. Пројекат подразумева побољшање дигиталних способности наставника, опремање 

учионица и кабинета а све у циљу развијања, унапређења, усмеравања и учвршивања 

дигиталних компетенција ученика у савременој дигиталној ери. Школска библиотека је такође у 

плану реализацје овог пројекта  
Пројекат  Изабери боју и рециклирај“ се успешно реализује у нашој школи у сарадњи са 

фирмом „Еко Гроцка“ и има за циљ развијање свести код ученика о значају рециклаже ради 

очувања животне средине. Школи су, првој на општини Гроцка,  дониране рециклажне канте за 

сваку просторију и двориште, а ученици научени да правилно сортирају и одлажу отпад. У 

школској библиотеци се такође налазе рециклажне канте које ученици савесно и одговорно  

користе.  
У манифестацијама пројекта „Еко Ора“ Копаоник учествовале су ученице Маша Вукас и 

Дејана Јашић, ученице 8/3 одељења. Снимљен је филм о зеленим и црним тачкама Врчина, који 

је монтирао и уклопио са музиком и текстом ученик 7/3 одељења Илија Радовановић, а школска 

библиотекарка је учествовала као координатор наставницима и ученицима који су учествовали у 

овом пројекту.  
Пилот пројекат „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама Републике 

Србије“  развијен је у циљу обезбеђивања квалитета и развоја установе, као и осавремењивање 

наставe. Школска библиотека је у плану реализације и овог пројекта 
Пројекат  „SELFIE“ – учење у дигиталном добу, за циљ има да се тестира инструмент 

који школи треба да помогне да унапреди коришћење дигиталне технологије – школска 

библиотекарка је са школским логопедом учествовала у онлајн тестирању ученика наше школе 

за спровођење овог пројекта  
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.  
Стеченим знањима у оквиру пројекта „Школа без насиља“ у целој школи, па сами тим и у 

школској библиотеци води се рачуна о понашању ученика и превенцији насиља на чему се ради 

студиозно и свакодневно, поштују се права деце и прописи у поступку, а посебна пажња се 

поклања психолошкој и емоционалној стабилности детета.  
Током шк. 2018/19.год. успешно се наставило са реализацијом пројекта „Ес – Дневник“, а 

школска библиотекарка је својим стручним и саветодавним радом  учествовала у генерисању 

података  у сарадњи са одељењским старешинама и координаторима пројекта. 
Наша школа је била учесник и корисник у пројекту „Потрошач сам, желим да знам“, који 

се реализује у оквиру ИПА 2013. Твининг пројекта „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, 

у оквиру кога су наши ученици посаветовани и информисани о правима потрошача, а школска  
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библиотекарка је , са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у припремама за реализацију активности пројекта. 
Реализоване активности: 
-Присуствовање и активно учешће на састанцима стручних сарадника са директором 

школе  једном недељно. 
-Присуствовање и активно учешће на састанцима Стручног већа 1 – 4. разреда  
-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. 
-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 Иваном Михајловић и Јеленом Швабић, администраторима 

школског сајта у виду писања чланака и ажурирања података; 
-Константна сарадња са наст.српског језика Маријом Старчевић у изради школског 

часописа 
Током школске године реализована је сарадња у припремама, организацији и 

реализацији многобројних активности и манифестација:  
Учешће у припреми и реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. 

годину, Извештаја о раду школе за школску 2017/18. годину, као и Анекса и Школских програма 

1 - 8. разреда за школску 2018/19. годину; Са члановима библиотекарске секције припрема 

табела са основним подацима за све огласне табле у школи и за подручну школу: годишњи 

календар, ђачко звоно и ред вожње ђачког аутобуса, учешће у припреми и реализацији плана за 

Отворени дан – писање правилника и прављење распореда посете часовима 1-4. разреда,  

усклађивање према променама распореда часова, постављање на огласне табле.  
Ђаци прваци у библиотеци – за ученике првог разреда одржан је час упознавања са 

школском библиотеком. Током године школска библиотекарка, кроз посете часовима (које су 

евидентиране у дневницима рада) заједнички реализује часове и активности са предметним 

наставницима. 
Свечани пријем ученика 1.разреда одржан је 03.09.2018. год. у свечаној сали наше школе. 

Школска библиотекарка је у сарадњи са учитељима и члановима секције припремила и 

дистрибуирал комплетан информативни материјал за све ученике 1.разреда као и пригодне 

поклоне. Такође је са члановима секције учествовала у припреми и реализацији саме свечаности. 
Свечаном приредбом обележили смо и прелазак наших ученика са разредне на предметну 

наставу. Приредба је одржана у препуној свечаној сали школе. 03.09.2018.год. Петаке су свечано 

испратиле и њихове учитељице,  а представили су се  одељењске старешине, предметни 

наставници и стручни сарадници. Школска библиотекарка  је са члановима секције учествовала 

у припреми и реализацији саме свечаности. 
Пре и на самом почетку школске године организована је дистрибуција бесплатних 

уџбеника за социјално угрожене ученике и набавка уџбеника за наставнике. Школска 

библиотекарка је са члановима секције била апсолуттно и потпуно ангажована у реализацији ове 

активности.  
25.09.2018.год. ученици наше школе учествовали су на ликовно-литерарном-фото 

конкурсу о међугенерацијској солидарности поводом Међународног дана старијих особа. У 

последњих годину дана нашим ученицима се веома допала идеја фото-конкурса и радо им се  
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одазивају, а школска библиотекарка, са члановима секције, својим саветодавним и стручним 

ангажовањем учествовала у припремама и  реализацији активности. 
Упоредо са продубљивањем размене са Кином у политичкој, економској и културној 

области у Србији се већ годинама учи кинески језик. 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. Ученицима се кроз учење кинеског језика  представљају  

традиција и култура Кине, као и многобројни традиционални украси и занимљивости. Настава 

се  реализује два пута недељно. Координатор за реализацију наставе кинеског језика је школска 

библиотекарка Снежана Теофиловић. 
У оквиру традиционалне хуманитарне акције „Друг другу“ коју наша школа рализује и 

током Дечије недеље, ученици наше школе су  прикупљали и поклањали књиге школској 

библиотеци. 
Читалачки клуб је настао као још једна у низу акција које наша школа остварује ради 

интезивног развијања читалачких навика наших ученика. Клуб воде школска библиотекарка и 

наставница српског језика Марија Старчевић. Одржавају се радионице, а разговори који се воде 

о вештинама читања и бележења прочитаног као логичан наставак, произвео је постојање 

дневника читања. Већ постојеће читалачке навике добијају организованију форму. Постојање 

Клуба помаже ученицима у вези са учешћем на литерарним конкурсима и такмичњима ове 

тематике. 
25.10.2018.год. ученици од 5. до 8.разреда наше школе су у пратњи наставнице српског 

језика Марије Старчевић и школске библиотекарке посетили Сајам књига. Обишли су 

многобројне штандове, упознали се са популарним и жељеним насловима. Посета представља 

један од видова развијања читалачке писмености и неговања љубави према књижевности и 

матерњем језику.  
Поводом Дана просветних радника 08.11.2018.год. организован је пријем за просветне 

раднике у свечаној сали зграде Општине Гроцка. Изражена је захвалност просветним радницима 

за њихово залагање у раду са ученицима, позитиван учинак у развоју и напредовању деце и 

директорима школа су уручени пригодни поклони у виду лектира за школске библиотеке. 
Као и сваке претходне, и ове године смо 20.11. у нашој школи пригодним радионицама, 

предавањима и манифестацијама у оквиру сваког одељења обележили Светски дан детета, а 

школска библиотекарка је са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у припремама за реализацију активности. 
28.11.2018.год. школа је организовала Музички квиз за наше ученике који је био прилика 

да се ученици опробају и учврсте своја знања и вештине у извођењу и стварању музике, а 

школска библиотекарка, са члановима секције, је својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у припремама за реализацију активности и била је члан жирија.. 
03.12.2018.год. у свечаној сали наше школе за ученике 7. и 8.разреда одржано је 

предавање о превенцији наркоманије. Јасминка Петровић, патронажна сестра Дома здравља 

Гроцка упознала је ученике са основним ризичним облицима понашања, са врстама дрога и 

реакцијама на њих, како препознати зависника и како рећи НЕ! а школска библиотекарка је, са 

члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и 

реализацији ове активности.  
11.12.2018.год. наша школа је била домаћин и организатор састанка Управног одбора 

Друштва директора школа Србије., а школска библиотекарка је, са члановима секције, својим 

саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и реализацији ове 

активности. 
Представа „Мотори“ доноси позив за размишљање и поставља питање: када игра престаје 

да буде игра? Представу је подржала Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, 

а у нашој школи ова представа је одиграна и уз подршку ГО Гроцка 11.12.2018.год. а школска  
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библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности. 
24.12.2018.год. у свечаној сали одржан је хуманитарни концерт ,,Срцем уз Љубицу“. 

Концерт су извели свирањем и певањем наши ученици, полазници ОМШ из Гроцке. Присутни 

хумани ученици и одрасли, у границама својих могућности, узели су учешћа у овој акцији, а 

школска библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности. 
Новогодишњи концерт је одржан 26.12.2018.год. у препуној свечаној сали наше школе. 

Мноштво соло песама, настип великог и малог хора, свирања, плеса и глуме држало је пажњу и 

расположење присутних све време. Програм су припремиле проф. музичке културе Ива Ивовић, 

учитељица Гордана Апостоловић и проф. српског језика Слађана Вагић, а школска 

библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности 
27.12.2018.год. у свечаној сали наше школе одржана је подела новогодишњих пакетића за 

децу запоселних у школи. Школа сваке године организује поделу новогодишњих пакетића а ове 

године подела је увеличана приредбом на којој су наступили хор ученика 3/2 одељења и чланови 

радионице с представом „Новогодишња ноћ у Бајкограду“.  Није изостало ни фотографисање са 

Деда Мразом, а школска библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и 

стручним ангажовањем учествовала у организацији и реализацији ове активности 
27.12.2018.год. у свечаној сали школе одржана је новогодишња журка ученика 8.разреда. 

За организацију журке и безбедност ученика побринули су се Ученички парламент и одељењске 

старешине ученика 8.разреда, а школска библиотекарка је, са члановима секције, својим 

саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и реализацији ове 

активности 
28.12.2018.год. у свечаној сали школе одржана је Новогодишња представа за ученике од 

5. до 8.разреда у организацији и у сарадњи школе са општином Гроцка. Сарадња са нашом 

општином је стална, а школа улаже додатне напоре како би се сарадња интезивирала, а школска 

библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности 
Чланови Ученичког парламента  обрадују суграђане новогодишњим честиткама, а 

школска библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у припремама честитки за  реализацију ове активности. 
У сусрет Светосавској прослави наставница српског језика Слађана Вагић организовала 

је аудицију за све заинтерессоване ученике наше школе који би учествовали у приредби 

поводом прославе школске славе и у част  Светог Саве. Говорећи одабране стихове, изузетну 

даровитост показали су Милош Гвозденовић, Филип Трајковић, Јелена Митић, Теодора 

Николић, Андријана Јордановић, Борис Виктор Мандић, Светозар Митровић, Михаило 

Старчевић, Маша Вукас, Вељко Јеремић, Душан Живковић и Милош Сладић, а самим тим ушли 

у ужи избор учесника, а школска библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и 

стручним ангажовањем учествовала у организацији и реализацији ове активности 
24.01.2019.год. у свечаној сали школе одржана је за ученике од 1. до 8.разреда пројекција 

актуелног филма „Краљ Петар Први“. Пројекција је одржана у више термина како би ученици 

могли несметано и удобно да прате радњу ове историјско-драмског филма, а школска 

библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности.  
У многобројним активностима којима наша школа обележава и слави име Светог Саве 

учествовали су и чланови библиотекарске секције. Учествовали су у организацији и реализацији 

јавног часа посвећеном Светом Сави, који је одржан у свечаној сали наше школе 25.01.2019.год. 

за ученике од 1. до 8.разреда. Директор школе је поздравио све присутне и пожелео срдачну 

добродошлицу, а школски час припремиле су наствница музичке културе Ива Ивовић, 

наставница српског језика Слађана Вагић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 
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27. јануар 2018.г. као и претходних година, обележили смо  овај дан програмом који је 

посвећен Светом Сави. Наши рецитатори и глумци, велики и мали хор водили  су нас кроз 

својеврсну  шетњу кроз векове,  уз колаж духовних композиција. На изложбеним паноима у 

холовима школе налазила се изложба  ликовних радова наших ученика инспирисаних ликом и 

делом Светог Саве, а објавили смо и 11. број школског часописа „Ђачки хоризонти“. У 

припреми и реализацији многобројних активности и манифестација посвећених Светом Сави 

учествује првенствено директор школе Добрица Синђелић, цео колектив, сви наставници школе, 

наставници српског језика и ликовне културе, разредне наставе, наставница музичког васпитања 

Ива Ивовић и руководилац драмског дела програма наставница српског језика Слађана Д. Вагић. 

Координатор свих активности је школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 
29. 01. 2019.год. ученици прва три одељења четвртог разреда су са својим учитељицама 

припремили и извели програм за родитеље, ученике и наставнике наше школе. Присутне је 

поздравио директор школе, Добрица Синђелић. Улазнице су продаване и прикупљена средства 

употребљена за уређење школског простора, а школска библиотекарка је, са члановима секције, 

својим саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и реализацији ове 

активности. 
Под слоганом „Негујмо матерњи језик и културу“наши ученици обележили су Дан 

матерњег језика 21.02.2019.год. Иницијативу Друштва школских библиотекара подржали смо 

редовним, али и активностима по препоруци Друштва, а све у циљу подстицања читања и 

неговања матерњег језика,повезивања школске библиотеке и учионице као и промоције рада и 

сарадње школских библиотекара, наставника и ученика.Школска библиотекарка је, са 

члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и 

реализацији ове активности.  
У нашој школи се негује читалачка писменост ученика, развија љубав према књизи и 

навикавамо ученике на правилан однос према књижевној уметности. У том циљу, школа је 

06.03.2019.год. организовала у свечаној сали дружење наших ученика с песником. Песник 

Мирослав Кокошар ученицима рецитовао своју поезију, дружио се с њима и одговарао на 

маштовита дечја питања у вези са поезијом, креативношћу и стваралаштвом, а школска 

библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности. 
Наша школа је 07.03.2019.год. расписала ликовни и литерари конкурс поводом Дана 

школе – 19. мај 2019. Ликовни и литерарни конкурс имали су исту тему по категоријама - Нисмо 

више тако мали! за ученике 1 - 4. разреда и Растем, не ометај! за ученике 5 - 8. разреда. Конкурс 

је расписан за територију Србије, а у плану је да следеће године буде међународног карактера, а 

школска библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности. Сви награђени ликовни и литерарни 

радови били су представљени на изложби и приредби поводом Савиних дана 2019. 
Матурско вече за наше матуранте одржано је 21.06.2019.год.  у свечаној сали наше 

школе. Већ традиционално, матуранти су продефиловали центром Врчина, а затим су 

овековечили овај тренутак заједничком генерацијском фотографијом. Наравно, ученици, 

представници одељења и ђак генерације, Зорица Крантић, порукама непролазне захвалности 

обратили су се својим учитељима и наставницима, а школска библиотекарка је, са члановима 

секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и 

реализацији ове активности. У петак 28. јуна 2019.год. ученици 8.разреда генерације рођене 

2004. и 2005. године свечаном доделом диплома, похвалница и сведочанстава завршили су своје 

осмогодишње школовање, а школска библиотекарка је, са члановима секције, својим 

саветодавним и стручним ангажовањем учествовала у организацији и реализацији ове 

активности.  
Захваљујући одличној сарадњи коју наша школа има са родитељима ученика, успешно 

смо и ове године реализовали Међуодељењску размену уџбеника. Уз обавезно присуство једног 

од родитеља или пунолетног члана породице, ученици  су имали могућност међусобне размене  
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или продаје уџбеника 29.06.2019.год. Координатори ове активности биле су наставница историје 

Данијела Апостоловић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. Такође, захваљујемо 

ученицима који су своје уџбенике поклонили својим млађим другарима, а школска 

библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији ове активности. 
Већ традиционално, и ове школске године, Међународни фестивал фолклора „Крени 

коло“ одржан је 04, 05. и 06. јула 2019.год. у дворишту наше школе, а изложбени етно експонати 

гостију и учесника из иностранства били су постављени у просторијама школе, а школска 

библиотекарка је, са члановима секције, својим саветодавним и стручним ангажовањем 

учествовала у организацији и реализацији изложбеног дела манифестације. 
Семинар „Стручни мобилни тим“, одржан је у нашој школи 28.08.2018.год. Предавач је 

био господин Салим Горанац, директор ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“. Семинар је омогућио 

наставницима да унапреде своја знања о раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у.  
Семинар „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“ – реализатори др 

Мирослава Ристић и др Сања Благданић 22. 08. 2019.г  
Током јуна, прве половине јула, друге половине августа и почетка септембра (а и током 

целе године)  рад на документационо - техничким детаљима и појединостима.  
Константна сарадња са наставницима, руководиоцима Одељењских и Стручних већа и 

секција као  и са  логопедом и 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, логопедом, 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 логопедом, педагогом и  

психологом. Посебно истиче сарадњу са предметним наставницима 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 

Центром за културу из Гроцка,  Основном музичком школом „Невена Поповић“ из Гроцке, ПУ 

„Лане“, сеоском библиотеком, Друштвом школских библиотекара Србије, општинским Активом 

школских библиотекара. У периоду 13.03-14.06.2019.г. у библиотеци је радила Анђела Кордић. 
  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 школској 2018/2019. години  Ученички парламент је редовно одржавао све састанке и 

разматрао сва важна питања која се тичу функционисања школе и улоге ученика у доношењу 

одлука које се тичу њих самих и заступања ученичких интереса. 
Одржано је осам састанака на којима су се разматрале све тачке дневног реда и где су 

ученици могли да дају своје мишљење и предлоге за решавање неких питања. За председника 

Ученичког парламента изабрана је Маша Вукас,ученица 8/3 одељења која је присуствовала свим 

седницама Наставничког већа и износила ставове парламента по свим питањима од интереса за 

школу и ученике.  Такође су учествовали у припреми и реализацији поклоничког путовања које 

се традиционално одржава у нашој школи. Поклоничка путовања се одржавају два пута 

годишње и посећују се наши прослављени манастири. 
Парламент се у току године бавио питањима безбедности и понашања ученика,успехом 

ученика, квалитетом односа између наставника и ученика,организацијом културно забавног 

живота школе и путовања као и припремама за квалификациони испит. Такође се дискутовало и 

о комуникацијским вештинама,болестима зависности и превенцији насиља у школи.  Ученици 

су у оквиру рада парламента организовали и друштвено користан рад сређивања просторија 

школе. Важно је поменути и посету храму апостола Петра и Павла и учешћу у богослужењима 

на велике празнике. У разговорима са нашим свештенством прналазили смо нове начине за 

превазилажење свакодневних проблема.  
Ученици осмог разреда су посетили и сајам образовања у просторијама општине Гроцка а 

у организацији наше школе, као и компанију „Икеа“ ради упознавања са различитим 

занимањима.  
Ученички парламент је давао мишљења стручним органима школе, Школском 

одбору,Савету родитеља и директору о свим важним питањима у функционисању школе. 
школској 2018/2019. години  Ученички парламент је редовно одржавао све састанке и 

разматрао сва важна питања која се тичу функционисања школе и улоге ученика у доношењу 

одлука које се тичу њих самих и заступања ученичких интереса. 
Одржано је осам састанака на којима су се разматрале све тачке дневног реда и где су 

ученици могли да дају своје мишљење и предлоге за решавање неких питања. За председника 

Ученичког парламента изабрана је Маша Вукас,ученица 8/3 одељења која је присуствовала свим 

седницама Наставничког већа и износила ставове парламента по свим питањима од интереса за 

школу и ученике. 
Парламент се у току године бавио питањима безбедности и понашања ученика,успехом 

ученика, квалитетом односа између наставника и ученика,организацијом културно забавног 

живота школе и путовања као и припремама за квалификациони испит. Такође се дискутовало и 

о комуникацијским вештинама,болестима зависности и превенцији насиља у школи.  Ученици 

су у оквиру рада парламента организовали и друштвено користан рад сређивања просторија 

школе. 
Ученици осмог разреда су посетили и сајам образовања у просторијама општине Гроцка а 

у организацији наше школе, као и компанију „Икеа“ ради упознавања са различитим 

занимањима. 
Ученички парламент је давао мишљења стручним органима школе, Школском 

одбору,Савету родитеља и директору о свим важним питањима у функционисању школе. 
 
 

Координатор Ученичког парламента  
Душан Петровић, вероучитељ 

 


