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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 



6 

 

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. 

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. године. Нaзив „Мирoслaв Joвaнoвић 

Церoвац“ jе дoбилa 1958. гoд. a сада носи назив „Свети Сава“. Школа је била, и остала, центар и 

активни учесник културних манифестација везаних за место и околину, покретач је спортских 

активности и учествује у свим манифестацијама државе, града, општине и месне заједнице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.   

 

  
 

 

          Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10.2004. године. Још од 

почетка радова на реконструкцији школске зграде у центру села, настојали смо да се ученицима 

обезбеди што квалитетнији и већи простор. Сви планирани грађевински радови друге фазе радова 

завршени су током 2012. и 2013. године. Урађена је обједињена кровна конструкција над старим 

делом школе и новим дограђеним учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, 

уграђена је громобранска инсталација и грејачи за хоризонталне и вертикалне олуке, фасада и 

термоизолација на старом и дограђеном делу школе, као и алуминијумска фасадна столарија на 

шест нових учионица. Завршени су  радови на покривању дограђеног улазног хола са 

одводњавањем и уграђивањем алуминијумске фасадне столарије, урађена је  мрежна кишна 
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канализација и  дренажа и израђени су  тротоари око објекта; урађена је нивелација школског 

дворишта и израда свих слојева осим завршног ради одводњавања атмосферске воде са платоа. 

  

  
 

  
 

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

замењени су плафони у свим ходницима, окречени су,  и у свим ходницима су замењени подови; 

сва врата су окренута ка споља; свака просторија је добила интернет; потпуно је завршена 

хидрантска мрежа и реконструисан је биодиск. Добијањем новог видео надзора са 24 камере  

школски и дворишни простор су у потпуности покривени, а стари видео надзор постављен је у 

подручној школи. Школа има и потпуно уређен паркинг за 10-ак аутомобила радника школе, као 

и просторију за разговор с родитељима ученика која ће ускоро бити стављена у функцију. Доста 

је рађено на уређењу зелених површина у школском дворишту. Терен у школском дворишту је 

обележен за кошарку и одбојку. Постављени су кошеви на терену као и   клупе.  Урађено је 

поновно асфалтирање  дворишта и уградња нових плоча. Школа сада располаже квадратуром од 

3240 m2.  
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 Веома битна је улога је и свечане сале, јер нам она омогућава боље услове за 

презентацију многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома 

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

микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“, као и бим пројектором. Такође је нашим 

ученицима на располагању савремена фискултурна сала са неопходним реквизитима, 

свлачионицама и справарницом. Учионице и кабинети су опремељене најсавременијим 

наставним средствима. Библиотека има адекватан  простор за намену  и континуирано омогућава 

услове за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим 

изворима информација у циљу  развијањљ индивидуалне читалачке способности и креативности 

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

у Београду и Србији.  

 Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана средства, a  сви 

ми заједно  -  родитељи, ђаци и колектив ове школе уложили смо заједничке напоре да то што 

имамо и сачувамо.  

 

  
    

Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 490 м2 и 

шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле учиoнице са 

трпезаријом. У згради постоје још и зборница, трпезарија, тоалети за ученике и наставнике. 

Мaњи деo двoриштa  jе уређен у кoшaркaшкo и oдбojкaшкo игрaлиште. Изграђен је летњиковац, 

поправљена и окречена фасада и уграђен видео надзор. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  

рукoметнo игрaлиште и игрaлиште за мaли фудбaл. Двориште има справе за вежбање на 

отвореном простору, клупе, љуљашке и  клацкалице. Урадили смо и ограду до главног пута у 

дужини од 40 метара, окречене су школске просторије и побољшан квалитет видео надзора 

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

улепшавању постојећег објекта. 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. Претходне школске обновљена је и санирана фасада  објекта у Доњој Мали као 

као  и електро- инсталације. 

Током школске 2020/21. године у издвојеном одељењу "Доња Мала" радови су 

обухватили: реконструкцију електро-енергетских инсталација (замена сигналне инсталације, 

разводни ормани, напојни каблови, инсталација осветљења, инсталација прикључница и 

термичких потрошача, инсталација за изједначење потенцијала, уземљивач и громобранска 

инсталација.) У оквиру овог пројекта извршени су фарбарскo-molerski, керамички, 

водоинсталатерски радови, аутоматска дојава пожара, озвучење, видео надзор, као и хобловање и 

лакирање паркета. Урађена су спољна врата,  је комплетна реконструкција ђачких тоалета са 
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новим санитаријама и комплетна реконструкција кухиње са новим елементима.Предстоји 

припрема терена за изградњу 196 m 

 

  
ОШ „Свети Сава“ -Доња Мала 

 

Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Током лета 2020. године, уз 

помоћ ГО Гроцка успели смо да зграду овог издвојеног одељења, након 42 године некоришћења, 

спасимо и отргнемо од заборава, пропадања и прокишњавања. Детаљно смо заменили преко 320 

m2 крова. Подашчана је комплетна кровна конструкција и урађени су олуци. Комплетно је 

реновирана фасада објекта. Још раније је уређено двориште постављањем металне ограде до 

улице и изградњом рукометног игралишта. Урађен је прикључак за воду, тј. чесма у дворишту 

школе. Планирамо да наставком радова комплетно заменимо мокре чворове и уредимо ентеријер 

како би објекат могао да се користи за образовно-васпитни       

 

  
ОШ „Свети Сава“ –Издвјено одељење Рамницe 

 

Током школске 2020/21. године на школском објекту у Рамницама радови су обухватили:  

1.Рушење и демонтажа (скидање постојећег црепа са кровова, скидање постојећих летви са 

радови (малтерисање димњака) 

3. Тесарски кровова, демонтажа олучних хоризонтала, демонтажа олучних вертикала, демонтажа 

лимених опшивки калканских зидова и демонтажа дрвене ламперије са стрехе) 

2. Зидарски радови (преглед и санација дела кровне конструкције, набавка и постављање дашчане 

подлоге преко кровне конструкције, летвисање крова летвама 3x3 cm, паралелно са роговима, 

преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача, летвисање крова 

летвама 3x5 cm, на размаку од 32 cm за покривање фалцованим црепом, заштитнипремаз дрвених 

елемената крова) 

4. Покривачки радови (набавка и постављање фалцованог црепа 

5. Изолатерски радови (постављање паропропусне водонепропусне кровне фолије) 
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6. Суво-монтажни радови (опшивање стрехе аквапанелима) 

7. Лимарски радови (уградња олучних хоризонтала, уградња олучних вертикала, опшивање 

калканских зидова, опшивање димњака, уградња снегобрана) 

Захваљујући овом пројекту зграда овог издвојеног одељења је након 42 године 

некоришћења отргнута од заборава, пропадања и прокишњавања. 

У плану је наставак радова који обухвата комплетну замену мокрих чворова и уређење 

ентеријера како би објекат могао да се користи за васпитно-образовни рад. Требало би изградити 

ограду око кошаркашког игралишта дужине 25 m и висине 4 m како би се уклонила стара ограда 

која је нестабилна и може да угрози безбедност ученика.  
Сва три школска објекта имају јавну расвету, као и декоративно осветљење 

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

издвoјeнo oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда. Од 05.05.2008. 

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

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

извођење наставе. Настава се изводи веома квалитетно и наставници са много труда, залагања и 

љубави раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним активностима, а такође  настоје да 

мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, тако да смо успели да постигнемо резултате 

којима смо врло задовољни, о чему најбоље сведоче управо постигнућа наших ученика на 

такмичењима. Наставници и помоћно особље дежурају на улазу у школу, у ходницима  и  

учионицама  и труде се да на тај начин дају свој допринос општој безбедности ученика. Све 

учионице су у потпуности опремљене савременим наставним средствима и одговарају захтевима 

савремене наставе. Учионице  су  простране, са довољно светлости. Опремљене су савременим 

наставним средствима, одговарајућим намештајем, са довољним бројем клупа и столица у односу 

на број ученика.  Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим. 

Учионице имају паметну таблу, бим пројектор,  као и  интернет, разглас, кабловска, wireless. 

Свака просторија у школи је опремљена новим телекомуникацијским системом – 

рачунарска, телефонска, антенска мрежа. Школа је успела да угради АМРЕС интернет мрежу и 

да сада у целом објекту постоји wi-fi мрежа. 

Школа поседује потпуно нову ограду, рампу за инвалиде, аутоматску дојаву пожара, 

разглас, електронско звоно, дигитални сат, хидрантску мрежу. У делу дворишта испод вртића 

„Лане“ изграђен је противпожарни базен за хидрантску мрежу (72 кубика), као и пречишћивач 

отпадних вода.Такође је у кабинету за информатику, обезбеђен  је и рад на тридесет рачунарских 

места. Овим радовима заокружена је прича око уређења школе.  

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. 
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 У нашој школи су заживели многи пројекти који 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 доприноси стицању 

нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања. 

Наша школа може да буде поносна на пружање квалитетне наставе и ваннаставних 

активости, на спортске активности, уметничке области и међународну сарадњу.Ово редовно 

илуструјемо примерима који су дати у оквиру Примера добре праксе које штампамо сваке 

године.  

Можемо се похвалити и настојањима да код ученика подстакнемо креативност и да их 

активно укључимо у наставу, да на модеран начин упознају свет око себе, стичу нова знања и 

вештине. Увек уредне учионице, препуне цвећа, са маштовито уређеним паноима пружају им 

стимулативну средину за боравак и рад.  Захваљујући доброј опремљености ученици имају 

могућност да брзо и лако напредују, а наставницима је омогућен савремен приступ раду. Велика 

пажња се поклања препознавању и развијању талената ученика о чему сведоче освојене награде 

на бројним ликовним и литерарним конкурсима                                

Такође треба истаћи да школу процењујемо као пријатно и безбедно окружење за све. У 

пружању подршке ученицима, остварујемо континуирану и веома ефикасну сарадњу са 

породицама ученика. 

 Школа је предузела и одговарајуће мере подршке када је у питању израда ИОП-а, тако да 

се можемо похвалити добрим примерима инклузивне праксе. У школи постоје тимови за 

подршку ученицима који добро функционишу. Посвећује се пажња промоцији здравих стилова 

живота и функционише систем пружања подршке деци из осетљивих група 

Велики број учешћа на такмичењима и велики број освојених првих, других и трећих 

места као и разних награда само је још један показатељ да су наши ученици веома активни и 

ангажовани, а заједно са њима и њихови наставници. Захваљујући томе као и чињеници да смо 

школа у којој се стално „нешто дешава“ постали смо препознатљиви у локалној средини. 

Такође се можемо похвалити успешношћу реализације наставе на даљину. Пре 

приступања овом виду даљинског образовања проучили смо потребе ученика, захтеве наставног 

садржаја и ограничења наставника, настојећи да у центру пажње наставника остану резултати 

наставе. У планирању наставе на даљину осмишљени су добри начини праћења напредовања 

ученика и то за сваку тему у оквиру наставног програма, водећи рачуна о техничким 

могућностима породица и ученика. Учење на Microsoft Teams платформи омогућило је 

одржавање конференцијских видео часова (виртуелна учионица) што је допринело томе да 

ученици и наставници могу у исто време међусобно комуницирати током рада. Тако су 

наставници могли да процењују знања ученика, као и залагање током часа. Инсистирано је на  

лекцијама које подстичу активну мисаону активност ученика, уз стављање акцента на 

асоцијативно учење, на евалуацију у циљу дијагностике и мотивације ученика, као и могућност 

дискусије и провере знања „уживо“. Без обзира да ли се вршило дописивање са ученицима, или 
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користили видео и аудио позиви, настојало се да дискусија буде интерактивна. Најбитније је да 

смо кроз све видове заступљене комуникације успели да остваримо индивидуално повезивање, 

које је веома важно због процене како ученици раде уколико не постоји могућност да их видимо 

уживо. 

Желећи да се ојача и унапреди подршка ученицима одељењске старешине  наставници, 

стручни сарадници,  предузимају активности у циљу подстицања ученичких инцијатива, 

развијања емпатије и  одговорног односа према себи и другима, као и одговорног односа према 

околини кроз реализацију многих пројеката. Тако је у нашој школи је  заживео пројекат „Школа 

без насиља“, који нам је помогао  у успостављању одличне комуникације на нивоу школе, јер је 

комуникација вештина која се учи. Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ 

доноси нашој школи бољу комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Плакету „Школе без 

насиља“ нашој школи уручили су  министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др. 

Томислав Јовановић и директор канцеларије UNICEF-a за Србију Мишел Сен Ло 18. 12. 

2013.године.  Желимо да деца науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно добро 

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

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

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

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

толерише у било ком облику 

И у  наредном периоду планирана је реализација многобројних пројеката  

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

образовних и спортских активности  и активно учествује  у радним акцијама  и манифестацијама 

везаним за место и околину. Увек смо имали добру сарадњу са родитељима ученика, као и са 

радним организацијама у општини, а посебно са  Домом здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија 

Гарашанин“, Центром за социјални рад, предшколском установом „Лане“.  Добро и тесно 

сарађујемо и са осталим основним и средњим  школама на Општини и у Београду. За време 

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

са учешћем међународних културних друштава. Културне везе са Београдом су доста добре, а на 

нивоу локалне заједнице развијена је изузетна сарадња са Центром за културу у Гроцкој.  

Ученици могу да користе школску библиотеку са фондом од од око 10000 књига који се стално 

обнавља, као и сеоску библиотеку која је огранак Библиотеке града Београда. 

  

               
 

Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта.  

Мото наше школе је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне 

које то нису нека буду заборављене. Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и 

негује култура понашања и уважавања личности, у којој владају хармонични односи и сви 

се лепо осећају, а љубав треба да буде она покретачка снага којом све почиње. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Основна школа „Свети Сава“ у Врчину је на  почетку школске 2021/22. године имала 620, 

а на крају 612 ученика. 

Од првог до четвртог разреда у школи је било 13 одељења (у централној школи 9, а у 

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

смени раде један вероучитељ и два наставника енглеског језика. У смени од петог до осмог 

разреда било је такође 13 одељења, а у настави је на почетку школске године ангажовано 24 

предметна наставника и два вероучитеља. 

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: дигитални свет у 

првом разреду, пројектна настава у другом и трећем разреду, а у четвртом разреду чувари 

природе.  

Ученици 5-8. разреда су се определили за слободне наставне активности чувари природе, 

хор и оркестар, цртање, сликање и вајање и домаћинство. 

-хор и орккестар 5/1, 5/2, 5/3, 6/2 

-цртање, сликање и вајање 6/1, 6/3, 8/1, 8/3 

-домаћинство 7/1, 7/2, 7/3, 8/2 

-чувари природе 6/4 

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, Разредна већа, Одељењске 

заједнице, интересне групе. 

2.1. Организација времена 

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

2020. године. Прво полугодиште је, по измењеном Календару рада због епидемилошке ситуације 

у вези са бројем заражених Ковидом 19, завршено 18.12.2020, а друго полугодиште почело 

18.01.2021. Понедељак 15.02. и уторак 16.02.2021. су били нерадни дани – државни празник. 

Васкршњи (пролећни) распуст трајао је  од 30.04. до 09.05.2021. Настава за ученике осмог 

разреда се завршила 08.06. а за остале ученике 22.06.2021. 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.  

Часови у преподневној смени су почињали и за млађе и за старије разреде у 8:00, а у 

поподневној смени за старије разреде у 14:00 часова, а за млађе у 13:30. 

Одељења су дељена на две групе, А и Б (због ситуације пандемије), при чему су млађи 

разреди похађали наставу у школи (по групама) свакодневно, а старији разреди су радили по 

моделу комбиновања непосредне наставе у школи и наставе на даљину.  
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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 2020/2021, Извештај о 

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

програм рада за школску 2021/22. годину и Школски развојни план за ову годину и резултати 

самовредновања.  

Наглашено је да се настави на даљину у раду са ученицима треба посветити у просеку око 

сат времена дневно путем платформе. Неопходно је скренути пажњу ученицима и њиховим 

родитељима на обавезно чување шифри за приступ платформи.  

На часовима одељењског старешине треба посветити пажњу превенцији сузбијања 

ширења инфекције Ковид 19. Такође је наглашено да треба појачати рад Ученичког парламента и 

Клубова ученика и родитеља, а рад на платформи искорисити и промовисање културних и 

уметничких ангажовања ученика. 

Истакнута је и нопходност предаје оперативних планова рада до 25. у текућем за наредни 

месец.  

Разматрано је питање безбедности и понашања ученика у школи. Сви запослени су      

упознати с мерама превенције ради заштите од ширења инфекције Ковид 19. Констатовано је да 

се у школи свакодневно стрикно примењују све епидемиолошке мере уведене од стране 

надлежних и поштују се сва епидемилошка и стручна упутства. Ученици поштују мере – ношење 

маски, дистанца и дезифенкција руку, као и недолазак у школу у случају знакова респираторне 

инфекције и јављање у надлежан Дом здравља. Недоласци ученика у школу из здравствених 

разлога правдају се лекарским потврдама. Као и ученици, и њихови родитељи су показали 

максималан степен сарадње са школом у вези са питањима здравствене безбедности. 

Што се тиче прилагођености ученика новој организацији рада и наставе у нашој школи се 

примењивао наставни модел Б са тридесетминутним трајањем часова. Ученици разредне наставе 

су били подељени у две групе и наставу похађали у школи. Ученици предметне наставе су такође 

подељени у две групе и смењивали се на недељном нивоу – група А наставу у школи је похађала 

понедељком, средом и петком, а уторком и четвртком на даљину. Група Б наставу у школи је 

похађала уторком и четвртом, а понедљком, средом и петком на даљину.  

Наставни материјали на платформи Microsoft Teams су се ученицима остављали у време 

трајања наставе у школи. Настава је била усклађена са ТВ наставом. Као предлог је изнешена 

констатација колегинице Гордане Апостоловић да је на нивоу министарства можда било 

потребно смањити исходе јер су часови скраћени, ученици мање бораве у школи, а исходи су 

остали исти као да су ученици у школи пун фонд и трајање часова. Такође, колегиница Сања 

Соколов наводи да је смањен  непосредан контакт са ученицима, и да услови остваривања 

планова и програма јесу смањени. Иако је и крајња констатација да наставни кадар даје све од 

себе да ученици остварују постављене образовне циљеве и задатке.  Директор школе је истакао 

потребу да се кроз понаваље градива обави утврђивање и да су различити начини евалуације 

мерило успешности, као и да нам корелација и интеграција омогућавају да остваримо исходе  

Изложено је да је на састанку тима за Ерасмус пројекте договорено је да се настави са  

праћењем информација како бисмо ове школске године поново конкурисали за пројекат у К1 

области. Фокус нам је на здравој исхрани и здравим стиловима живота. Договорено је да се  тим 
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састане минимум једном месечно до објављивања конкурса, а затим чешће ради договора  и 

расподеле активности и задатака. 

 На крају сваког протеклог периода вршена је анализа реализације плана и програма и 

утврђивање успеха и владања. Такође је разматрано и извођење  ваннаставних активности које су 

се изводиле на даљину путем платформе Microsoft Teams. 

Констатовано је да су се у школи реализовали пројекти у складу са планом. Директор 

школе је издвојио пројекат Образовни туризам који ће заживети у подручној школи у Рамницама 

након стављања објекта у функцију. На челу пројекта су директор школе и колегиница Драгана 

Гајић. Пројекат Подршка ученицима мигрантима је поново одобрен нашој школи и настављено је 

са реализацијом. На челу тима су директор школе и колегиница Данијела Апостоловић. Такође је 

настављено са реализацијом пројекта у оквиру Еразмуса, којим руководе директор школе и 

колегиница Снежана Теофиловић.  

Навођено је да је једна од специфичности наше школе потпуна посвећеност раду по ИОП-

у. Наставниччко  веће је упознато са ученицима који наставу похађају по ИОП-у, којим 

ученицима је потребан рад по ИОП-у – са посебним потребама ИОП 1 и ИОП 2 и са посебним 

способностима ИОП 3 за које се израђују планови, на основу рада са ученицима процењују 

њихов напредак а у односу на напредак се планира даљи рад.  

Психолог школе је разматрала прилагођавање ученика првог и петог разреда и закључила 

да су се ученици одлично прилагодили предметној настави, чак и на даљину јер су је пратили и 

док су били четврти разред. Пристојно се понашају и велика већина ученика редовно испуњава 

школске обавезе. На основу посете часовима ученика првог разреда од стране психолога, 

педагога и логопеда констатовано је да су се ученици првог разреда одлично прилагодили, да 

поштују правила понашања у школи и ревносно испуњавају школске обавезе, а исходи се 

успешно остварују.  

Изнешено је да је директор школе положио испит за лиценцу за директора школе. 

Директор је истакао да је његов портфолио био изузетно квалитетан захваљујући успешном 

руковођењу и свим запосленима који су успешним и тимски радом уназад годинама допринели 

напретку ученика и школе.  

Наставничко веће је обавештено да су колегинице Данијела Апостоловић и Љиљана 

Кнежевић предложене и конкурисале за звање просветног саветника, да ће полагати испит за 

лиценцу, а касније да су у томе и успеле. 

Констатовано је да су успешн одржани родитељски састанци на крају првог полугодишта. 

Наставничко веће је информисано  о организацији и реализацији овогодишњег 

обележавања школске славе, обавештавано је о календару такмичења и постигнутим 

резултатима, као и са изменама Календара рада због епидемилошке ситуације у вези са бројем 

заражених Ковидом 19.  

Било је речи о спровођењу превентивних мера за спречавање ширења Ковида – 19 и 

других заразних болести 

Наставничко веће је обавештавано и о набавци уџбеника за шк. 2021/22. годину и 

бесплатним уџбеницима 

Вршено је и упознавање са завршним рачуном за 2020. годину. 

Психолог, Мирјана Терзић, упознала је Наставничко веће с анализом успеха ученика петог 

разреда са успехом истих ученика на крају њиховог четвртог разреда. Статистички подаци су 

дати за сваког ученика и извршена је детаљна анализа по предметима поводом задржаних, 

покварених или поправљених оцена. Квалитативна анализа говори да је око 60% ученика 

задржало успех, око 20% ученика поправило успех и око 20% ученика покварило успех. 

Наставничко већа је обавештено и о томе да се припремна настава за ученике осмог 

разреда редовно одржава на даљину путем платформе Microsoft Teams. 

Вршено је упознавање са резултати истраживања TIMSS 2019. 
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Предочено је да ће од 01.03.2021.године ученици подручне школе у Доњој Мали ће 

наставу похађати у централној школи јер у подручној школи почињу радови на електро мрежи, 

слабим и јаким струјама, а да је  ове радове школа је обезбедила уз помоћ општине Гроцка. 

Редовно је било речи о припремама ученика за такмичења и резултатима такмичења. 

Анализиране су припреме за прославу Дана школе и њена реализација. 

Вршена је анализа и усвајање Извештаја о завршном испиту ученика 8. разреда 

Било је речи о понашању ученика и редовном доласку у школу. 

Вршен је осврт на коришћење наставно-технолошких средстава у настави 

Било је речи о стручном усавршавању наставника и  угледним часовима. 

Анализирана су и искуства са одржаних родитељских састанака и закључено је да је 

сарадња са родитељима веома добра 

На наставничком већу је било речи о организацији, реализацији и резултатима завршног 

испита и завршетку школовања за ученике осмог разреда / Вукове дипломе, специјалне дипломе, 

награђивање, ђак генерације / Било је речи о одржавању прославе матуре. 

Разматрана су питања реализације пројеката „Професионална оријентација у Србији“.  

Разматран је упис деце у први разред школске 2021/22. године, као и упис ученика осмог 

разреда у средње школе.   

Било је речи о спровођењу самовредновања рада школе и Развојног плана.   

Разматрани су предлози и иницијативе за наредну школску годину у промењеним     

условима изазваним епидемиолошком ситуацијом.  

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 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 2020/2021. 

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  

Распоред часова је правовремено и солидно одрађен. 

Констатовано је да посебну пажњу треба обратити на: 

- даље унапређивање кључне области настава и учење, као приоритетне 

- планирање, реализацију и праћење угледних часова 

- то да се и надаље води рачуна, као и до сада о: слободним, ваннаставним активностима и 

секцијама, такмичењима, хуманитарним акцијама, спортским активностима, анализи реализације 
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оперативних наставних планова и програма, примени законских захтева у изради наставних 

планова и програма  

- месечно извештавање о раду и напредовању ученика који уче по ИОП-у2 

- извештавање о раду на ИОП-у 3  

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.  

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

оријентације. Редовно се расправљало о мерама за унапређење васпитно-образовног рада.  

Наглашено је да су успешно одржани родитељски састанци на крају првог полугодишта, а 

и важност остваривања редовних контаката са родитељима, онлајн, али и на основу заказивања 

појединачних долазака. 

Констатовано је да се наставни план и програм у потпуности и редовно реализује. 

Проблем изостанака ученика се редовно решава у циљу смањења броја изостанака, а 

констатовано је да треба похвалити ученике који су показали редовност на настави како у школи 

тако и на даљину. 

Ваннаставне активности се изводе на даљину путем платформе Microsoft Teams. 

Колегинице Слађана Вагић и Јелена Милосављевић су припремиле онлајн приредбу поводом 

прославе школске славе Светог Саве.  

У школи се реализују пројекти у складу са планом. Директор школе, је издвојио пројекат 

Образовни туризам који ће заживети у подручној школи у Рамницама након стављања објекта у 

функцију. Извршени су одређени реконструктивни радови. На челу пројекта су директор школе и 

колегиница Драгана Гајић. Пројекат Подршка ученицима мигрантима је поново одобрен нашој 

школи и наставља се са реализацијом. На челу тима су директор школе и колегиница Данијела 

Апостоловић. Такође, наставља се са реализацијом пројекта у оквиру Еразмуса, којим руководе 

директор школе и колегиница Снежана Теофиловић. Директор је истакао да ће успех школе бити 

потпун када сваки наставник буде имао идеју за пројекат. 

Наглашено је да су током првог полугодишта директор, педагог, психолог и логопед су 

посетили више редовних часова, а у сарадњи са наставницима учествовали у реализацији часова, 

укључујући и библиотекара. Констатовано је да се часови одвијају по плану уз употребу 

одговарајућих метода и средстава рада, и кад су у питању часови који се одржавају у школи, као 

и они који се држе онлајн и да наставници уредно воде педагошку документацију. Известан број 

наставника онлајн групу ученика укључује у току редовног рада са групом ученика која је у 

школи, што се показало добром праксом. 

Констатовано је да се припремна настава за ученике осмог разреда  редовно одржава на 

даљину путем платформе Microsoft Teams. Пробни испит ће се одржати по плану, а како би још 

више помогли ученицима, донета је одлука да школа у својој организацији одржи још један 

пробни испит пре званичног. 

Било је речи о анализи повезаности успеха ученика на полугодишту петог и четвртог 

разреда, које је урадила психолог и детаљно је обавестила Педагошки колегијум о резултатима 

анализе. 

Вршена је анализа рада на даљину 

Било је речи о спровођењу активности из области професионалне оријентације, а Тим за 

самовредновању је редовно извештавао о својим активностима. 

Вршена је анализа рада на пројектима. 
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Договорено је да психолог припреми текст у вези дигиталног насиља јер ученици доста 

времена проводе на друштвеним мрежама при чему су изложени великом опасностима које 

одатле крећу. 

Анализирана је појава дисциплинских проблема. Наглашено је да недолично понашање 

треба доследно санкционисати.   

Вршена је подробна анализа изведених екскурзија.   

Вршена је и анализа организације и успеха ученика на такмичењима.  

Резимирани су и резултати завршног испита и предложене мере како би се ученици боље 

припремили за овај начин провере знања 

Разматрани су и резултати тестирања ученика 4-ог разреда.  

Вршено је сумирање резултата које је школа постигла током и на крају  2020/21. године, 

посебно када је реч о учењу на даљину које је наша школа вршила користећи Microsoft Teams 

платформу и давани су предлози и иницијативе за рад у наредном периоду. 

 

 

3.3. Извештај о раду Стручног већа  I – IV разреда 
 

Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу је саставни део Годишњег извештаја о 

раду школе. 

Директор школе, господин  Добрица Синђелић, пре почетка нове школске године, 

известио је чланове Стручног већа за разредну наставу о  упутствима које је донело МПНТР, а 

све у вези са организацијом  наставе у шк. 2020/2021.години. 

Дате су и препоруке за безбедни повратак у школе током пандемије COVID-19, едукација 

о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини, мере смањења ризика уноса 

корона вируса у школску средину, одржавање физичке дистанце, ношење маски, редовно прање 

руку, редовно чишћење школске средине, као и начин исхране ученика у школи.. 

Oрганизација рада школе на основу Стручног упутства за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2020/21. годину, које је донело 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ближе одређује рад у шк.2020/2021.години. 

Образовно-васпитни рад у шк.2020/2021.години организован је непосредном наставом, 

односно, наставом на даљину. 

У складу са законом, а на основу Посебног програма час траје 30 минута 

Посебан програм се остварује на два начина: модел А: настава на даљину и модел Б:  

настава по комбинованом моделу 

Настава у првом циклусу образовања реализоваће се непосредном наставом, по групама 

ученика (15 ученика у групи највише). Одељењске старешине сачиниле су, непосредно пред 

почетак школске године, спискове ученика по групама и упознали родитеље о раду и извођењу 

наставе у шк.2020/2021. 

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу 

образовања, стручни сарадници и директор .Оно припрема делове годишњег плана рада, утврђује 

распоред остваривања наставних целина и јединица, утврђује методе, средства, као и коришћење 

адекватне школске опреме и наставних средстава, усклађује индивидуалне планове рада 

наставника, предлаже примену нових метода, прати остваривање школског програма, даје 

предлоге за његово иновирање, измену, допуну,прати уџбеничку и другу литературу, даје 

предлоге Наставничком већу за њихово коришћење.Ово су све послови које стручно веће за 

разредну наставу у ОШ „ Свети Сава“  ради одговорно, правовремено, законито и ефикасно. 

Сваки наставник наше школе има свој портфолио - лични план професионалног развоја. У 

поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавањаи и професионалног развоја, 

наставник примењује стандарде компетенција. 
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Стручно веће за раредну наставу чини 15 учитеља, две професорке енглеског језика и два 

наставника верске наставе, педагог, психолог и логопед. 13 учитеља ради у класичним 

одељењима, док две учитељице раде 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 11 састанака, на 

којима су се разматрали сви планирани садржаји.  

Извршене су све припреме за почетак рада у школској 2020/2021. години и подељена 

задужења према 40-часовној радној недељи. Одређене су смене и учионице у којима ће ученици 

од првог до четвртог  разреда имати наставу. 

Руководиоци разредних већа су донели програме рада за свако веће посебно, али у 

сарадњи са свим разредним већима, пратећи и бавећи се садржајима и активностима које су од 

битног значаја за школу. Кроз програм рада утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, 

употреба метода и средстава у редовној настави, планирани су различити облици наставе. У току 

школске године су сачињени и реализовани оперативни планови рада. 

Стручно веће за разредну наставу у свом раду комбинује традиционалне и модерне методе 

рада и облике наставе .Наш тим ојачан је младим кадром. Радујемо се што можемо да се сваког 

дана уз њих усавршавамо на модеран начин, а с друге стране пружамо им подршку и својим 

искуством  помажемо у раду. 

Наша школа, тј. директор школе, господин Добрица Синђелић,  омогућио нам је 

коришћење најсавременијих образовних платформи у раду, чиме настава постаје занимљивија 

ученицима, а наставницима олакшава наставни процес. Сви чланови нашег већа користе модерне 

технологије у раду. Поред коришћења савремене дигиталне технологије, и даље се ради на 

јачању читалачких капацитета, како наставног кадра, тако и самих ученика. 

У даљем периоду  наставићемо да радимо на себи и тако јачамо наш тим. 

 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 

2021/22. 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 и реализовало учешће ученика на свим 

такмичењима уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите,  и анализирало постигнуте 

резултате, о чему су детаљније извештаје сачинили руководиоци разредних већа и секција. 

 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.  
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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 се на реализацији обележавања свих 

значајних датума у нашој школи и на остваривању планираног календара активности. 

Ученици су се укључивали у све акције организације Пријатеља деце које су биле 

планиране за ову школску годину. 

Ученици од првог до четвртог разреда су имали прилике да иду на излет на Авалу по 

групама, уз поштовање свих епидемиолошких мера, бесплатно, и да уживају у пријатном 

природном окружењу. Излет је део едукативног програма „Волимо природу – чувајмо природу“ у 

који је и наша школа укључена.Захваљујући одличној организацији Директора наше школе, 

господина Добрице Синђелића, ученицима су пружени занимљиви едукативни садржаји 

примерени њиховом узрасту, а имали су прилику и да уживају у лепој природи.  

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. 

Пратећи упутства Директора школе, господина Добрице Синђелића, а све по препоруци 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и следећи упутства која су благовремено и 

успешно спроведена, настава се у протеклом периоду одвијала без потешкоћа.  

Примери добре праксе нису новина у раду наставника наше школе. Сваке школске године, 

у сваком одељењу, одржи се бар један угледни час на коме присутвују, колеге, директор, стручна 

служба. На овај начи померамо првенствено своје границе и образовне капацитете, а самим тим и 

квалитет наставе подижемо на виши ниво. То није изостало ни у овој школској години. На овај 

начин желели смо да покажемо да можемо, да хоћемо, боље и више! Успели смо да све алате које 

нам је пружила образовна технологија ефикасно искористимо, а час учинимо деци занимљивим и 

незаборавним. Свакако ће овај час увек памтити, кроз своје школовање, а и сваки учитељ ће 

осетити огромно задовољство и сатисфакцију у свом раду.  

Дан школе је обележен и ове године, али на другачији начин, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера.  То нас  није спречило да дамо свој допринос овом значајном датуму, а то 

је пренос моштију Светог Саве, када се обележава Дан школе. У сарадњи са директором, 

наставницима разредне наставе, наставницима музичке и ликовне културе направљен је кратак 

видео који је постављен на јутјуб канал, а такође објављен и на сајту и фејсбук страници школе. 

Најпре се Директор школе, господин Добрица Синђелић,  обратио ученицима, родитељима и 

запосленима речима подршке и охрабрења и честитао  Дан школе. Видео је обогаћен ликовним 

радовима ученика школе, као и њиховим рецитацијама и соло певањем и рецитацијама ученика. 

Реализована је онлајн приредба за све ученике и родитеље, а након тога је организовано 

студијско путовање, једнодневни едукативни излет за све запослене. Том приликом посетили смо 

манастир Манасију. 

Све време одвијања наставе стручна служба је пружала помоћ и подршку како 

наставницима, тако и ученицима. О свим пристиглим дописима из Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, сви запослени су били благовремено обавештавани од стране Директора 

школе. 

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу 

образовања,стручни сарадници и директор .Оно припрема делове годишњег плана рада, утврђује 

распоред остваривања наставних целина и јединица, утврђује методе, средства, као и коришћење 

адекватне школске опреме и наставних средстава, усклађује индивидуалне планове рада 

наставника, предлаже примену нових метода, прати остваривање школског програма, даје 

предлоге за његово иновирање, измену, допуну, прати уџбеничку и другу литературу, даје 
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предлоге Наставничком већу за њихово коришћење. Ово су све послови које стручно веће за 

разредну наставу у ОШ „Свети Сава“ ради одговорно, правовремено, законито и ефикасно. 

Стручно веће наше школе чини ТИМ КОЈИ ЧИНЕ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ИЗВОДЕ НАСТАВУ У 

ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ДИРЕКТОР! То значи да смо развили 

тимски дух, да послове обављамо заједнички, према својим афинитетима, способностима и 

педагошкој стручности. Будући да наш тим чине наставници и учитељи који и живе у Врчину, 

наша заједничка одговорност према свима је много већа, али и успех који постигнемо такође. 

Ми стојимо на првом школском степенику, отворени за најразноврсније облике сарадње 

са родитељима. Ми смо тим који пружа љубав ђацима првацима, они од којих зависи да ли ће 

дете у школу да иде са радошћу или страхом. Наш задатак је да све страхове и предрасуде о 

школи одмах, на самом почетку, разбијемо. До сада смо развили различите облике сарадње са 

родитељима.  

Стручно веће за разредну наставу наставиће и даље да развија и јача сарадњу са 

родитељима јер схватамо да је придобити родитеље на исту страну на којој се налазе школа и 

наставници од огромног значаја за постизање заједничког успеха. Само тако, ако будемо на истој 

страни, бићемо у стању да брзо и ефикасно решимо и проблеме на које будемо наилазили. 

Изграђен однос поверења са родитељима је, иако изгледа тешко, могућ у подстицајној средини, 

као што је наша. 

Наша школа је центар скоро свих, а можемо да кажемо и свих важних дешавања у селу. 

Због тога се трудимо да резултате најмлађих ученика промовишемо најбоље што умемо: 

похваљујемо, награђујемо, позивамо и обавештавамо њихове родитеље. 

Стручно веће за разредну наставу састанке одржава како је урађено планом рада, али 

често у свакодневној размени искустава помажемо једни другима. Из дана у дан радимо на 

превазилажењу ситних препрека и свесни смо да је само тимска игра та која нас доводи до 

жељеног успеха. Захтеве које савремена школа намеће појединцу, много је лакше решити 

заједнички, него самостално. 

Не смемо да заборавимо и наша заједничка дружења и  путовања. Она доприносе јачању 

нашег тима и превазилажењу и сузбијању нашег ега. То је јако битно у признавању туђег и 

грађењу свог успеха. У даљем периоду  наставићемо да радимо на себи и тако јачамо наш тим. 

Анализа рада у протеклом периоду извршена је на свим састанцима одељењских, 

разредних и стручних већа, као и на наставничком већу, али је директор школе још једном дао 

осврт на досадашње резултате и процену остварености предвиђених активности програма наставе 

и учења за први, други разред и трећи разред и наставног плана за четврти разред. Можемо бити 

задовољни резултатима који су остварени у протеклом периоду, али ће се и у наредном периоду 

акценат ставити на наставу и учење, као и рад на даљем развијању компетенција наставника и 

стручних сарадника. Дискутовано је о даљем развоју методологије самовредновања у односу на 

стандарде квалитета рада установе и подизање квалитета рада установе даљим праћењем развоја 

компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве квалитета образовно-

васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања школе. 

Дигитални свет ученицима првог разреда омогућио је  бољу информатичку писменост, као 

и све предности модерних стилова учења, али у комбиновању са традиционалним техникама, 

коришћења књига, енциклопедија и библиотечких информација 

Пројектна настава саставни је део програма наставе и учења. У протеклом периду 

остварене су бројне и разноврсне пројектне активности у нашој школи, на часовима и ван њих, уз 

висок степен ангажовања и активности ученика и наставника, као и родитеља. 

Међупредметна повезаност је очигледна,као и активност ученика и функционално знање. 

Све остварене пројектне активности које су реализоване у протеклом периоду налазе се у 

дневнику образовно – васпитног рада. 
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Извршена је анализа посећености часовима у протеклом периду од стране Директора и 

стручних сарадника. Посећеност је обухватила сто процентно наставни кадар,будући да је 

директор посетио све часове, као и педагог, психолог и логопед. Закључак свих био је да треба и 

даље, у наредном периоду, остваривати наставу усмерену на исходе, а не на циљ, као и даље 

неговати и подстицати ангажованост свих ученика на часовима. 

У нашој школи посебан приступ у раду поклања се и даровитим ученицима, као и 

ученицима који имају потешкоћа у остваривању наставе,што значи да имамо заступљен ИОП1, 

ИОП2 и ИОП3. На тај начин настава је усклађена са различитим способностима и склоностима 

ученика. 

Извршена је анализа семинара које су похађали наставници и Директор, а све у циљу 

јачања својих капацитета, оснаживању и јачању различитих компетенција. 

Директор школе, Добрица Синђелић, улаже огроман труд како би свим запосленима 

омогућио стручно усавршавање. 

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

већа, успешно су реализовани План и програм овог већа. На основу свега изнетог може се 

закључити да је наша школа уз врло интензиван рад организовала и обезбедила веома квалитетно 

одвијање наставе у новонасталим околностима у школској 2020/2021.години. 

Сваки рад на себи није никакво доказивање другима, то је само померање својих 

граница, капацитета, то је , у ствари, победа себе самог! 

           

                                                        Руководилац Стручног већа за разредну наставу 

                                                                                                 Љиљана Кнежевић 

3.4. Извештај о раду продуженог боравка 

Током школске 2020/2021. године продужени боравак је радио од 1.9.2020. до 

22.6.2021.године. У продужени боравак је уписано 62 ученика од првог до четвртог разреда. 

Ученици су подељени у две групе : први и други разред и трећи и четврти разред. Због пандемије 

вируса ковид 19 половина ученика је долазила константно док је друга полковина долазила 

периодично. 

У току боравка у продуженом боравку спровођене су све предвиђене мере заштите због 

пандемије вируса ковиц 19. Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог 

боравка се одвија у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање 

рада продуженог боравка. Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим 

расположивим просторијама у школи, укључујучи и спортску салу и школско двориште.     

Простори у којима ученици проводе већи део дана светли, довољно велики, опрељени аудио-

визуелном опремом дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком, интерактивним 

столовима и рачунарима. За разноврсне ученичке активности осигурано је довољно материјала ( 

папир, бојице …). 

Током боравка у школи ученицима је омогућен оброк у трпезарији. Тало се ученицима 

омогућава, а учитељима олакшава, усвајање правила понашања за време оброка. Трпезарија је 

естетски уређена и прикладно опремљена. 

Рад продуженог боравка је организован тако што су ученици имали време за израду 

домаћих задатака и утврђиање градива, затим слободно време, слободне активности и оброк. 

У оквиру слободних активности организоване су радионице из области: оловка пише 

срцем, од игреачке до рачунара, чаробни свет облика и боја, певам, плешем, глумим и мала 

школа великих ствари. Део радионица је рађен у школској учионици, док је други део рађен ван 

ње ( нпр саобраћај). Ученици су радо и активно учествовали у радионицама. 
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Слободно време (активан одмор) ученика се одвијао у школском дворишту или 

фискултурној сали. Ученници су се бавили спортским активностима. Научили су правила разних 

спортова: кошарке, рукомета, одбојке, фудбала, гимнастике и радо их играли.  У слободно време 

играли су и друштвене игре ( меморија, асоцијације, не љути се човече, шах, рубикова коцка …), 

игре за вежбање концентрације, игре за социјално учење, едукативне игре и др. 

План и програм рада продуженог боравка, за ову школску годину, је у потпуности 

остварен. 

                                                                          Учитељица у продуженом боравку: 
                                                                                                                Професор разредне наставе: Сузана Рајић                                                                                                    

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

језике 

Стручно веће за српски језик и стране језике је у школској 2020/21. години радило по 

плану и програму који је једногласно усвојен у августу 2020. године. Одржано је укупно 

једанаест састанака на којима су разматрани и реализовани задаци и питања предвиђени Планом 

и програмом рада. Неки састанци су одржани онлајн због епидемиолошке ситуације у земљи.  

 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. 18 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, и то у комбинованом моделу – уживо и онлајн. Сви 

планирани часови редовне, додатне, допунске наставе и секција су реализовани. 

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

Детаљна анализа завршног испита биће извршена у септембру након добијања статистичких 

података из ЗУОВ-а.  

Све секције и клубови радили су по предвиђеном плану и програму; часови редовне 

наставе, додатне, допунске наставе и секција, дакле све активности. Наставници су редовно 

одржавали часове додатне и допунске наставе која је планирана за сва три језика, као и часове 

секција, и то у комбинованом моделу – уживо и онлајн, преко платформе Мајкрософт, што је 

евидентирано у дневнику. Сви планирани часови редовне, додатне, допунске наставе и секција су 

реализовани. И ове школске године обележили смо два важна датума, Дан Светог Саве и Дан 

школе, али због актуелне епидемиолошке ситуације није било уобичајених свечаности, већ се све 

одвијало у складу са препорукама о поступању током епидемије.  

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

године су сви ученици од петог до осмог разреда имали су позитиван успех. Ученици су и током 

ове године, упркос ограничењима због актуелне епидемиолошке ситуације, учествовали на 

бројним такмичењима и постигли запажене 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. 

Руководилац Стручног већа 

                               Марија Старчевић, професор српског језика и књижевности 
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3.6. Извештај о раду Стручног већа музичке и ликовне културе 

Ове школске године с обзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи, оформљене су две 

секције камерни оркестар и етно певање, како бисмо окупили нешто мањи број ученика, односно 

испоштовали мере које је прописало и само Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. 

У оквиру предмета ликовне културе оформљене су ликовна секција и секција Обликовање 

предмета. Настава ових секције одвијала се симултано како у школи тако и путем платформе 

Мicrosoft Teams, тако да се можемо похвалити и завидним резултатима без обзира на специфичне 

околности. Часове су похађали одабрани и талентовани ученици од петог до осмог разреда, што 

је и евидентирано у електронском дневнику. 

 Школску 2020-2021.годину почели смо изложбом под називом „Трагом српских 

великана“, која представља приказ наших највећих стваралаца 19.века из књижевности, ликовне 

и музичке културе. Корелацијом између предмета српски језик и књижевност, ликовне и музичке 

културе заинтересовали смо ученике да осликавају портрете наших великана, праве музичке 

инструменте и проучавају њихове богате биографије. Рад наших ученика, као и наставника 

забележио је и Просветни преглед, под називом „Три лица уметности“. 

Наши ученици учествовали су и на многобројним ликовним конкурсима.  

-Поводом Нове године и Божића реализована су два конкурса на нивоу школе. 

-Ученик Стефан  Вагић 6-3 имао је запажене резултате. Освојио је друго место на 

општинском нивоу,на конкурсу за најбољу карикатуру „Мали Пјер“ и на конкурсу „Упознајмо 

птице“ налази се међу првих шест награђених. 

-Ученица петог разреда Драгана Ђорђевић имала је прилику да у више наврата отвори 

спортске манифестације на територији општине Гроцка интонирањем химне Републике Србије. 

Такође, од самог почетка школске године вредно се припремала за овогодишње републичко 

такмичење ФЕДЕМУС – Деца композитори 2021. где је и заузела друго место са вокалном 

ауторском композицијом „Само љубав“. 

-Другу награду на републичком такмичењу ФЕДЕМУС ове године освојила је и ученица 

шестог разреда Јана Маринковић са инструменталном композицијом за флауту „Илузије“. 

Дан школе смо обележили, као и ранијих година 19.маја, пригодним програмом у оквиру 

којег су учествовале ученице које су ове и прошле школске године освојиле републичке награде. 

 

Руководилац стручног већа 

Марина Митрић, професор ликовне културе 

3.7. Извештај о раду Стручног већа историјe, географијe, 

грађанског васпитања и веронауке 

Укупно одржано 11 састанака на којима су се пратиле све активности које су планиране 

Годишњим планом рада Већа. 

У прво полугодишту које је због ванредног стања било краће него што је планирано је 

одржано 5 састанака,док је у другом полугодишту одражно 6. 

Настава се у првом полугодишту реализовала по у групама и све активности су се 

базирале на редовној настави док се преко Мајкрософт Теамс платформи реализовала додатна 

настава и секције. 

10-11.03.2021.год. је реализован интерни проблни матурски испит на нивоу школе из 

комбинованог теста,који је служио као смерница у даљем раду са ученицима 8.разреда. 
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У другом полугодишту је поред редовне наставе,почела и припрема ученика за такмичења 

као и припремна настава која се реализовала онлине.  

Ове године није реализовано такмичење из географије.  

Такмичења из историје су реализована у априлу само за ученике 8р. 

Резултати: 

Општинско такмичење: 

1.Миодраг Дамјановић 8-1  2.место  

2.Огњен Декић 8-2  2.место 

3.Андреј Николић 8-2    1. место  

4.Виктор Демировић 8-3   1. место    

Сви ученици имају пласман на градско такмичење. 

Градско такмичење: 

1.Андреј Николић 8-2   1.место 

2.Миодраг Дамјановић  8-1   1.место  

Оба ученика су имала пласман на републичко такмичење. 

Републичко такмичење: 

1.Андреј Николић 8-2   2.место 

2.Миодраг Дамјановић  8-1   2.место  

 

  Руководилац Стручног већа 

                                                                                                                     Драгана Митрић 

3.8. Извештај Стручног већа математике, физике, информатике, 

техничког и информатичког образовања, технике и 

технологије 

У школској 2020/ 2021.години Стручно веће је радило по усвојеном  Плану и програму 

рада за ту школску годину.  

Одржано је 11 ( једанаест ) састанака Стручног већа са планираним Дневним  редом.  

На састанцима Стручног већа разматрана су и реализована питања и задаци предвиђени 

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

успех и владање ученика на крају 1-вoг протеклог периода, 1–вог полугодишта, 3–ћег протеклог 

периода и на крају школске године. Разматрана је и опремљеност учионица и кабинета, као и 

потреба за наставним средствима за математику, физику, технике и технологије  и информатике и 

рачунарства. 

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

резултати из физике, математик, технике и  технологије и информатике и рачунарства што је 

констатовано са именима ученика у записницима: 8, 9.и 10. овог Стручног већа.  

Резултати градског и републичког такмичења: Данило Лазаревић 6/3, 3. место на градском 

из математике. Место на градском такмичењу и пласман на републичко такмичење остварили су 

следећи ученици: Павле Јовановић, 3. Место, Андреј Ђорић, 3. Место,Теодора Николић, 2. Место 

и Исидора Кнежевић, 2. Место. Исидора Кнежевић је освојила другу награду на републичком 

такмичењу из Технике и технологије. 

У току школске године, као и по њеном завршетку 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. 
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За следећу школску 2021/2022.годину руководилац Стручног већа биће Ивана 

Михајиловић, професор технике и технологије и информатику и рачунарство. На  11. састанку 

одржаном у јуну, разматрано је и усвојено 40-то часовно недељно радно време, као и расподела 

одељења  наставницима/професорима овог Стучног већа. 

 

Руководилац Стручног већа, 

 Горица Милошевић, наставница математике 

3.9. Извештај Стручног већа биологије, хемије и физичког 

васпитања 

У школској 2020/2021. години Стручно веће је радило по усвојеном Плану и програму 

рада за ту школску годину. Одржано је укупно једанает састанака Стручног већа, на којима су 

разматране и реализоване активноасти предвиђене планом и програмом рада. У току школске 

године је на састанцима Стучног већа разматран и успех ученика на нивоу свих 

класификационих периода, затим успех на такмичењима као и на припремном завршном испиту, 

а све у циљу унапређења и побољшања рада и будућих резултата ученика у оквирима предмата 

које наше стручно веће обухвата. 

Настава је реализована по комбинованом моделу у школи и онлајн путем Мајкрософт 

тимс платформе. У периоду када је настава услед погоршања епидемиолошке ситуације била 

рализована искључиво путем платформе (децембар, март и април), сви наставници нашег 

стручног већа су се трудили да све активности буду остварене у складу са планом и програмом и 

да ученицима пруже максималну помоћ. Ученици су били одговорни и придржавали се 

распореда наставних часова уз подршку својих наставника. Осим редовне наставе, наставнице 

биологије и хемије су по комбинованом моделу, успешно реализовале и припремну наставу за 

ученике завршних разреда. 

Остварени резултати – активности на нивоу предмета које су биле рализоване: 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – у току 2020/2021 године одржана су такмичења у групним 

спортовима: одбојци, кошарци, фудбалу и рукомету на којима су наши ученици и ученице 

остварили запажене резултате. Ученице су се пласирале на међуокружно такмичење у фудбалу, 

док су наше младе кошаркашице (пети и шести разред) освојиле прво место на општинском и 

четврто на градском такмичењу у овом спорту. Ученици и ученице наше школе су учествовали и 

у такмичењима у атлетиции, пливању, као и на Шумарском вишебоју, који је и ове школске 

године одржан на више локација. На свим такмичењима, како у групним тако и у појединачним 

спортовима, наши ученици су остварили добре резултате и на најбољи начин промовисали нашу 

школу. 

ХЕМИЈА – у току 2020/2021 године ученици седмог и осмог разреда наше школе су 

учествовали на школском и општинском тамичењу из хемије. На градско такмичење су се 

пласирале две ученице.  

БИОЛОГИЈА – услед специфичне епидемиолошке ситуације, по одлуци Српског 

биолошког друштва, у току ове школске године нису била организована ни одржана такмичења 

из биологије.             

                                    

                                                                                  Руководилац Стручног већа: 

                                                           Јелена Милосављевић, наставник биологије    
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3.10. Извештај о раду разредних већа 

3.10.1. Извештај о раду разредног већа првог разреда 

Разредно веће првог разреда чине: 

 Одељењске старешине: 
1/1- професор разредне наставе Милан Сантрач 

1/2- професор разредне наставе Бојана Теофиловић 

1/3- професор разредне наставе Љубинка Вагић  

проф. енглеског језика Драган Ристић 

проф. енглеског језика Милена Петровић  

вероучитељ Душан Петровић 

вероучитељ Томислав Ђокић 

психолог Мирјана Терзић 

педагог Ана Матејић 

логопед Драгана Младеновић 

 

На Разредном већу одржаном у јуну 2020. године за руководиоца Већа 1. разреда изабран 

је Милан Сантрач, одељењски старешинa 1/1 одељења.  

Разредно веће 1. разреда радило је према Плану и програму наставе и учења. У школској 

2020/2021. години одржано је пет редовних састанка. Датуми одржавања састанака са дневним 

редовима  и записницима  са истих налазе се у Дневницима. 

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

августу месецу.  

Извршена је подела задужења у оквиру Разредног већа (дежурства наставника, секције) 

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

активности,  распоред контролних вежби и тестирања ученика.  

Током рада Разредног већа анализирани су рад у наставним и ваннаставним активностима, 

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

оптерећености ученика, уједначавању критеријума оцењивања, побољшању комплетног васпитно 

- образовног процеса, праћењу напредовања и оптерећености ученика, коришћењу наставних 

средстава, набавци уџбеника и прибора за рад, угледним часовима наставника, организацији и 

реализацији излета, посета, школе у природи, организацији, реализацији и учешћу ученика на 

приредбама, такмичењима, прославама и другим манифестацијама, организовању и реализацији 

родитељских састанака и сарадње са родитељима и организацији и реализацији похваљивања и 

награђивања ученика који су постигли одређене резултате. 

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

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

План и програм наставе и учења.  

Активност и рад свих чланова резултирао је учешћем ученика у многобројним 

ваннаставним активностима, такмичењима и  успехом ученика на крају школске године. 

 

Руководилац Разредног већа 1. разреда: 

Милан Сантрач, професор разредне наставе 
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3.10.2. Извештај о раду разредног већа другог разреда 

Чланови већа: 

Учитељи:  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 

На нивоу школе усвојене су мере примене превентивних мера за спречавање ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 и других болести.Ученици другог разреда подељени су у 

две групе. Час траје 30 минута и свака група има по четири часа у току дана. Ученици и 

наставници носе маске током боравка у школи. Учионице се дезинфикују редовно.Родитељи су 

упознати са новим правилима понашања у школи . 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ  РАЗРЕДА И УСПЕХ ПОСТИГНУТ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

одељење Бр.ученика мушки женски одличан Вр.добар добар довољан недовољан Владање 

примерно 

II/1 26 15 11 18 7 1 0 0 22 

II/2 28 17 11 22 6 0 0 0 28 

II/3 17 9 8 14 3  0 0 17 

укупно 72      0 0  

 

Наставу по ИОПу 2 пратили су и остварили следећи успех: 

II/1  Ђорђевић Јована- 

II/2  Маринковић Матеја-одличан успен ИОП-2 

РЕЗУЛТАТИ  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.Ученици су постигли 

следеће резултате на такмичењима: 

Мислиша 2021. –Стојановић Вукан-III награда  

Старчевић Софија-похвала 

Рецитовање-Стојановић Вукан- I место на школском такмичењу и пласман на општинско 

Пролећни крос – Исидоровић Илија –III место на општинском такмичењу 

Записници о активностима ученика у пројектима школе и локалне заједнице 

-16.9.2020.-Промоција  Музичке школе ,,Невена Поповић“   

-30.9.2020.-Дом здравља Врчин-стоматолошки преглед ученика 

-5.10.2020.-Обележавање Дечје недеље од 5-11.10.2020 год. 

-5.11.2020.-Ликовни конкурс –Железница очима деце 

-1.12.2020.-Новогодишљи и Божићни ликовно-литерарни конкурс 

-22.1.2021.-Етно певање-Музичка школа ,,Невена Поповић“ 

-26.2.2021.-Полигон –Ђак у саобраћају 

-1.3.2021.-Карикатура-Мали Пјер,Пријатељи деце  Гроцке 



29 

 

-9.3.2021,- Школско такмичење у рецитовању 

-10.3.2021.-Полигон спретности-општинско такмичење 

-11.3.2021.Математичко такмичење.Мислиша 2021. 

-12.3.2021.-Концерт ученика Музичке школе ,,Невена Поповић“ 

-12.3.2021.- Полигон спретности- градско такмичење 

-16.3.2021.- Ликовно- литерарни конкурс- Крв живот значи 

-5.4.2021.- Ускршње радости- ликовни конкурс 

-18.5.2021.-Упознајмо птице-ликовни конкурс 

-19.5.2021.-Обележавање Дана школе 

-26.5.2021.-Општинско такмичење у кросу 

-1.6.2021.-Србија шуме- упознајмо биљни и животињски свет Авале 

 

План активности одељењског већа за II разред у школској 2020/21.год. је у потпуности 

реализован. Већа су одржана  и евидентирана у Ес дневнику.Рад  је  протекао у несвакидашњим 

условима због пандемије, уз придржавање мера које је здравство препоручило. Настава је 

реализована по групама од по максимално 15 ученика. 

 

Руководилац Разредног већа 

Драгана Гајић, професор разредне наставе 

3.10.3. Извештај о раду разредног већа трећег разреда 

Разредно веће 3. разреда чине: 

 Одељењске старешине: 
III/1- професор разредне наставе Љиљана Кнежевић 

III/2- професор разредне наставе Радица Костадиновић 

III/3- професор разредне наставе Милена Јанковић 

III/4 - професор разредне наставе Слађана Вагић 

проф. енглеског језика Драган Ристић 

проф. енглеског језика Милена Петровић  

вероучитељ Душан Петровић 

вероучитељ Томислав Ђокић 

психолог Мирјана Терзић 

педагог Ана Матејић 

логопед Драгана Младеновић 

 

На Разредном већу одржаном  у јуну 2020. године за руководиоца Већа 3. разреда 

изабрана је Радица Костадиновић, одељењски старешинa III/2 одељења.  

Разредно веће 3. разреда радило је према Плану и програму. У школској 2020/2021. години 

одржано је пет редовних састанка. Датуми одржавања састанака са дневним редовима  и 

записницима  са истих налазе се у Дневницима.  

На нивоу школе усвојене су мере примене превентивних мера за спречавање ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 и других болести. Ученици трећег разреда подељени су у 

две групе. Час траје 30 минута и свака група има по четири часа у току дана. Ученици и 

наставници носе маске током боравка у школи. Учионице се редовно дезинфикују. Родитељи су 

упознати са новим правилима понашања у школи. 

Узимајући у обзир трнутну епидемиолошку ситуацију израђен је план и програм наставе и 

учења Разредног већа и усвојен на првој седници  одржаној 31.8.2020.год. Извршена је подела 

задужења у оквиру Разредног већа (дежурства наставника, секције, ...), усклађен је распоред 
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часова по одељењима, распоред часова допунске наставе и слободних активности,  распоред 

контролних вежби и тестирања ученика. 

Током рада Разредног већа анализирани су рад у наставним и ваннаставним активностима, 

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

оптерећености ученика, уједначавању критеријума оцењивања, побољшању комплетног васпитно 

- образовног процеса, праћењу напредовања и оптерећености ученика, коришћењу наставних 

средстава, набавци уџбеника и прибора за рад, угледним часовима наставника, организацији и 

реализацији излета, посета, школе у природи, организацији, реализацији и учешћу ученика на 

приредбама, такмичењима, прославама и другим манифестацијама, организовању и реализацији 

родитељских састанака и сарадње са родитељима и организацији и реализацији похваљивања и 

награђивања ученика који су постигли одређене резултате. 

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

(због епидемиолошких мера). Присуство на онлајн семинарима је редовно као и размена 

искустава са колегама.  

Љиљана Кнежевић  ,,Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави 

математике" реализовао се у нашој школи 24.08.2020. 

Онлајн семинар 

Обука за запослене – Породично насиље 16 бодова 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашпању 16 бодова 

Радица Костадиновић 

 ,,Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике" реализовао 

се у нашој школи 24.08.2020. 

Онлајн семинар 

Обука за запослене – Породично насиље 16 бодова 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашпању16 бодова 

Милена Јанковић 

 ,,Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике" реализовао 

се у нашој школи 24.08.2020. 

Онлајн семинар 

Обука за запослене – Породично насиље 16 бодова 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашпању 16 бодова 

Слађана Вагић 

 ,,Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике" реализовао 

се у нашој школи 24.08.2020. 

Онлајн семинар 

Обука за запослене – Породично насиље 16 бодова 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашпању 16 бодова 

 

Остварене посете, излети, настава у природи и све остале ваннаставне активности 

-16.9.2020.-Промоција  Музичке школе ,,Невена Поповић“   

-30.9.2020.-Дом здравља Врчин-стоматолошки преглед ученика 

-5.10.2020.-Обележавање Дечје недеље од 5-11.10.2020 год. 

-5.11.2020.-Ликовни конкурс –Железница очима деце 

-1.12.2020.-Новогодишљи и Божићни ликовно-литерарни конкурс 

-22.1.2021.-Етно певање-Музичка школа ,,Невена Поповић“ 

-26.2.2021.-Полигон –Ђак у саобраћају 

-1.3.2021.-Карикатура-Мали Пјер,Пријатељи деце  Гроцке 

-9.3.2021,-Школско такмичење у рецитовању 

-10.3.2021.-Полигон спретности-општинско такмичење 
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-11.3.2021.Математичко такмичење.Мислиша 2021. 

-12.3.2021.-Концерт ученика Музичке школе ,,Невена Поповић“ 

-12.3.2021.-Полигон спретности- градско такмичење 

-16.3.2021.-Ликовно- литерарни конкурс- Крв живот значи 

-5.4.2021.-Ускршње радости- ликовни конкурс 

-18.5.2021.-Упознајмо птице-ликовни конкурс 

-19.5.2021.-Обележавање Дана школе 

-26.5.2021.-Општинско такмичење у кросу 

-1.6.2021.-Србија шуме- упознајмо биљни и животињски свет Авале 

 

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

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

План и програм рада Већа. Активност и рад свих чланова резултирао је учешћем ученика у 

многобројним ваннаставним активностима, такмичењима и  успехом ученика на крају школске 

године. 

 

Угледни часови у доба пандемије 

 

Планирани угледни часови за школску 2020-21. годину су реализовани у оквиру одељења 

у присуству логопеда и педагога, због актуелне епидемиолошке ситуације. 

-Угледни час III2 – Математика „Круг и кружница'' обрада, Радица Костадиновић, 

(анализа угледног часа) 

 -Угледни час III3 – Српски језик –„Појам и значење глагола“, обрада Милена 

Апостоловић, (анализа угледног часа) 

 -Угледни час III4  –  Природа и друштво –„Вода у природи стално кружи“, Слађана 

Вагић (анализа угледног часа) 

На крају школске године 2020/2021. ученика трећег разреда укупно има 87 ученика, 

дечака 46, девојчица 41. 

Одличних: 56, врло добрих 25, добрих 6. 

Сви ученици имају примерно владање. 

 

Успех ученика другог разреда, опште и посебне похвале: 

 

III 1 одељењски старешина Љиљана Кнежевић 

12 дечака, 13 девојчица, укупно 25 ученика 

Одличних:15 

Врло добрих:7 

Добрих:3  

Сви ученици имају примерно владање. 

Похваљени су сви ученици који су постигли одличан успех, а посебно похваљени су 

ученици који су током целе године показали изузетно знање у свим наставним областима: 

Ивковић Лука, Аџић Филип, Анђелковић Алекса, Спасов Димитрије, Теофиловић Аница  

III -2 одељењски старешина Радица Костадиновић 

11 дечака, 11 девојчица, укупно 22 ученика 

Одличних:17 

Врло добрих: 5 

ИОП 2-одличан – Денда Ника 

Сви ученици имају примерно владање. 
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Похваљени ученици су: Гвозденовић Лана, Ђорђевић Вера, Јанковић Сара, Јашић Тања, 

Максимовић Ива, Стојановић Мила,Ташић Дуња, Томић Душан. 

III -3 одељењски старешина Милена Јанковић 

13 дечака, 12 девојчица, укупно 25 ученика  

Одличних:16 

Врло добрих:7 

Добар:2 

Ученик Грбић Лука, похађа наставу по ИОП-у 2 од 31.3.2021. по одлуци Интерресорне 

комисије 

ИОП- 2 Грбић Лука, српски језик и матаматика  

ИОП- 1 Грбић Лука, природа и друштво 

Сви ученици имају примерно владање. 

Похваљују се сви ученици који су постигли одличан успех, а посебно се похваљују: Бркић 

Илија, Вујатовић Филип, Вуковић Нађа, Исидоровић Ива, Јеремић Душан, Јовановић Андреа, 

Јордановић Јелена, Михаиловић Стефан, Михаиловић Хелена и Станишић Кристина. 

III - 4 учитељица Слађана Вагић 

10 дечака, 5 девојчица, укупно 15 ученика 

Одличних:8 

Врло добрих:6 

Добар:1 

Сви ученици имају примерно владање. 

Похваљени ученици су: Вагић Матеја, Вагић Вук, Тасић Теодора и Фаркаш Љубица 

 

Руководилац Разредног већа: 

Радица Костадиновић, професор разредне наставе 

3.10.4. Извештај о раду разредног већа четвртог разреда 

Чланови Разредног већа четвртог разреда у школској 2020/2021. години су: 

одељењске старешинe четвртог разреда:  
IV/1- проф. разр. наставе Јашић Мирјана; 

IV/2- наст. разр. наставе Козлина Јелена; 

IV/3 - наст. разр. наставе Алавања Верица; 

и 

- проф. енглеског језика Ристић Драгана; 

- проф. енглеског језика Петровић Милена; 

- вероучитељи: Петровић Душан и Ђокић Томислав; 

- психолог –Терзић Мирјана; 

- педагог–Матејић Ана 

- логопед –Драгана Младеновић 

На Разредном већу одржаном у јуну 2021. године за руководиоца Разредног већа 1. 

разреда изабрана је Алавања Верица, одељењски старешинa IV /3  . 

Разредно веће 4. разреда радило је према Плану  и програму рада  који је усвојен у складу 

са Законом и садржи све прописане садржаје. 

 У школској 2020/2021. години одржано је једанаест састанака Разредног већа четвртог 

разреда. Датуми одржавања састанака и записници са истих налазе се у есДневницима 

образовно-васпитног рада  IV/1, IV/2 и IV/3. 
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Израђен је план и програм рада Већа и усвојен  на  првој  седници  одржаној  30. 8. 2020. 

године. У даљем току рада Разредног већа извршена је подела задужења у оквиру Већа, усклађен 

је распоред часова по одељењима, распоред часова допунске наставе и ваннаставних  активности,  

распоред контролних вежби и тестирања. Током рада Већа анализирани су рад у наставним и 

ваннаставним активностима, успех и владање ученика, а договарало се и разговарало и о 

проблемима у настави, посматрали су се ученици који ће бити укључени у ИОП, оптерећености 

ученика, побољшању комплетног васпитно-образовног процеса, коришћењу савремених  

наставних средстава, набавци уџбеника и прибора за рад, организацији и реализацији излета, 

посета, школе у природи, организацији, реализацији и учешћу на приредбама, такмичењима, 

прославама и другим  манифестацијама, организовању и реализацији родитељских састанака и 

сарадње са родитељима, и организацији и реализацији похваљивања и награђивања ученика који 

су постигли одређене резултате, договарало се о настави на даљину.  

Пројекат  „Школа без насиља“, за који је наша школа добила сертификат и даље се 

реализује. Самим тим наше Веће је активно учествовало у реализацији свих садржаја.  Такође, 

посебна пажња је усмерена на развијање читалачких навика  и подизање читалачке културе 

ученика на виши ниво. 

Уз изузетну сарадњу, током читаве  школске године, свих чланова Већа међусобно и                                      

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

реализовани План и програм овог Разредног већа. Такође у потпуности су реализовани сви 

часови наставног и ваннаставног процеса. 

Активност и рад свих чланова Разредног већа резултирао је успехом ученика на крају 

школске године и бројним похвалама, дипломама за освојена места на такмичењима и наградама. 

Школска 2020/2021. година била је специфична због отежаних околности које смо имали 

услед ширења епидемије заразне болести COVID 19. Рад је био организован по групама, уз 

придржавање свих епидемиолошких мера, ношења маски и одржавање неопходне дистанце. 

 

Успех ученика 4. разреда 

 

Укупан број ученика 4. разреда је 69. 

 

IV/1: 29 ученика  (м-13, ж-16) 

На крају школске 2020/2021. године сви ученици су разред завршили са позитивним 

успехом.  Нема неоцењених.  

Успех ученика: 

 Одличан успех има 15 ученика: Тара Андрић, Христина Младеновић, Ана Теофиловић, 

Матеја Ољача, Немања Батачанин, Луна Вадувесковић, Копривица Елена, Гајачки Анушка, 

Андрија Исидоровић, Стамековић Димитрије, Живановић Данило, Гајић Андреј, Огњен Митић, 

Лара Митрић, Мона Наумовић; врло добар 10 ученика: Андријана Станић,  Андрија Исидоровић , 

Дуња Јанковић, Ненад Јанковић, Елена Гигов, Андреј Јанковић, Ања Митрић, Немања Митрић, 

Ања Тешић и Страхиња Старчевић ;  добар 4 ученика: Лана Јордановић, Филип Митровић, 

Медина Терзини и  Ивона Гигов. 

Сви ученици имају примерно владање. 

             Похваљени ученици: 

Христина Младеновић, Ана Теофиловић, Матеја Ољача, Луна Вадувесковић, Копривица Елена и 

Стамековић Димитрије. 

У 4.1 нема ученика који раде по ИОП-у. 

 IV/2:   25 ученика ( м-11, ж-14 )  

На крају школске 2020/2021. године сви ученици разреда су завршили са позитивним 

успехом . Нема неоцењених.  
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Успех ученика: 

12 одличних – Лена Шавелић, Андреа Кељач, Стефан Старчевић, Лана Михаиловић. 

Анастасија Радић, Тијана Чарапић, Анамарија Матејић, Елена Ракочевић, Нина Јањанин, Војин 

Петровић, Василија Свичевић и Василије Милојковић 

11 врло добрих – Дуња Аврамовић, Александра Бурсаћ, Ненад Васић, Далибор Гајић, 

Растко Кузмановић, Андрија Лазаревић, Хелена Маринковић, Немања Соколовић, Никола 

Старчевић, анђелија Теофиловић и Катарина Митрић 

2 добра – Бошњаковић Александар и Васић Немања 

Сви ученици имају примерно владање. 

Похваљени ученици: 

Шавелић Лена, Кељач Андреа, Михаиловић Лана, Радић Анастасија, Старчевић Стефан, 

Чарапић Тијана и  Матејић Анамарија.  

У 4.2 нема ученика који раде по ИОП-у. 

 

IV/3:  15 ученика  (м-7, ж-8) 

На крају школске 2020/2021. године сви ученици су завршили са позитивним успехом. 

Нема неоцењених.  

Успех ученика: 

11 одличних- Бакаловић Софија, Вагић Сара, Милошевић Теодора, Маринковић  Мина, 

Трајковић Александар, Чарапић Нађа,Стефан Вулетић,Алекса Ђорић,Сара Кнежевић, Ђорђе 

Млађеновић и Јована Радосављевић. 

3 врло добра - Ана Маринковић, Александар Остојић и Радован Млађеновић 

1 добар- василије Ивовић 

Сви ученици имају примерно владање. 

Похваљени ученици: 

Бакаловић Софија, Вагић Сара, Милошевић Теодора, Маринковић  Мина, Трајковић 

Александар и Чарапић Нађа.Ово су уценици који имају све петице. 

У 4/3 нема ученика који раде по ИОП-у. 

 

Активности, посете, излети , такмичења и  ваннаставне активности 

 
ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2020.  од 5. до 11. октобра 2020. године 

 Поводом тридесетогодишњице усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета 

традиционалну Дечју недељу и ове године обележили су трећаци од 5. до 11. октобра под 

слоганом „ Подељена срећа, два пута је већа“ 

Концерт ОМШ „ Невена Поповић“ „ОДМАСКИРАЈ МУЗИКУ“ 

У свечаној сали Основне школе „Свети Сава“ у Врчину су у уторак,9.марта, одржани 

концерти за два одељења четвртог и једног одељења трећег разреда,којима је започет низ из 

циклуса концерата „Одмаскирај музику“.Концерте су организовали ученици и наставници 

Основне музичке школе „Невена Поповић“ издвојеног одељења у Врчину, у сарадњи са 

наставницима разредне наставе  основне школе. Млади музичари су једва дочекали да своје 

умеће представе другарима,а основци су уживали и радовали се сваком новом извођачу..Без 

обзира на ограничен број ђака,обавезне маске,вееелики размак између столица,са уживањем смо 

слушали наше другаре.          

На школском такмичењу из математике учествовало је 20 четвртака.Ученици IV /1 и 

IV/2  су се пласирали на општинско такмичење.  

Такмичење "Брзином до звезда" на коме је учествовало 8 четвртака били су учесници 

општинског такмичења Атлетског савеза Србије "Брзином до звезда" и имали су  изборен 

пласман на градско такмичење које се одржало у Арени. 
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Светосавски ликовни и литерарни наградни конкурс (почетком децембра 2020.год.) 

ОШ „ Свети Сава“ из Врчина је расписала за ученике од 1. до 8. разреда.Ученици су се 

потрудили да на најбољи начин искажу своју ликовну и литерарну креативност. На конкурс је 

стигао велики број радова четвртака. Неки од њих су и награђени. 

Поводом школске славе Светог Саве одржан је турнир у шаху на коме су учествовали 

ученици 4. разреда, а потом су се пласирали и на општинско такмичење. 

Пријатељи деце Београда расписали су ликовни конкурс за дечју карикатуру ,,Мали 

Пјер" на ком су учествовали ученици 4. разреда и постигли су запажене резултате. 

Математичко такмичење ,,Мислиша 2021" на коме је узело учешћа више ученика 4. 

разреда. 

Ликовни конкурс "Упознајмо птице". Ученици су учествовали ликовном конкурсу и 

радо послали радове. Неки од ученика су и награшени. 

Летњи камп је планиран  Годишњим планом  и програмом рада школе. Реализован је  у 

периоду  од  9.7.-15.7.2010. год. на Гучеву,  у одмаралишту „Видиковац“ са два   одељења  

четвртог  разреда  (IV/1 и IV/2).  

Чеп за хендикеп - хуманитарна и еколошка акција често ученике четвртог разреда 

подсети на значај хуманости. Многи ученици веома посвећено учествују у овој акцији.  

У школској библиотеци је у октобру месецу одржан час српског језика посвећен   

омиљеним књигама. Често имамо прилику да се  дружимо са  нашом библиотекарком 

Снежаном  Она нас је упознала са начином рада у библиотеци, читали смо натписе на полицама, 

као и наслове појединих књига, решавали загонетке и представили друговима омиљену књигу.  
Дан школе - пренос моштију Светог Саве  

Поводом Дана школе одржана је приредба за мањи број ученика због епидемиолошке 

ситуације. Остали могу погледати приредбу на сајту школе или на фејсбук страници. У 

реализацији приредбе учествовали су четвртаци:  Ана Теофиловић, Старчевић Стефан, 

Старчевић Страхиња, Батачанин Немања и Милојковић Василије. 

Наградни излет - Обилазак Авале 

Најбољи ученици четвртог разреда су уживали у пријатном окружењу прелепе Авале, на 

излету који је део едукативног програма "Волимо природу- чувајмо природу". 

 

Успех ученика 4.1  на такмичењима и конкурсима у току школске 2020/2021.године 

Награде IV1 

 

Презиме Име Одељење такмичење из 

школско/ 
општинско/градско/ 

републичко и 
остварен пласман 

време 
реализације 

СТАНИЋ  АНДРИЈАНА  4/1 

"Песнички 
сусрети деце и 
младих" 
литерарни 
конкурс општинско/1. место 

15.11. до 
25.11.2020. 

ЖИВАНОВИЋ 

 

 

 

ДАНИЛО 

 
 
 
4/1 

"Песнички 
сусрети деце и 
младих"лит.  
конкурс општинско/2. место 

15.11. до 
25.11.2020. 

ТЕОФИЛОВИЋ АНА 4/1 

"Песнички 
сусрети деце и 
младих" 
литерарни 
конкурс општинско/3. место 

15.11. до 
25.11.2020. 



36 

 

АДРИЋ ТАРА 4/1 

"Песнички 
сусрети деце и 
младих" 
литерарни 
конкурс општинско/3. место 

15.11. до 
25.11.2020. 

Станић АНДРИЈАНА  4/1 
Ликовни и фото 

конкурс „Мој 

Београд“ 

општинско/2. место 31.10.2020. 

Теофиловић  Ана 4/1 
Ликовни и фото 

конкурс „Мој 

Београд“ 

похвала 31.10.2020. 

Копривица  Елена 4/1 
Ликовни и фото 
конкурс „Мој 
Београд“ 

Изложен рад на 
изложби радова у 

Београду 
31.10.2020. 

Станић АНДРИЈАНА  4/1 
Ликовни конкурс 
"Шта у мом срцу 
лежи" 

Награђен рад 11.9.2020. 

Станић  АНДРИЈАНА  4/1 

"Песнички 
сусрети деце и 
младих" 
литерарни 
конкурс 

Градско-2.место 25.11.2020. 

Теофиловић Ана 4/1 
"Конкурс за 
најбољу идеју 
Авала" 

1. место, 94 поена од 
могућих 100 

19.11.2020. 

Гајачки  Анушка 4/1 
Willkommen 
такмичење 

41 поен од могућих 45 25.11.2020. 

Aндрић Тара 4/1 

Дечји уметнички 
конкурс 
"Домовина се 
брани лепотом и 
знањем" 

Захвалница за 
учествовање на 

конкурсу 

1.11.2020. до 
1.12.2020. 

Андрић Тара 4/1 
Светосавски 
литерарни 
конкурс 

2. место 16.12.2020. 

Живановић Данило 4/1 
Светосавски 
литерарни 
конкурс 

2. место 16.12.2020. 

Станић Андријана 4/1 
Светосавски 
литерарни 
конкурс 

3. место 16.12.2020. 

Младеновић Христина 4/1 
Светосавски 
литерарни 
конкурс 

похвала 16.12.2020. 

Гајачки  Анушка 4/1 
Светосавски 
ликовни конкурс 

2. место 16.12.2020. 

Старчевић  Страхиња 4/1 
Светосавски 
ликовни конкурс 

3. место 16.12.2020. 

Станић Андријана  4/1 
Светосавски 
ликовни конкурс 

3. место 16.12.2020. 

Гајачки  Анушка 4/1 
Божићни и 
Новогодишњи 
литерарни к. 

1. место 16.12.2020. 
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Теофиловић Ана 4/1 

Божићни и 
Новогодишњи 
литерарни 
конкурс 

2. место 16.12.2020. 

Станић Андријана 4/1 

Божићни и 
Новогодишњи 
литерарни 
конкурс 

3. место 16.12.2020. 

Старчевић Страхиња 4/1 
Божићни и 
Новогодишњи 
ликовни конкурс 

3. место 
16.12.2020. 

Гајић Андреј 4/1 
Божићни и 
Новогодишњи 
ликовни конкурс 

похвала 
16.12.2020. 

Гајачки Анушка 4/1 
Божићни и 
Новогодишњи 
ликовни конкурс 

похвала 
16.12.2020. 

 

Ученици Митрић Немања, Исидоровић Андрија, Живановић Данило и Елена Гигов били 

су  учесници општинског такмичења Атлетског савеза Србије "Брзином до звезда". Митрић 

Немања освојио је 2. место. 

14. 5.2021.године на шаховском турниру прво место и пласман на општинско такмичење 

остварили су Митрић Лара и Данило Живановић. Митрић Лара је победила на општинском 

такмичењу  и пласирала се на градско. 

Математика– школско такмичење  

-Христина Младеновић 80 поена 

-Живановић Данило 60 поена 

-Ољача Матеја53 поена 

Математика– општинско такмичење 

Христина Младеновић добила похвалу на општинском такмичењу. 

  5. Пријатеља деце организовали су ,,oнлајн“ ликовни  конкурс на тему ,,УПОЗНАЈМО 

ПТИЦЕ“ 2021.  

6.   Школско такмичење у рецитовању: 

Матеја Ољача,  2. место 

Ана Теофиловић,  2. место 

Елена Копривица, 3. место 

 

Анушка Гајачки: учествовала на 27. ликовном конкурсу  за најбољу дечју карикатуру 

„Мали Пјер“ и освојила је 2. место на општини и пласман на градско такмичење. 

Ана Теофиловић: учествовала је на конкурсу који је објавио Секретаријат за заштиту 

животне средине у сарадњи са ЈП „Србијашуме” за избор најбоље идеје за урбане шуме под 

називом „Најбоља идеја за Авалу”. Конкурс је расписан у оквиру пројекта Европске уније 

„УРБфорДАН”.  

Ана је дала је  допринос у креирању будућег изгледа Авале и Шупље стене, тако што је 

изложила своје идеје о унапређењу овог подручја.  

Прву награду за рад „Еколошке путање” освојила је Ана Теофиловић као најмлађа 

добитница, ученица четвртог разреда наше школе.  Ана је била испред Нине Манић, 

дипломиране дизајнерке керамике и стакла и ученица петог разреда Андрее и Наталије Денић 

које су освојиле трећу награду за рад. 
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У суботу, 27. март 2021. градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић на Авали је 

уручио награде победницама „Најбоља идеја за Авалу” у оквиру Међународног пројекта 

„УрбФорДан”.  

Тренутно је у изради плакат по њеном цртежу са путањама. 

,,Шумарски вишебој“ 

Јавно предузеће ,,Србија шуме“ организовало је ,,Шумарски вишебој“ 15.4.2021. године 

са почетком у 10 часова у парку код шумске управе ,,Авала“ на Авали. Шумарски вишебој 

представља специфични полигон, у коме је циљ да се за што краће време савладају различите 

препреке. Он се одржава сваке јесени и пролећа, уназад десет година, у сарадњи са Градском 

управом Секретаријата за привреду и основним школама града Београда. Наша школа учествује 

од самог почетка организовања и то веома успешно. До сада су учествовали ученици V до VIII 

разреда, а ове године, по први пут у њему су се опробали ученици I до IV разреда, 4/1, 4/2, 4/3. 

Нашу школу су представљале 3 екипе. 

Од укупно 10 екипа, освојили смо ПРВО место са оствареним резултатом 1,32 минута и 

донели ШУМСКИ ПЕХАР нашој школи. Деца су била мотивисана, спремна да победе и у томе 

су и успела. 

Дисциплине су биле следеће: 

1. Хајдучко прескакање трупчића различите висине; 

2. Ручно круњење кукуруза; 

3. Прелаз преко греде; 

4. С пања на пањ; 

5. Прелаз преко брега; 

6. Карике на марике; 

7. Закуцавање ексера чекићем у пањ; 

8. Трка у џаковима. 

Овим програмом скренута је пажња на значај шума у очувању здраве животне средине. 

Шуме су један од најсложенијих екосистема на Земљи. 

Ученици су уживали у природи, дружењу, такмичењу са другим екипама кроз упознавање 

са народном традицијом. Увек ћемо се радо одазивати позиву за учешће на овом такмичењу. 

Екипе водила наставница: Мирјана Јашић 

Успех ученика 4.2  на такмичењима и конкурсима у току школске 2020/2021.године 

1.Општинско такмичење Атлетског савеза Србије „ Брзином до звезда“ 

Ученици Лена Шавелић, Војин Петровић, Лана Михаиловић и Андрија Лазаревић били су 

учесници општинског такмичења Атлетског савеза Србије „ Брзином до звезда“. 

Лена Шавелић је освојила 2. место , а и  Петровић Војин се пласирао међу првих осам 

ученика и обоје су остварили даљи пласман. 

2. Школско такмичење из математике 4.2 

1. место –Стефан Старчевић, 80 бодова 

2. место – Андреа Кељач 67 бодова 

3. место – Лена Шавелић – 60 бодова 

Сви ученици су се пласирали на општинско такмичење. 

3. Општинско такмичење из математике  

Стефан Старчевић је освојио 1. место на општинском такмичењу и пласирао се на 

окружно такмичење, на ком нијеостварио даљи пласман. 

4. Општински конкурс  дечје   карикатуре  „ Мали Пјер“ 

Васић Ненад је  учествовао на 27. ликовном конкурсу  за најбољу дечју карикатуру 

„Мали Пјер“ и освојио  је 3. место на општини и пласман на градско такмичење. 
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5. Школско такмичење у рецитовању: 

Андреа Кељач,  1. место и пласман на општинско такмичење које је одложено због   

тренутне епидемиолошке ситуације 

Лана Михаиловић,  2. место 

6. „Мислиша“- математичко такмичење 

На математичком такмичењу „Мислиша“ немамо значајнијег успеха, али ипак 

похваљујемо све ученике који су учествовали и на веома леп начин промовисали значај 

математике у нашој школи. 

7.  Општинско такмичење у спортском риболову 

На општинском такмичењу у спортском риболову Соколовић Немања и Петровић Војин 

су освојили треће место и пласирали се у нови круг такмичења. 

 

Успех ученика 4.3  на такмичењима и конкурсима у току школске 2020/2021.године 

Школско такмичење из математике 

Трајковић Александар, 3. место, 60 бодова 

Награђена  Маринковић Ана на конкурсу ,, Шта ми на мом срцу лежи ". 

На Светосавском литерарном конкурсу Сара Вагић је освојила 1. место. 

Tестирање ученика 4. разреда у школској 2020/2021. год. 

На нивоу школе извршено је тестирање ученика IV1, IV2, IV3 из предмета Српски језик ( 

16. јуна),     Математика ( 17. Јуна )и Природа и друштво( 18. јуна). Циљ овог тестирања није 

оцењивање индивидуалног рада ученика и наставника, нити поређење појединачних постигнућа 

ученика. Његова је основна сврха је да на различите начине доприноси унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада.  

Не постоји статистички значајна разлика између просечне оцене са полугодишта и 

резултата са теста. 

Тим је анализом резултата спроведеног  тестирања  дошао до закључа и констатовао да је 

стечено знање углавном стабилно и да га усваја већи број ученика. 

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Поред многобројних секција у оквиру школе у које су укључени ученици 4. разреда 

(драмско-рецитаторска, ликовно стваралаштво, шаховска и спортска секција, а у подручној 

школи литерарна секција) наши ученици су у великој мери присутни у свим активностима  и ван 

школе: 

Чланови ОМШ „Невена Поповић“, одсек хармонике, гитаре, виолине, флауте и клавира. 

Ученици четвртог  разреда су чланови кошаркашког клуба. 

Чланови  КУД „ Стеван  Штрбац “ Врчин:   

Спортски клубови (фудбал , ватерполо, кошарка, рукомет) 

Карате 

Балетска школа 

Сарадња са родитељима, у овој новонасталој ситуацији је заиста била добра. Родитељи су 

део нашег тима и у овим нимало лаким тренуцима, пружали су несебичну подршку деци у учењу. 

Важно нам је било њихово присуство, јер делимо исти циљ.  

Рад секција одвијао се по плану, ченици су били веома активни и одговорни у раду.Узели 

су учешће у многим конкурсима. 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ 

Семинари су се редовно похађали. Онлајн семинар одржан  8.4.2021. године „Чувам те“ и 

„ Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, национална 

платформа за превенцију насиља у школама. Након завршене обуке преузети су персонализовани 
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сертификати и добијено је 16 бодова за остварено усавршавање, које предузима установа у 

оквиру својих активности. 

Обука Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање 

васпитања и образовања за дежурне наставнике на Завршном испиту2021. Реализована је онлајн 

и добија се 8 бодова за остварено усавршавање. 

 

Руководилац Разредног већа 4. разреда 

Јелена Козлина, професор разредне наставе 

3.10.5. Извештај о раду разредног већа петог разреда 

Одељењско веће петог разреда се редовно састајало и разматрало све тачке дневног реда. 

За руководиоца већа изабран је Душан Петровић,наставник верске наставе. Има три одељења 

петог разреда 5-1 одељењски старешина Горица Милошевић,наставница математике, 5-2 

одељењски старешина Данијела Апостоловић,наставница историје и 5-3 одељењски старешина 

Душан Петровић,наставник верске наставе. На састанцима се разматрало прилагођавање петака 

на предметну наставу и установљено је да су се добро прилагодили. Услед епидемије корона 

вируса настава је била организована по групама у току целе школске године, па ученици нису 

имали прилике да се добро упознају што ће се,надамо се,надокнадити у наредној школској 

години. На крају школске године ученици петог разреда постигли су следећи успех: 

• Одељење 5/1, одељењски старешина Горица Милошевић 

Укупно 25 ученика, 14 дечака и 11 девојчица 

Сви ученици имају позитиван успех то 15 одличних , 6 врло добрих и 4 добра ученика . 

Ученици са просеком 5,00 су Милица Андђелковић, Емилија Исидоровић, Јован Коџић, Нађа 

Павловић, Теа Ракочевић , Андрија Стојадинчевић и Иван Рајић. Сви ученици имају примерно 

владање. 

Средња оцена одељења је 4,33. 

 

Одељење 5/2, одељењски старешина Данијела Апостоловић 

Укупно 26 ученика, 14 дечака и 12 девојчица 

Сви ученици имају позитиван успех, и то 12 одличних , 12 врло добрих и 2 добар ученик. 

Ученици са просеком 5,00 су Павле Јовановић, Филип Матејић, Анђелија Мишковић, маша 

Перић, Илија Петровић, Петра Свичевић, Вања Чарапић. Сви ученици имају примерно владање. 

Средња оцена одељења је 4,27. 

 

Одељење 5/3, одељењски старешина Душан Петровић. 

Укупно 25 ученика, 14 дечака и 11 девојчица 

Сви ученици имају позитиван успех и то 12 одличних , 7 врло добрих и 14 добра и 1 довољан 

ученик. 

Ученици са просеком 5,00 су Алекса Вагић, Мила Дамњановић, Димитрије Ђорђевић,Вељко 

Јеремић, Василије Крстовић, Сара Маринковић, Тара Стојановић, и Наталија Џелебџић. Сви 

ученици имају примерно владање.Средња оцена одељења је 4,25. 

На крају првог полугодишта пети разред броји 76 ученика, 42дечака и 34 девојчица. Сви ученици 

су остварили позитиван успех. Одличан успех има 40 ученика, врло добар 25, добар 10 и довољан 

1 ученик. Сви ученици имају примерно владање. Средња оцена разреда је 4,28. 

• Све активности предвиђене Школским програмом и Годишњим планом рада школе реализоване 

су у планираном року. Сви планирани часови су реализовани. Ученици су били подељени у две 

групе и похађали наставу по комбинованом моделу, један дан су долазили у школу,следећи су 

пратили наставу оналјн. Онлајн настава се одвијала преко платформе MC Teams. 
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• Сарадња са родитељима током целе године била је на изузетно високом нивоу без иједне 

несугласице и одвијала се већином онлајн путем вајбера. 

• Нема ученика петог разреда који се упућују на поправни или разредни испит. 

•Ученици који раде по ИОП-у Павле Маринковић 5/1 и Сара Тичиновић 5/3 су остварили све 

постављене исходе. 

• Активности у оквиру планираних пројеката су се реализовали сходно новонасталој ситуацији. 

• Разредно веће петог разреда успешно је завршило наставну 2019/2020. годину. Одржано је 

укупно пет састанака. План рада већа је у потпуности реализован. 

Руководилац Разредног већа 

Душан Петровић, вероучитељ 

3.10.6. Извештај о раду разредног већа шестог разреда 

Разредно веће је радило по усвојеном плану рада већа за школску 2020/2021. годину. 

Одељењски старешина VI/1 је Сања Соколов, наставник математике, VI/2 је Снежа Шкипина, 

мастер професор информатике и технике, VI/3 је Јелена Вукчевић, наставник биологије, VI/4 је 

Слађана Вагић, наставник српског језика и књижевности. Руководилац Разредног већа са 6. 

разред је Снежа Шкипина. У току школске 2020/2021. године одржано је пет седница Разредног 

већа за 6. разред и извештаји са ових седница налазе се у есДневнику. У првом полугодишту ове 

школске године одржане су три, а у другом полугодишту две седнице Разредног већа за 6. разред.  

На првој седници израђен је и усвојен план рада већа, изабран је руководилац већа, 

направљен је распоред додатне и допунске наставе, секција, план писмених и контролних 

задатака. Планирана је екскурзија, утврђен је број ученика по одењењима и изборним 

предметима. Договорено је укључивање ученика у пројекте Школа без насиља и Основе 

безбедности деце. Планиране су посете родитеља у оквиру Отвореног дана и Отворених врата, 

као и родитељски састанци, спровођење превентивних мера у циљу спречавања ширења болести 

вируса COVID – 19. 

 На другој седници Разредног већа 6. разреда извршена је анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог класификационог периода и константовано да је настава реализована по 

Плану и програму. На седници су евидентирани изостанци, анализирана је сарадња са 

родитељима и напредак ученика који наставу похађају по ИОП-у (4 ученика раде по ИОП-у II и 

то: Новак Соколов VI/1, Лена Апостоловић VI/2, Дејан Вагић VI/3 и Душан Станисављевић VI/4). 

Договорене су мере за побољшање успеха и дисциплине ученика. Похваљени су најбољи 

ученици. Урађена је анализа  предузетих мера заштите од вируса COVID - 19 у циљу спречавања 

и ширења истог. Екскурзија и посета културним институцијама је одложена због присуства 

вируса COVID – 19. 

 На трећој седници Разредног већа 6. разреда утврђен је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта. Наведени су ученици који имају недовољне оцене и проблеме у савлађивању 

градива из тих предмета. Разговарано је о организацији допунске наставе за ове ученике и 

договорено је да се појача допунски рад са ученицима. Закључено је да су све активности 

предвиђене Школским програмом и Годишњим планом рада школе реализоване у планираном 

року и да су сви планирани часови реализовани. Анализирана је сарадња са родитељима и 

констатовано је да се одвија планираним темпом. Родитељи редовно прате успех своје деце 

путем есДневника, Отворених врата и родитељских састанака. На седници се разговарало о 

припремама ученика за предстојећа такмичења као и ученицима који наставу похађају по ИОП-у. 

Такође се разговарало о припремама за предстојећу школску славу Свети Сава и школском часу 

посвећеном животу и делу Светог Саве. Похваљени су сви ученици који имају успех 5,00 на крају 

првог полугодишта. Урађена је анализа примене превентивних мера за спречавање ширења 

епидемије заразне болести COVID - 19 и других болести. 
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На четвртој седници Разредног већа 6. разреда  утврђен је успех и владање у протеклом 

периоду, реализација наставног плана и програма рада, сарадња са родитељима, припреме и 

учешћа на градским такмичењима, ИОП. Настава се од 15. марта 2021. године реализује онлајн 

путем платформе Microsoft Teams због епидемиолошке ситуације. План и програм је у 

потпуности реализован без обзира на околности. Све остале активности су прилагођене тренутној 

ситуацији. 

На петој седници Разредног већа 6. разреда анализиран је успех и владање ученика на 

крају другог полугодишта. Констатовано је да су ученици поправили успех и владање у односу 

на крај првог полугодишта. Позитиван успех имају сви ученици. План и програм за  школску 

2020/2021. годину у потпуности је реализован. Евидентирани су изостанци, изведена је средња 

оцена одељења и разреда, анализирани су успеси ученика на одржаним такмичењима и 

похваљени су одлични ученици који има просек 5,00. Уочено је да је сарадња са родитељима у 

току целе школске године била на завидном нивоу и да су ученици који наставу похађају по 

ИОП-у оставарили све предиђене исходе. На седници је закључено да је план рада већа за 

школску 2020/2021. годину у потпуности реализован и изабрана је Горица Милошевић, 

наставник математике као руководилац разредног већа за 6. разред за наредну школску годину.  

 

Руководилац  Разредног већа: 

Снежа Шкипина, професор информатике и технике 

3.10.7. Извештај о раду разредног већа седмог разреда 

Разредно веће је радило по усвојеном плану рада већа за школску 2020/2021. годину. 

Одељењски старешина VII/1 Горица Апостоловић, наставник енглеског језика, VII/2 је Милица 

Максимовић, наставник хемије,VII/3 одељења Златана Ђорђевић, наставник физике. Руководилац 

Разредног већа са 7. разред, до одласка на  боловање била је наставница српског језика Сунчица 

Ђорђевић, након тога наставница хемије Неда Јанићијевић па онда Милица Максимовић 

наставница хемије која се вратила с породиљског одсуства. У току школске 2020/21. године 

одржано је пет седница Разредног већа за 7. разред и извештаји са ових седница налазе се у 

есДневнику. У првом полугодишту ове школске године одржане су три, а у другом полугодишту 

две седнице Разредног већа за 7. разред, На првој седници израђен је и усвојен план рада већа, 

изабран је руководилац већа, направљен је распоред додатне и допунске наставе, секција, план 

писмених и контролних задатака, планирана је екскурзија, утврђен је број ученика по одењењима 

и изборним предметима, договорено је укључивање ученика у пројекте Школа без насиља и 

Професионална оријентација, планиране су посете родитеља у оквиру Отвореног дана и 

Отворених врата, као и родитељски састанци, спровођење превентивних мера у циљу спречавања 

ширења болести вируса COVID – 19. 

На другој седници разредног већа 7. разреда извршена је анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог класификационог периода и константовано да је настава реализована по 

Плану и програму. На седници су евидентирани су изостанци, анализирана је сарадња са 

родитељима и напредак ученика који наставу похађају по ИОП-у (2 ученика раде по ИОП-у II 

(Валентина Мирчета, VII/1, и Биљана Младеновић, VII/3, српски језик и кљижевност, енглески 

језик, историју, географију, биологију, математику, физику, хемију и 4 ученика по ИОП-у III 

(Јована Ђорђевић, VII/1,-музичка култура, Лена Јеремић, VII/3,-ликовна култура и Богдан 

Петровић и Немања Сарић, VII/3,-немачки језик). Договорене су мере за побољшање успеха и 

дисциплине ученика, похваљени су најбољи ученици. Урађена је анализа  предузетих мера 

заштите од вируса covid - 19 у циљу спречавања ширења истог. 

На трећој седници разредног већа 7. разреда утврђен је успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта. Наведени су ученици који имају недовољне оцене и проблеме у савлађивању 
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градива из тих предмета, разговарано је о организацију допунске наставе за ове ученике и 

договорено је да се појача допунски рад са овим ученицима. Закључено је су све активности 

предвиђене Школским програмом и Годишњим планом рада школе реализоване у планираном 

року и да су сви планирани часови реализовани. Анализирана је сарадња са родитељима и 

констатовано је да се одвија се планираним темпом, да родитељи редовно прате успех своје деце 

путем есДневника, Отворених врата и родитељских састанака. На седници се разговарало и о 

припремама ученика за предстојећа такмичења, о ученицма који наставу похађају по ИОП-у, о 

прослављеној школској слави Свети Сава и школском часу посвећеном животу и делу Светог 

Саве и такође похваљени су сви ученици који имају све петице на крају прог полугодишту. 

Урађена је анализа примене превентивних мера за спречавање ширења епидемије заразне 

болести COVID 19 и других болести. 

На четвртој седници Разредног већа 7.  утврђен је успеха и владања у протеклом периоду, 

реализација наставног плана и програма рада, сарадња са родитељима, Васкршње свечаности, 

припреме и учешћа на градским такмичењима, ИОП. Настава се од 15. марта 2021. реализује 

онлајн путем платформе Microsoft Teams због епидемиолошке ситуације. План и програм је у 

потпуности реализован, активности су прилагођене тренутној ситуацији. 

На петој седници Разредног већа 7. разреда анализиран је успех и владање ученика на 

крају другог полугодишта. Констатовано је да су ученици поправили успех и владање у односу 

на крај првог полугодишта, да позитиван успех имају сви ученици и да је План и програм за ову 

школску годину у потпуности реализован. Евидентирани су изостанци, изведена је средња оцена 

одељења и разреда, анализирани су успеси ученика на одржаним такмичењима и похваљени су 

одлични ученици који има просек 5,00. Уочено је да је сарадња са родитељима у току целе 

школске године била на завидном нивоу и да су ученици који наставу похађају по ИОП-у 

оставарили све предиђене исходе. На седници је закључено да је план рада веће за школску 

2020/2021. годину у потпуности реализован и изабрана је Јелена Вукчевић као руководилац 

разредног већа за 7. разред за наредну школску годину.  

 

Руководилац  Разредног већа: 

Милица Максимовић, професор хемије 

3.10.8. Извештај о раду разредног већа осмог разреда 

У циљу безбедности и здравствене заштите ученика, а услед проглашења пандемије у 

Републици Србији од заразне болести вируса COVID-19, а у складу са важећим мерама 

превенције и препорукама Министарства здравља настава се ове 2020 / 2021 школске године 

реализовала на следећи начин : ученици су подељени у две групе (А и Б)  похађали наставу према 

утврђеном распореду часова. Једна група је долазила  у школу 3 дана , друга 2 дана и тако 

наизменично . Када нису  долазили  у школу имали су онлајн наставу путем платформе Microsoft 

Teams. Наредне недеље ученици су се  ротирали . Часови су реализовани у трајању од 30 минута , 

како у учионици , тако онлајн путем платформе . 

Одељењско веће су сачињавали проф. Милена Петровић , одељењски старешина 8/2 , 

проф. Јелена  Швабић  /замена за Јелену Швабић - проф. Ивана Брашанчевић, одељењски 

старешина 8/3 и проф. Ранка Ступар, одељењски старешина 8/1 и руководилац већа осмог 

разреда школске 2020 / 2021. 

83 ученика је уписано 1.09.2020. у осми  разред.  Одељење 8/1 броји 17 дечака и 10 

девојчица, одељење 8/2 има 19 дечака и 9 девојчица и 8/3 има 19 дечака и 9 девојчица. 

Планом и програмом су планирани и реализовани  разни пројекти: „Професионалне 

оријентације “, „Превенције дигиталног насиља “, „Школе без насиља“ на часовима одељењског 
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старешине у сарадњи са педагошко – психолошком службом. Реализован је план и програм 

наставе у потпуности упркос ситуацији и околностима.  

Сарадња са родитељима се одвијала путем  вајбер – групе констатно и перманентно. Због 

епидемиолошке ситуације нису реализоване активности које су подразумевале окупљање људи у 

смислу разних прослава, приредби, посета културно-друштвеним институцијама, излета  и 

разних других видова маифестација . 

На крају школске године Одељењско веће је утврдило следећи успех: 8/1 - укупно 27 

ученика: 10 ученика са одличним успехом, 10 са врло добрим, 6 са добрим и са довољним једна 

ученица 8//2 - укупно 28 ученика: 12 са одличним успехом, 3 са врло добрим, 12 са добрим и 1 

ученик са довољним 8/3 - укупно 28 ученика: 12 са одличним успехом, 3 са врло добрим, 12 са 

добрим и 1 ученик са довољним Дакле, од укупно 83 ученика: 34 имају одличан успех, 16 

ученика врло добар успех, 30 добар и 3 довољан успех. Просек успеха је 3.92. Сви ученици имају 

примерно владање 

Носиоци Вукове дипломе су: Дамњановић Миодраг 8/1, Кнежевић Исидора 8/1, 

Маринковић Марина 8/1, Митрић Јован 8/1, Теофиловић Огњен 8/1, Чича Ива 8/1, Вулета 

Максим 8/2, Декић Огњен 8/2, Јанковић Јана 8/2, Јерковић Димитрије 8/2, Миловановић Алекса 

8/2, Николић Андреј 8/2, Опра Маја 8/2, Стевановић Биљана 8/2, Демировић Виктор 8/3, 

Јордановић Андријана 8/3 и Николић Теодора 8/3 . 

Одлуком комисије проглашен је ученик Андреј Николић ђаком генерације, спортисткиња 

генерације је ученица  Андрејевић Теодора, уметници генерације су ученица Биљана Стевановић 

за књижевно стваралаштво и ученик Максим Вулета за ликовно стваралаштво.  

Носиоци Посебних диплома су следећи ученици: Дамњановић Миодраг  /историја/ , 

Кнежевић Исидора /техника и технологија/, Маринковић Марина /српски језик и књижевност ,и 

ликовна култура/, Митрић Јован /физичко васпитање/, Теофиловић Огњен  /физичко васпитање/, 

Чича Ива /српски језик и књижевност, биологија и хемија/, Вулета Максим  /ликовна култура и 

информатика/, Декић Огњен  /историја и физика/, Јанковић Јана  /српски језик и књижевност/, 

Јерковић Димитрије  /физика/, Миловановић Алекса /хемија/, Николић Андреј /историја/ , Опра 

Маја  /физичко васпитање/, Стевановић Биљана  /српски језик, математика, хемија  и физика/, 

Демировић Виктор /историја/, Јордановић Андријана /техника и технологија/, Николић Теодора 

/техника и технологија/, Марија Старчевић /физичко васпитање/, Теодора Андрејевић /физичко 

васпитање/, и Лана Стојиљковић /физичко васпитање/.План и програм наставе је упркос 

ванредним околностима у потпуности реализован. Додела похвала, сведочанстава, диплома 

обавиће се 28. јуна у свечаној сали школе. Сви одлични ученици су похваљени на Одељењском 

већу и Наставничком већу и награђени књигом. Завршни испит је реализован по следећем 

распореду: 

23. јуна 2021.– Тест из српског језика у 9. 00 часова  

24. јуна 2021. – Тест из математике у 9.00 часова  

25. јуна 2021. – Комбиновани тест у 9.00 часова  

Због епидемиолошке ситуације сарадња са родитељима је реализована путем вибер - 

групе, али је упркос ситуацији и околностима била добра и ефикасна. Ученици по ИОП- у Нина 

Наумовић и Урош Старчевић су успешно завршили осми разред и полагали завршни испит у 

засебним учионицама.  

27  јуна је одржана прослава матурске вечери у просторијама школе са почетком у 21 час.  

Дводневна екскурзија је изведена 30. јуна и 1. јула са следећим путним правцем : Врчин - 

манастир Рача - Мећавник - Шарганска осмица - Златибор - Врчин. годину. 

Одржано је укупно пет састанака Разредног већа,  11 састанака Одељењског већа и 6 

родитељских састанака . План рада већа је у потпуности реализован. 

Руководилац Разредног већа: 

Ранка Ступар, професор немачког језика 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

4.1. Извештај о раду школског педагога 

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; утврђивала бројно стање ученика на почетку школске године, у сарадњи са одељењски 

старешинама распоред посете родитеља- отворена врата,  распоред провере писмених и контролних вежби 

и истицање на видном месту у школи;  

-у сарадњи са директором школе и наставницима, стручним сарадницима и Школском управом,  

учествовала у организацији Плана образовно- васпитног рада у ванредним околностима;  

-учествовала у изради појединих сегмената Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину; 

-планирала и реализовала састанке Актива за развојно планирање, као и Школски развојни план, 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 Школског 

програма, односно Плана и програма наставе и учења за 4. и 8.разред;  

-у сарадњи са секретаром школе, унос тражених података података у Доситеј-организација образовно-

васпитног рада; 

-планирала и координисала Тимом за инклузивно образовање у сарадњи са директором школе, члановима 

Тима, стручним сарадницима и наставницима, Интерресорној комисијом.Учествовала у припреми и 

евалуацији индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна подршка.  

-планирала и координисала Активом за школско развојно планирање  у сарадњи са директором школе, 

члановима Тима, стручним сарадницима и наставницима; 

- у сарадњи са директором и наставницима, учешће у планирању рада тимова, и то као члан: Тима за 

професионалну оријентацију, Тима за 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, као и представницима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Министарства спорта, учествовала на 

конференцији поводом даље реализацје пројекта; 

- као школски координатор “TIMSS 2019” у сарадњи са директором школе, одељењским старешином 

четвртог разреда  и Институтом за педагошка истраживања, планирала и предузела све активности у циљу 

успешне презентације међународног испитивања постигнућа ученика и поучавања у математици и 

природним наукама у нашој школи и имплементацији задатака и активности у планове наставе и учења  ; 

-као заступник и овлашћено лице удружења Пријатељи деце општине Гроцка у сарадњи са директором 

школе, стручним сарадницима, наставницима организовала организовала и координисала културне 

манифестације,онлајн наступе деце, односно ученика на школским и општинским такмичењима:  

-“Песнички сусрети“ општински онлајн конкурс 24.11.2020.– деца песници, сарадња са књижевницом 

Славком Грујичић 
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-„ Мали Пјер“ ( дечија карикатура- општински ликовни конкурс) 15.03.2021.године,  

„ Смотра рецитатора“ – учеснице су  све основне школе и Средња школа Гроцка.Такмичење у рецитовању 

реализовано је онлајн, путем видео записа учесника,  24. априла 2021.године у сарадњи са  Пан тетаром.  

 „ Васкршње радости“ онлајн конкурс, 22.априла 2021.године; „Заштитимо птице Београда“'- онлајн 

ликовни конкурс и организација општинског такмичења. Све активности, такмичења и конкурси уз 

подршку директора и наставника   успешно су реализване захваљујући и  одличној садардњи са свим 

школама општине , ПУ Лане 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 у складу са Планомреализације 

наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних 

ситуација; 

-01.04.2021.године у сарадњи са директором и наставницом биологије из ОШ „ 1300 каплара“  Миленом 

Ранчић  учешће  и организација предавања за девојчице шестих разреда „Шта знам о пубертету“ –

едукативног програма о променама у пубертету одобреног од Завода за унапређивање образовања и 

васпитања, 

- планирала и организовала поједине облике сарадње са другим институцијама: Институтом за педагошка 

истраживања у оквиру “TIMSS 2019” ,  а као члан Скупштине Пријатеља деце Србије и члан Извршног 

одбора Пријатеља деце Београда планирала активности за Светски дан детета сарадња са Градском 

управом града Београда- Секретаријат за спорт и омладину  -иницирала иновативне видове планирања 

наставе и других облика образовно-васпитног рада у сарадњи са директором школе, стручним 

сарадницима и наставницима и размену искуства са обука које сам похађала  

- у сарадњи са директором и психологм школе, формирала одељења првих разреда и распоређивала 

новопридошле ученике. 

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 36, на платформи Microsoft Teams у континуитету;  

-праћење постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима, ликовним и 

литерарним конкурсима,и вођење евиденције, у сарадњи са директором школе, наставницима, 

одељењским старешинама и родитељима.  

-16.06.2021. учествовање у реализацији тестирања ученика свих одељења четвртих разреда из српског 

језика у сарадњи са одељењски старешинама и директором школе; 

-17.06.2021. учествовање у реализацији тестирања ученика свих одељења четвртих разреда из математике  

у сарадњи са одељењски старешинама и директором школе 

-18.06.2021. учествовање у реализацији тестирања ученика свих одељења четвртих разреда из природе и 

друштва у сарадњи са одељењски старешинама и директором школе 

-праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика 

рада, активно учење усмерено на исходе, подстицање на употребу дигиталних наставних средстава у 

настави на платформи Microsoft Teams; анализа анкетног упитника за коришћење ЕС Дневника 

-континуирано праћење евиденције у ЕС Дневнику,  

-праћење и посматрање планирних  угледних часова , разговор са колегама; 

-праћење рада стручних актива и тимова, унапређивање форме обрасца  појединих извештаја и плана рада; 

 - учешће 13.05. XVIII онлајн конференција. TIMSS (TrendsinInternationalMathematicsandScienceStudy)  где 

су приказани резултати  истраживања образовно-васпитне праксе које реализује Институт за педагошка 

истраживања у циљу унапређивања образовно-васпитног рада.Међународно испитивање постигнућа 

ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе. Сви 

приказани резултати  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 показују 

тренд раста иу математике ( 508) , док је из природе и друштва у стагнацији ( 517). 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.  
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-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, евиденција лошијег успеха и подршка у организацији учења; 

-праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање у сарадњи са 

директором школе, одељењским старешинама и родитељима. Индивидуални разговори са ученицима и 

родитељима реализовани су током школске године, у континуитету.  

У свим одељењима у сарадњи са одељењски старешином, у оквиру ЧОСа, организоване су радионице „ 

Технике учења“; 

- праћење и дневно извештавање за ученике који су одустни због контакта са лицима позитивним на 

COVID: 

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

правовремено реаговање. У зависности од повреде ученикових обавеза, реализација појачаног васпитног 

рада  

-праћење поступака оцењивања, али и самооцењивања рада ученика, упућивање на Правилник о 

оцењивању и важности суманитвног и формативног оцењивања; 

-09. и 10.04.2021. године у сарадњи са директором, стручним сарадницима  и одељењским старешинама 

осмог разреда, учешће у  реализацији пробног завршног испита за ученике 8. разреда, анализа успеха и 

мере за побољшање успеха, те остали послови везани за реализацију.  

- у сарадњи са директором, стручним сарадницима, наставницима и техничким особљем, учешће у 

реализацији  завршног испита за ученике 8. разреда-послови везани за реализацију, информисање о 

обукама,  упоредна анализа у односну на претходне завршне испите. 2020/2021. године за два ученика 

омогућени су посебни услови за полагање завршног испита, и у циљу успешног уписа у средњу школу  

успешно је остварена сарадња са ШУ Београд,  

-учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика, праћење 

евалуације индивидуалних образовних планова, на три месеца и на полугодишту  и постизање 

постављених захтева ; 

III област рада РАД СА НАСТАВНИЦИМА обухватила је следеће активности: 

-пружање подршке наставницима на конкретизовању и операционализовању исхода у наставном процесу,  

односно активном учењу и развоју међупредметних компетенција; 

- пружање подршке наставницима у приступу и коришћењу Microsoft Teams платформи, 

гмаил платорме и других алата за наставу на даљину; 
-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 припремне наставе; 

-пружање подршке наставницима у примени различитих техника и поступака евалуације и  

самоевалуације, важности самопроцене часа; 

-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 одељења првих разреда ; 

-упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама 

новопридошлих 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 у сарадњи са Центром за социјални рад, ОШ „ Драган Ковачевић“; 

-сарадња са одељењским старешинама и предметним наставницима по питању решавања проблема код 

ученика ( проблеми у понашању, породично окружење)и вођење евиденције; 
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-упознавање наставника са новим правилницима и његовом применом; 

-пружању подршке наставницима у стицању лиценце саветника; 

-стручно предавање на тему индивидуалне подршке ученику, односно 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 25.04. и градског такмичења из историје 15.маја 

2021.године; 

IV област рада РАД СА УЧЕНИЦИМА 

-праћење дечјег развоја и напредовања, оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно ученика); 

-тестирање будућих ученика првог разреда у периоду април-мај; 

-свечани пријем првака 01.09.2021.године 

-саветодавни рад са ученицима, стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика, подршка 

ученицима осмих разреда; 

-јачање вршњачке групе кроз радионице „ Кругови пријатељства“ 

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

старешине кроз радионице „Технике учења“; 

-утврђивање зрелости за полазак у школу, тестирање будућих ученика првог разреда; 

-подршка и адаптација на школски живот новопридошлим ученицима; 

-учествовање у активностима дневног боравка ученика, праћење ангажованости у слободним 

активностима; 

-пружање помоћи и подршке ученицима у раду Ученичког парламента; 

-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. 

-договор и припремање ученика четвртог разреда за спровођење тестирања из српског језика,  математике 

и природе и друштва;  

-договор и припремање ученика за спровођење пробног и завршног испита, у сарадњи са директором, 

наставницима и одељењским старешинама. Ученицима којима је била неопходна  

додатна подршка, обезбеђивање потребних услова за полагање у посебним учионицама и на посебно 

штампаном материјалу који је са увеличаним фонтом; 
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-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;  

-у сарадњи са директором и одељењскимстарешина реализација програмских активности за „дан розих 

мајица“ 

V област рада РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА обухватила је 

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

присуство, затим, пружање подршке родитељима, законским заступницима,  у раду са децом, односно 

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

оријентацији. 

-заједничких састанака : у јуну у свечаној сали са родитељима будућих првих разреда , ради упознавања 

школског живота и обавеза и договорности у школи; 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; 

-11.06.2021. године у свечаној сали;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, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ 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, на свакодневном нивоу и обавезно једном недељано ( понедељак/уторак); 

-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; 

VII област рада РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА је обухватао: 

-учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума, 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 и члан:Тима за школско развојно планирање;Тима за инклузивно 

образовање;Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе;Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва; 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,  

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:  

-11.02. 2021. Састанак са ПУ Лане 

- 18.06.2021 . Састанак са ПУ Лавић  

-сарадња с Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

-ШУ Београд, 

- сарадња са ГО Гроцка и Општинско Веће за за образовање -током школске године, састанак Актива 

стручних сарадника ; 

-Центар за социјални рад, - Гроцка, Интерресорна комисија Гроцка, Институт за ментално здравље, Дом 

здравља Врчин, МУП Србије, Црвени Крст Гроцка, 
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-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 здравља 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. 

-присуство свим састанцима Извршног одбора  и Скупштине Пријатеља деце Београда, као и годишњој 

Скупштини Пријатеља деце Србије , активно учешће у одлукама, у циљу и побољшању положаја детета и 

праиланог психофизички развој.  

 

Педагог школе, Ана Матејић 

4.3. Извештај о раду школског психолога 

I  У области планирања и програмирања психолог се ангажовала: 

• у изради концепције и делова Годишњег програма рада за школску 2021/22. годину. 

Учествовала је и у изради Извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину; 

• у попуњавању табела Статистичког извештаја за школску 2019/20. и 2020/21. 

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 
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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 наставе у школи (у оквиру редовног обиласка 24 

часова, а посећено је и 3 угледна часа. На основу наведених часова психолог је стекла 

увид у рад осамнаест наставника); 

• онлајн је посећено и 35 часова који су извођени путем наставе на даљину 

• вршено је праћење и посматрање планирних  угледних часова и истицање примера 

добре праксе; 

• уложен је труд у праћење поступака оцењивања; 

• у реализацији  завршног испита за ученике 8. разреда психолог је укључена у 

дежурство 

• праћен је рад стручних актива и тимова; 

• рађено је на извештајима о раду установе у остваривању  програма васпитно-

образовног рада; 

 

              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; 
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- 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).  

• услед спречености за рад није узела учешће 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  

урадила распоред радионица за седми и осми разред и помагала наставницима у 

њиховом спровођењу. Услед проблема са пандемијом ни ове као ни претходне 

школске године није одржан Сајам образовања „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ 

ШКОЛЕ“. Извршено је тестирање петнаесторо заинтересованих ученика из области 

професионалне оријентације батеријом тестова за професионалну оријентацију, а ради 

њиховог професионалног саветовања.  

 

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 

(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; 
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• 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 образовање, ОШ „Драган Ковачевић“, свим школама ГО Гроцка. 

 

              IX   У области вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање    

              психолог је била ангажована на: 

• припремању за послове предвиђене годишњим планом; 

• редовној изради 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: 

             „Веб 2.0 алати и технологије у образовању“ (број бодова 26) 

             „Дигитална учионица/дигитално компенентан наставник увођење електронских уџбеника  

              и дигиталних обраѕовних материјала“ (број бодова 19,5) 

             „Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању“    

              (број бодова 8) 

 

Психолог школе: Мирјана Терзић 

4.4. Извештај о раду школског логопеда 

У септембру школске 2020/2021. године 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 24,34% 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, односно ученици који наставу похађају по ИОП-

у.   
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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                 75     28    28    15   37,3%  37,3% 20% 

                2                 71     22    22    14   31,4%  31,4% 19,7% 

                3                 88     17    17     15   19,3%  19,3% 17,04% 

                4                 70       7      7     2      10%     10%   2,85% 

          укупно                304     74    74    46  24,34% 24,34% 15,13% 

             

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               24    10    10     4     41,6% 41,6% 16,6% 

               2               23      9      9     6    39% 39% 26,08% 

               3               29      9      9     5    31% 31% 17,24% 

           укупно               75     28     28    15    37,3% 37,3%   20% 

Након  процене говорно- језичког статуса ученика првог разреда, установљено је  да је од 

укупног броја ученика  37,3% за  логопедски третман.  Најзаступљенији су артикулациони 

поремећаји, односно дислалије. Најчешће оштећени гласови су из групе фрикатива:  с,з,ш, ж и  

групе африката: ц, ћ, ђ, ч, џ. 

9 ученика првог разреда је са дислалијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални  сигматизам. 

9 ученика са дисторзованим изговором гласа р, односно са ротацизмом; 

13 ученика су са дисторзованим изговором гласова л и љ, односно ламбдацизмом; 

8 ученика нису овладала вештинама читања и писања у обиму који се очекује; 

Након извршене процене говорно-језичког статуса, сви ученици са говорно-језичким 

потешкоћама су укључени у логопедски рад. Од 37,3% ученика првог разреда који су укључени у 

логопедски рад на почетку школске године 17,3% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 20%  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               26      8    8    6   30,7% 30,7% 23,07% 

                2               28      7    7    6   25,9% 25,9% 21,4% 

                3               17      4    4    2   23,5% 23,5% 11,76% 

укупно          71     22   22   14   31,4% 31,4% 19,7% 
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Након  процене говорно- језичког статуса ученика другог разреда, установљено је  да је од 

укупног броја ученика   31,4%   за логопедски третман.  Нaјзаступљенији су артикулациони 

поремећаји, односно дислалије. Најчешће оштећени гласови су из групе фрикатива:  с,з, ш, ж и  

групе африката: ц, ћ, ђ, ч, џ. 

8 ученика другог разреда је са дислалијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални  сигматизам. 

7 ученика са дисторзованим изговором гласа р, односно са ротацизмом; 

5 ученика су са дисторзованим изговором гласова л,љ односно ламбдацизмом; 

2 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). 

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 31,4% ученика другог разреда који су укључени 

у логопедски рад на почетку школске године, 11,7% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 19,7%  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     4    4    3    16% 16% 12% 

            2             22     5    5    5    22,7% 22,7% 22,7% 

            3             25     6    6    5    24% 24%  20% 

            4             16     2    2    2    12,5% 12,5% 12,5% 

        укупно             88     17    17    15    19,3% 19,3% 17,04% 

 

Након извршене процене говорно- језичког статуса ученика трећег разреда, установљено 

је да је од укупног броја ученика 19,3% за логопедски третман. Најзаступљенији су 

артикулациони поремећаји, односно дислалије. 

5 ученика трећег разреда је са дисллијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални сигматизам; 

5 ученика су са дисторзованим изговором гласа  р, односно  са ротацизмом;  

1 ученика су са дисторзованим изговором гласа  л, односно лимбдацизмом; 

3 ученика нису овладала вештинама читања и писања у обиму који се очекује за њихов  

календарски узраст; 

4 ученика су са поремећајем  ритма и   темпа говора, односно   муцањем; 

Код  2 ученика говорно-језички статус је испод очекиваног за календарски узраст што 

подразумева: дисторзовани артикулациони статус, језички статус испод очекиваног за 
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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 19,3% ученика трећег разреда који су укључени 

у логопедски рад на почетку школске године, 2,26% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 17,04%  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             29      3    3    -   10,3% 10,3%   0% 

             2             26      3    3    1   11,5% 11,5%   3,8% 

             3             15      1    1    1   6,6%  6,6%   6,6% 

         укупно             70      7    7    2   10% 10% 2,85% 

 

Након извршене процене говорно-језичког статуса ученика четвртог разреда, установљено 

је да је од укупног броја ученика 10% за логопедски  третман. Најзаступљенији  су 

артикулациони поремећаји, односно дислалије. 

1 ученика четвртог разреда је са дислалијама по типу дисторзија, односно са типичним 

дисторзијама изговорних гласова у шта спадају интердентални и латерални сигматизам;  

1 ученика су са дисторзованим изговором гласа  р, односно  са ротацизмом; 

1 ученик  са поремећајем ритма и темпа говора, односно муцањем; 

4 ученика нису овладала вештинама читања и писања у обиму који се очекује за њихов  

календарски узраст; 

Након извршене процене говорно-језичког статуса, сви ученици са говорно-језичким 

потешкоћама су укључени у логопедски рад. Од 10% ученика четвртог разреда који су укључени 

у логопедски рад на почетку школске године 7,5% су успешно савладали говорно-језичке 

потешкоће, док са осталих 2,85%  ученика третмани се могу наставити и  у наредној школској 

години. 

Поред непосредног рада са ученицима, у току школске 2020/2021.године координирала 

сам Тимом за самовредновање рада школе. На састанку Тима за самовредновање рада школе 

одржаног 27.08.2020.г  усвајен је извештај о самовредновању за школску 2019/2020г. а затим је 

извршен  одабир области за самовредновање за школску 2020/2021.г. На основу заједничке 

одлуке и договора о предлогу плана рада тима за школску 2020/2021.г одлучено је да кључне 

области самовредновања буду: 

Програмирање, планирање и извештавање 

Настава и учење 

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 по протеклим периодима, 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 рада школе. 
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У току школске 2020/2021.г. координирала сам Стручним активом за развој школског 

програма. Стручни актив за развој школског програма обавља посебно следеће послове:  

1. Доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;  

2. Учествује у изради школског програма  

3. Израђује пројекте који су у вези са школским програмом;  

4. Прати реализацију школског програма; 

5. Израда извештаја о реализацији годишњег плана рада стручног актива за развој 

школског програма у протеклој школској години. 

У току школске 2020/2021.г. учествовала сам у раду стручних органа, Наставничког већа, 

Одељенских већа, Стручних већа, Педагошког колегијума и Тима за ИО. 

 

Логопед: Драгана Младеновић 

4.5. Извештај о раду школског библиотекара 
 

Школска  библиотекарка је током протекле школске 2020/21. године била ангажована, и 

дала свој пун допринос у готово свим активностима  битним  за функционисање школе. Све 

активности су реализоване у складу са тренутним епидемиолошким мерама: 

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

васпитног рада у школи, реализујући програм рада прилагођен ГПРШу, ШРПу, Плановима и 

програмима наставе и учења за 1-3,5-7. разред, као и Школским програмима за 4. и 8. разред. 

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;  остварила 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, 

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 стручним сарадницима, 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,  
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пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе,  

пружања помоћи 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 

(реализована оба у складу са физичко-техничким могућностима).  

 

Рад на школским пројектима: 

- Пројекат ERASMUS – „Имплементација ИКТ алата и иновативних наставних метода у 

школи“ је реализован  у шк. 2018/19. год. на нивоу школе. Компетенције наставника се сваке 

школске године унапређују у настави, а школа доприноси прибављањем ИКТ опреме, чиме се 

обезбеђује континуирана употреба стеченог знања у свакодневној настави. Аутори и носиоци 

пројекта су школска библиотекарка Снежана Теофиловић и наставница енглеског језика Драгана 

Ристић. 

- Пројекат ERASMUS „Живи здраво - храни се здраво“ - КА122-SCH-A64D46A9 пројектна 

пријава за конкурсни рок за 2021. годину предата је 9. маја 2021. године под бројем 1022052 

(Коаутор – носилац пројекта са проф.разредне наставе Мирјаном Јашић). Годишње активности 

обухватиле су: формирање тима, формирање вибер групе за лакшу комуникацију и 

обавештавање, одржавање састанка, договори и припреме за конкурисање, расподела задужења. 

Редовно сам пратила обавештења Фондације Темпус и на вибер групи обавештавала све чланове. 

Милена Петровић и Александра Гајачки радиће на развијању иТвининг пројектних активности. 

Укључивала сам се и пратила  вебинаре како бих испратила све изворе информација за што боље 

писање новог пројекта: вебинар за нове платформе 10.11, Еуропас 17.11. и базе података 24.11. 

26.02. 2021 - Ресурси за писање пројеката. 26.03. 2021.г Епале платформа вебинар; PIC и ОID број 

сам завршила. Пројекат је предат 9.маја 2021.г. али до 20. септембра 2021.године нисмо добили 

информацију о реализацији 

- Пројекат „Ес-Дневник“  Током шк. 2020/21. год. успешно се наставило са реализацијом 

пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја – електронски „Ес – Дневник“, а 

школска библиотекарка је својим стручним и саветодавним радом  учествовала у генерисању 

података у сарадњи са одељењским старешинама и координаторима пројекта - сарадања са 

наставницима у изради тромесечних и полугодишњих, годишњих извештаја и сведочанстава.  

- 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. Ослањајући се на постигнућа овог 

пројекта настао је овогодишњи Ерасмус пројекат „Живи здраво - храни се здраво“. 

- 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. Једна од додатних активности у овој области за ову школску годину  била је и 

организација и реализација учешћа ученика наше школе на наградном конкурсу „Буди сигурнији 
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на интернету“ организованом поводом Међународног дана сигурнијег интернета. Конкурс су 

организовали Фондација Јурић и Теленор фондација, а задатак се састојао у осмишљавању 

перформанса у видео формату са циљем да се вршњацима укаже на опасности које вребају на 

интернету и саветом како да буду сигурнији у онлајн окружењу. Учествовали су: Марина 

Маринковић 8/1, Петар Савић 2/3, Вукашин Савић 6/1, Страхиња Миленковић 7/1  и  Анђелија 

Ђурђевић 3/4,  а њихови видео радови се могу погледати и на сајту наше школе.  

- 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. 

- НИС пројекат - Са циљем оснаживања кључних стубова друштвеног развоја и 

унапређења квалитета живота у локалној заједници (али и шире) пројекат наше 

школе „Образовни туризам“  промовише образовне, туристичке, културне, природне и друге 

потенцијале локалне захеднице, деце и одраслих, као и  развој предузимљивости и оријентацију 

ка предузетништву, чиме се додатно доприноси развоју и очувању  здравог друштва и природног 

окружења. Да бисмо планиране пројектне активности реализовали потребна нам је адаптација 

постојећег школског објекта, издвојеног одељења у Рамницама. 

 2. јула 2021.године школа је поднела предлог пројекта за финансирање од стране НИС 

а.д. Нови Сад  у оквиру програма "Заједници Заједно "2021  за замену столарије, замену 

електричних инсталација, замену осветљења еколошки прихватљивим осветљењем, и комплетне 

унутрашње грађевинске  радове – школска библиотекарка је аутор ове пројектне пријаве.  

 

Реализоване активности: 

- Планирање и реализација према месечном плану рада, радим дневне припреме са 

реализацијом уз свакодневне корекције. Месечне планове редовно и на време шаљем педагогу 

школе, а Извештај за претходни месец шаљем руководиоцу Стручног већа за српски и стране 

језике 

- Свакодневно праћење промотивних музичких нумера на школском разгласу, са флеша у 

РEKу. Припрема 2 usb-a са фотографијама и свакодневни рад на промоцији школских активности 

представљањем фотографија путем промотивног LCD телевизора. Свакодневно проверавам 

мејлове на приватном/школском мејлу (сарадња са колективом); Индикаторе за посете часовима 

припремам за директора, педагога, психолога и логопеда.  Према плану посете часовима – 

сарадња са наставницима у штампању припрема (иначе су у електронском облику, штампају се 

само када је најављена посета часу) 

- Редован рад са ученицима - лектира и белетристика свакодневни рад на промоцији књиге 

и читања, истовремено подсећам све ученике 1 - 8. разреда да врате књиге које дугују. 

Упоређивање задужења (у ситуацијама међусобне размене) при враћању књиге, Уз свакодневне 

активности, по потреби радим корекције Плана за следећу школску годину 

- Присуствовање и активно учешће на састанцима стручних сарадника са директором 

школе  сваког понедељка или уторка. Присуствовање и активно учешће на састанцима Стручног 

већа 1 – 4. разреда током године. Присуствовање и активно учешће на састанцима и у 

реализацији активности у оквиру  Стручног актива српског и страних језика, Стручног актива 

ликовне и музичке културе, као и осталих  Стручних актива  према актуелним дешавањима у 

школи. Присуствовање и активно учешће на седницама Наставничког већа. Учешће у раду тима 

за професионалну оријентацију. Учешће у раду тимова за самовредновање и развојно планирање 
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- Током септембра започета, и сваког месеца је активна и интензивна сарадња са: 

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

рецитаторском секцијом; са ликовном секцијом, са секцијом хора и етно певања; са Ученичким 

парламентом; константна свакодневна сарадња са наставницима и осталим члановима колектива 

у виду пружања стручне помоћи; 

- Константна сарадња са Аном Синђелић, администратором школског сајта у виду писања 

чланака и ажурирања података; 

Током школске године реализована је сарадња у припремама, организацији и реализацији 

многобројних активности и манифестација:  

- Сарадња у организацији и реализацији приредбе поводом пријема нове генерације 

првака. Сарадња у организацији и реализацији приредбе поводом пријема нове генерације петака. 

Пробе за обе приредбе, договор за обавезно ношење маски и деце учесника, првака, петака и 

њихових родитеља, техничка припрема (маске сви, растојање сви, после приредбе од.старешине 

воде ученике у фискултурну и свечану салу) и распремање по завршетку.  Реализовано у сарадњи 

са наст.разредне наставе Миленом Јанковић, Бојаном Теофиловић и наст.српског језика 

Слађаном Вагић. Са члановима секције техничке припреме и комплетан информативни материјал 

за прваке – проглас, школски календар, школско звоно, ђачки аутобус, анкете за изборни 

предмет, потребан материјал, табела са подацима за ЕсДневник, општа сагласност за 

објављивање фотографија и др. 

- Припремила сва обавештења везано за превентивне активности у циљу спречавања 

појаве заразне болести COVID 19 – писање обавештења и постављање на улазним вратима 

школе, на ђачком улазу, на огласним таблама и у зборници, на свим тоалетима и послала у „Доњу 

Малу“ , обележена просторија за изолацију и све потребно послала на сајт школе. COVID 

обавештења почетком сваке недеље, по потреби, коригујем и ученици се обавештавају читањем у 

одељењима, а одељењским старешинама скенирано шаљем да имају за обавештавање родитеља.  

- Процедура око једног (било ког)  обавештења подразумева писање, проверу и 

консултацију са директором, штампање, печатирање, заводни печат, скенирање, пребацивање у 

пдф, слање на сајт школе и школску вибер групу, постављање на улазна врата школе и ђачки 

улаз, огласне табле зборница, ђачки улаз, спрат и библиотека и слање у „Доњу Малу“. 

- У свакој просторији школе налази се спреј са средством за дезинфекцију и са члановима 

библиотекарске секције и школским логопедом сам проверила све просторије  

- COVID 19 – обавештења радим поново на наранџастим папирима, да би обавештења 

била уочљива мењам свуда по школи (процедура и време трајања је исто као и на почетку) и 

послала сам у „Доњу Малу“. 

- Припремила и послала за сајт школе годишњи календар, школско звоно, ред вожње за 

ђачки аутобус Авала, ред вожње за ђачки аутобус Јанковићи, подсетила Ану педагога да пошаље 

на сајт школе остале табеле из ГПРШа, и Душана вероучитеља за Ученички парламент 

- Са члановима библиотекарске секције припремила, печатирала и поставила на огласне 

табле: годишњи календар, школско звоно, ред вожње за ђачки аутобус Авала, ред вожње за ђачки 

аутобус Јанковићи. Ред вожње је дат возачима ђачких аутобуса. Ради усклађивања часова са ТВ 

наставом, 30. септембра је промењено школско звоно, а самим тим и ред вожње за оба ђачка 

аутобуса. Све то мењам ја и прераспоређујем са члановима библиотекарске секције. У оквиру 

рада у Педагошком колегијуму урадила сам записнике за седнице у августу и септембру  и 

проверила све састанке од децембра до јуна прошле године, да можда није дошло до грешке због 

увођења ванредног стања прошле године. Тада сам ја била на неплаћеном, а Мира психолог је на 

неплаћеном сада. Са Мирјаном Јашић припремила и поједноставила табелу за „Отворени дан“ 

прошле године, ове године смо ту поједностављену табелу разрадиле и уклопиле за текућу 

школску годину 
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- Фото Кинг поправак апарата за коричење, (делимично поправљен апарат за коричење, 

али је донет други.  Поправка ламинатора још увек траје; договори за фотографисање и снимање 

приредбе нове генерације првака и петака, фотографисање за први школски дан; увеличавање, 

израда и натпис фотографије ђака генерације Никола Вагић (2019/20), фотограф договор 

исписивање и израда. купила рам, убацила фотографију у рам и предала директору; израда паноа 

са Вуковцима и Ђаком генерације2019/20; фотографисање и израда фотографије колектива 

школе. Фотографисање – Рамнице школа некада и сада, ишла сам са фотографом да сликам 

школу, старе фотографије од директора вибером; фотографије селектујем за израду за пано, а 

затим и припрема и израда паноа са члановима библиотекарске секције. Пано постављен код 

учионице број 2. договор и реализација фотографисања ученика за новогодишње календаре, 

таблое, завршно јунско фотографисање, матурско вече; табло фотографије за коричење и за сајт 

школе; увеличавање, израда и натпис фотографије ђака генерације Андреј Николић (2020/21), 

фотограф договор исписивање и израда. купила рам, убацила фотографију у рам; израда паноа са 

Вуковцима и Ђаком генерације 2020/21; Фотографије за школски новогодишњи календар, избор 

селекција и договор за израду; фотографије за пано IN MEMORIAM Милош Tанић; пано завршен 

са члановима библиотекарске секције, школа урамила и поставили смо га поред плакара са 

трофејима и медаљама; са члановима секције припремам материјал за текст за сајт школе и за 

пано IN Memoriam Милош Танић постављено 17.фебруара. 

- Књижара Бајка - кесе за пријем првака-лого школе налепнице за кесе, договор, провера, 

пријем, лепљење на кесе (са члановима секције), фолија за пластифицирање, тонер за копир 

апарат стари, договор за коричење летописа, штампање распореда часова за обе смене на А3 

формату, сваки пут када је било измена + плотовање преко „Бајке“(у октобру након што се све 

ухода). коричење летописа ипак мек повез; плотовање распореда часова (у међувремену је 

промењено школско звоно, те је било потребно променити и сатницу дежурства наставника, овај 

процес преправки траје, договор, списак деце запослених проверен допуњен и расподела 

новогодишњих пакетића, финални и детаљан договор за штампање 5 примерака овогодишњег 

школског часописа (објављен је онлајн) У сарадњи са наст.српског језика Маријом Старчевић 

урађене су корекције за штампање. Tекст о школи из Просветног прегледа штампање у боји, 

пластифицирање, постављање на огласне табле и у школски албум - с пластифицирањем 

неспоразум па то мало траје; штампање рекламних хемијских оловака за Завршни испит, за 

сваког ученика по две;  

- Извештај о раду директора штампала, датуме упоредила неколико пута, укоричила и 

предала директору. Извештај о раду школе штампала, датуме упоредила неколико пута, мењала, 

укоричила и предала директору. Извештај о раду школе, након штампања, технички 

преуређивала, поново штампала, укоричила и предала директору. ЦДови са документацијом за 

Школску управу, ЦД.ове купила, штампала налепнице и дала Ани педагогу, печатиране одлуке 

код секретарице, заведено, скенирано и тако скенирано убачено у документа, то траје неко време 

пошто се ГПРШ стално мења, мењам странице, насловну страну, коричим и раскоричавам 

десетину пута. графикони постигнућа на Завршном испиту  штампано 2ком. за Самовредновање 

и за документацију, избушено и укоричено оба Документацију за фасциклу припремила све што 

сам припремила са библиотекарском секцијом за огласне табле.  

- Иницијални тестови-припрема, израда, сарадња са наставницима. Сарадња са 

наставницима током доставе података за ГПРШ. Учионице број 1 и број 10 замена пројектора 

услед квара интерактивне табле, у учионицу бр.2 однела лаптоп из библиотеке, услед квара на 

кућишту, (у међувремену поправљен пројектор у учионици бр.10 тако да сам вратила у кабинет 

информатике позајмљени) у учионицу бр.2 однела лаптоп из библиотеке, услед квара на 

кућишту. 

- Свечана сала припремљена за семинар у августу, а затим и за  неку презентацију у 

септембру. Мејлом меморандум и лoго школе  увек  некоме треба за нешто, или мејлом или 
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вибером или скенирано или некако... Током године скенирање изузетно великог броја 

докумената, (уплатница, неки цео документ пола дана,...за све области школског наставног и 

рачуноводствено-административног рада, завршни рачун приступ е.порталу и скенирање 

образаца након попуњавања и овере,...) због промене начина рада због короне. Спискови ученика 

по групама за целу школу сакупљам, печатирам и скенирано шаљем директору. Уједначавам 

спискове ученика за ђачки аутобус, спајам 1-4.разред и 5-8. разред у један документ. Спискове 

ученика за ђачки аутобус формирам не према одељењима него према томе који аутобус које дете 

користи (због додатог трећег аутобуса) – петак 9.октобар од 8ујутру буквално до 8 сати увече. 

Током године око овог списка су биле потребне дораде, израчунавање колико ученика излази на 

сваком стајалишту за сваки ђачки аутобус. Први састанак Савета родитеља умножила позив и 

дневни ред, исписала коверте  именима, распоредила одељењским старешинама и послала у 

„Доњу Малу“. Основни подаци за ученике  првог и петог разреда, преправила и умножила, 

распоредила одељењским старешинама. Провера, упоређивање и формирање спискова ученика 

петог разреда за електронску библиотеку. Прваци унети у електронску библиотеку 

- Хектин такмичење организовала све, водила децу два дана на ткмичење, среда цео дан, 

четвртак, после такмичења сам се вратила у школу да радим, текст написала и послала на сајт 

школе. „HACK#TEEN“ такмичење у програмирању 23-24.септембар 2020.г. je реализовано у 

организацији Министарствa трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и 

организације АФА. Посвећено је мотивисању девојчица да се више заинтересују за природне 

науке и да развију своја интересовања у области технологије, инжењерства и математике како би 

биле подједнако заступљене у технолошким пословима будућности и равноправно учествовале у 

креирању нове, дигиталне цивилизације. Пријављивање за учешће подразумевало је снимање 

видеа у коме смо представиле наш тим, мотивацију и заинтересованост за учешће на такмичењу. 

Чланице нашег школског тима су: Доротеа Петровић ученица 6/2 разреда и ученице 8/2 разреда 

Биљана Стевановић,  Маја Опра,  Марија Старчевић и Јана Јанковић. Одличном сарадњом и 

координацијом наставница Иване Брашанчевић, Снеже Шкипине, Маје Маринковић и школске 

библиотекарке Снежане Теофиловић, у кратком временском року пријавили смо се за учешће на 

„HACK#TEEN“ такмичењу. Такмичење се одвијало на отвореном, у дворишту легата Чолаковић. 

Било је укупно 10 екипа из Београда, Јошањичке Бање, Смедерева и Лознице. Свака екипа је 

имала менторку која је помагала у стварању и развијању идејног решења за едукативну игрицу. 

Менторке су биле из компанија из ИТ сектора, ИБ-ма, Теленора, НОРДЕУ-са ....  Било је 

потребно развити идејно решење игрице од почетног екрана, и представити сваки следедећи 

екран визуелно како би игрица изгледала ниво по ниво. Наше идејно решење је осим едукативног 

значаја имало и промоцију туризма, а заснивало се на упознавању главних градова света путем 

откривања њихових знаменитости, одговарањем на квиз питања општеобразовног карактера. 

Тако, на пример, ако треба да се освоји Ботаничка башта питања би била из биологије, а ако 

освајамо филхармонију питања би била из музичке културе, и тд. Припремила текст за 

Наставничко веће и фотографије за школске промотивне ЛЦД-ове. Наш циљ учествовања на 

овом такмичењу је остварен, а то је стицање нових знања и вештина попут дигиталне писмености 

и логичког размишљања, откривање нових иновативних решења и наравно дружење са 

девојчицама сличних  интересовања.  

Провера документације пред долазак редовне инспекције. Штампање у боји документ 

неки и додатно фотографије за фасцикле које директор носи у Министарство. Букленд договор и 

реализација  набавке 100 наслова за награђивање ученика и за школску библиотеку. На Стручном 

већу договор са наставницима српског језика и учитељима о одабиру наслова; добили смо 100 

примерака књига, након упоређивања спискова ипак није све онако како смо наручили. Књиге из 

Bookland.a инвентаришем 50 ком и 50 ком. остављам за награђивање ученика. Вулкан – мејлом 

неколико пута за кодове за електронске уџбенике; дрво генерације ученика првог разреда 

фотографисање са директором; одељењске заједнице – час у школској библиотеци; Попунила 
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анкету за школског полицајца и организовала ученике за попуњавање исте анкете; Са члановима 

секције урадила пано везан за безбедност на интернету (на пролазу између учионица за немачки 

и ликовно); 10 правила безбедног понашања на интернету прекуцала у обавештење и са 

члановима секције цела процедура око обавештења и прочитано у свим одељењима. Мејлом 

меморандум и лoго школе  увек  некоме треба за нешто, или мејлом или вибером или скенирано 

или некако... 

Провера, додељивање и обележавање ормарића у зборници, започето у септембру, 

потпуно завршено крајем октобра. Сваки ормарић је обележен именом и презименом, замењене 

су покварене бравице и постављене нове. У међувремену су ормарићи добили инвентарне 

бројеве, па сам једном урађене налепнице морала да скидам и да на свакој налепници уз име и 

презиме додам и инвентарни број, који је додатно залепљен на сваки ормарић; Провера, 

додељивање и обележавање са Бојаном учитељицом треба да смислим и реализујем начин како 

да се уреде сада ђачки ормарићи-осмислиле смо и обележиле, са члановима библиотекарске 

секције. Ова активност траје све до краја полугодишта, пошто су ормарићи помешани по целој 

школи. Завршити у школској 2021/22.г. У оквиру манифестација поводом обележавање Дечје 

недеље спроведена је хуманитарна акција „Друг-Другу“ - ученици од 1. до 8. разреда 

прикупљали су књиге за школску библиотеку, ученици су и поклањали једни другима поклоне 

које су сами осмислили (написана песма, играчка, књига, ...). Наши ученици сваке године посете 

Сајам књига. Ове године смо осмислили сајам књига у нашој школи, прилагођавајући се 

епидемиолошким мерама - Путујући, виртуелни сајам књига – осмишљен у виду представљања 

књига одељењским заједницама - представљени су најчитанији наслови из школске библиотеке. 

Иницијативе 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. 

Велики део времена током октобра за припрему и прекуцавање! документације, и 

фотографија, фотографија, фотографија за портфолио за Министарство (фотографије све три 

школе свака у посебан документ, фотографије школских аутобуса...) 

Због неповољне епидемиолошке ситуације измењен је годишњи календар тако да се  прво 

полугодиште завршава раније – 18. децембра 2020.г. и зимски распуст је почео 21. децембра 

2020.г. друго полугодиште почело 18. јануара 2021.г. (промењен календар штампам и постављам 

у зборницу, шаљем у „Доњу Малу“, пропратна обавештења..., На позив ШУ Београд  од 14.12. 

2020.г.  ликовни  конкурс „Мој град-моја општина“  према пропозицијама конкурса,  реализовали  

су ученици  четвртог разреда наше школе. Иако у веома кратком временском року, до 18. 12. 

2020.г.(крај полугодишта) ученици су уз добру организацију учитељица и школске 

библиотекарке марљиво прионули на рад и у назначеном року и на време учествовали смо и у 

овом конкурсу.   

Ученичка задруга некаква документација, штампање, коричење, предато директору. 

Рамнице пројекат Драгана Гајић руководилац, штампање, коричење (неколико пута због 

исправки), после поново код секретара школе.. Истраживачки рад неки уједначавање линије 

садржаја, бескрајно дуго, пребацивањем у ПДФ мења се број 20 и постаје 200?!?, штампање и 

коричење –договор Бајка; Tекст за Просветни преглед на основу овог истраживачког рада; 

Таблети за социјално угрожене ученике – допис; МАДАД допуна пројектне документације за 

извештај; Поклон књиге од ГО Гроцка у договору с директором инвентаришем, а наслове који 

нису за основношколски узраст остављам за награђивање наставника; Обележен међународни 

Дан људских права; Семинар Самовредновање  логопед, педагог и ја, 

Одржан састанак и расписала сам школски Светосавски ликовно литерарни конкурс, 

руководила сам и учествовала у раду комисија за селекцију радова, написала обавештења и 

похвалнице и написала чланак за сајт школе, организовала и учествовала у свим пратећим 
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активностима. Одржан састанак и расписала сам школски Новогодишњи и Божићни ликовно 

литерарни конкурс, руководила сам и учествовала у раду комисија за селекцију радова, написала 

обавештења и похвалнице и написала чланак за сајт школе, организовала и учествовала у свим 

пратећим активностима. Школски часопис – договор с Маријом Старчевић, убачени су радови са 

ова два школска конкурса, часопис се објављује само електронски на сајту школе, а штампаће се 

само 5 примерка. Одржан састанак договор за филм за Светог Саву - реализација Слађана Вагић, 

наст.српског језика, Маја Маринковић, наст.информатике и школска библиотекарка. Гледамо 

старе филмове, обележавамо за сецкање, када се филмови са цд.а пребаце на рачунар мења се 

сатница, ...програм за повезивање има рекламу, и тако....уз изузетно велико залагање завршено 

пре 18.децембра, одн за Наставничко веће. Филмска ретроспектива Светосавских прослава – 

филм завршен, дорађен и преправљен. Постављен на сајт школе, на фејсбук страницу школе и на 

Јутјуб. Линкове за филм и за часопис одељењске старешине су проследиле ученицима – све 

активности око филма реализоване са наст.ТиО Мајом Маринковић. Ове школске године, 27. 

јануара 2021. године традицију  обележавања школске славе прилагодили смо  тренутној 

епидемиолошкој ситуацији уз апсолутно поштовање свих епидемиолошких мера и упутстава 

добијених од Министарства просвете,  науке и технолошког развоја. Резању славског колача 

присуствовали су: директор школе Добрица Синђелић, председник Школског одбора учитељица 

Драгана Гајић, наставник верске наставе Душан Петровић и председник Ученичког парламента 

Андреј Николић. Присуство и фотографисање школска библиотекарка. У школу нису долазили 

ни ученици нити наставници. Школски час посвећен личности и делу Светог Саве одржан је у 

оквиру сваке одељењске заједнице у уторак  26. јануара 2021. године. Ученици су имали прилику 

да на школском сајту погледају овогодишње, електронско издање школског часописа „Ђачки 

хоризонти“ и  филмску ретроспективу ранијих приреби одржаних у славу имена и дела Светог 

Саве - организација и координација ових активности школска библиотекарка. Резултате оба 

школска конкурса - Новогодишњи и Божићни ликовно литерарни - написала сам обавештења о 

резултатима и похвалнице и написала чланак за сајт школе, организовала и учествовала у свим 

пратећим активностима – одабир књига за награђивање, писање натписа на књигама и овера, 

организација доделе књига код директора у канцеларији пошто није било приредбе (због 

епидемиолошке ситуације). Школски часопис – договор с Маријом Старчевић, убачени су радови 

са оба школска конкурса, часопис се објављује само електронски на сајту школе, а штампаће се 

само 5 примера, Договор за штампање – књижара „Бајка“ 

План и договор са директором за реализацију емитовања државне Химне сваког дана. 

Химну сам пронашла и припремила усб. Потребно је да домар провери да ли раде звучници у 

свим учионицама и да се ова активност реализује од септембра наредне школске године. 

Скенирање документације за Министраство(портфолио) свакодневно и током распуста- 

завршено, штампала укоричила, 850 str. Математичко такмичење Мислиша-договор и припрема 

образаца и формулара, координатор Драгана Гајић. Прегледање матичних књига с логопедом и 

психологом. Календар смотри и такмичења с Драганом Младеновић, логопедом табела, 

прекуцавање и убацивање у табелу података из календара из Просветног прегледа, дорада, 

штампање. Промотивни уџбеници издавачких кућа, договор с сиректором, разврставам, дајем 

Данијели Апостоловић па она даје предметним наставницима. Сајт школе се ресетује тако да 

радим допуну чланака и постепено шаљем све што је требало да се објави од почетка другог 

полугодишта, радим упоређивање менија старог и новог сајта. У сарадњи са Стручним већем 1-

4.разреда обележавам учионицие у којима ће бити ученици Издвојеног одељења „Доња Мала“ 

након почетка електроинсталационих радова на школском објекту. Под слоганом Негујмо 

матерњи језик и културу, а у оквиру многобројних активности и манифестација, ученици 

Основне школе „Свети Сава“ у Врчину обележили су  Дан матерњег језика 21. фебруара 

2021.године. У циљу подстицања читања и неговања матерњег језика, повезивања школске 

библиотеке и учионице као и промоције знања и сарадње школских библиотекара, наставника и 
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ученика. У сарадњи са Стручним већем 1-4.разреда, Стручним већем за Српски језик и стране 

језике и одељењским старешинама обележен Међународни дан матерњег језика и уз могућност 

праћења вебинара „Како данас говоримо Српски језик“ Предавач Гордана Ђерић. У сарадњи са 

Стручним већем 1-4.разреда, Стручним већем за Српски језик и стране језике и одељењским 

старешинама прилагођеним текстовима за сваки узраст обележен Дан државности Сретење. 

Сарадња са ПУ  "Лане" Изузетну сарадњу са ПУ "Лане" развијамо и настављамо и у овим 

измењеним околностима. Поштујући све превентивне здравствене мере, у четвртак 11.фебруара 

2021.г. у свечаној сали наше школе одржан је  састанак са циљем бољег  упознавања 

предшколске групе са амбијентом школе. Наше договоре смо започели на време и одржаваћемо 

континуирано добру сарадњу, а са плановима и реализацијом заједничких активности сачекаћемо 

пролеће. Састанку су присуствовале стручне службе  и васпитачи ПУ "Лане", стручне службе и 

учитељи наше школе, а састанак је водио директор наше школе Добрица Синђелић. Још један 

састанак наших заједничких служби и родитеља будућих првака одржан је након попуштања 

ресриктивних епидемиолошких мера, 14. јуна 2021.г.  у 16.00 часова у свечаној сали наше школе. 

Учешће у организацији, присуство, текст и фотографије за сајт школе – библиотекар. Мејлом 

меморандум и лoго школе  увек  некоме треба за нешто, или мејлом или вибером или скенирано 

или некако... и списак мејлова, и списак запослених.... Активно учешће у припреми 

документације за пријаву пројекта преко Министартва правде. Пројекат писала педагог Ана 

Матејић. Табеле за дневне извештаје за Општину координирам и радим са Аном Матејић. 

Сарадња са директором и педагогом у добијању селфи беџа за нашу школу. Школска и 

општинска такмичења, сарадња са наставницима и ученицима, припрема Изјава сагласности, 

материјала, задатака,... фотографисање и слање наставницима фотографије за извештаје (осим 

предмета, спорт- пливање и др) Општинско такмичење – Мала олимпијада одржано је у нашој 

школи, а школска библиотекарка је са члановима библиотекарске секције учествовала у 

организацији, припреми обавештења, плаката и транспарената за школе учеснице; у петак 12. 

марта 2021.г. са наставницом биологије Јеленом Вукчевић и члановима секције учествовала у 

припремама, организацији и реализацији пројекта „Активни а млади“ - за ученике осмог разреда, 

а у сарадњи са организацијом СОРАС,  Градом Београдом - Секретаријат за спорт и омладину. 

Сервис за копир апарат 15. марта 2021.године (32.948 копија + нов тонер) и 17. јуна 2021.г ( 

48.813 копија +нов тонер). 26-27.03.2021.г Пробни Завршни испит – присуство, учешћће у 

припремамам и реализацији. Такође смо имали и Интерни, школски пробни завршни у чијој сам 

изради учествовала. И завршно тестирање ученика четвртог разреда из три предметаУчествовала 

савеодавно и технички у припреми документације за полагање испита за педагошког саветника 

Љиљани Кнежевић и Данијели Апостоловић. Са члановима секције учествовала у припремама, 

организацији и реализацији општинског (21.марта) и градског такмичења из Историје  15.маја 

2021.године. (припрема материјала и комплетне документације - табела, спискова, и распореда 

такмичара по учионицама, обавештења за школе (са линковима за информисање), припрема 

диплома..... и захвалница за урамљивање и плакета... Дан школе 19. мај 2021.г. прославили смо у 

измењеним околностима. Наши ученици су вредно радили и припремили су школски 

електронски часопис и приредбу у видео формату – учествовала у припремама и реализацији са 

Мајом Маринковић сардња за постављање свих линкова. Током године претраживала могуће и 

потенцијалне изворе за писање пројеката.... учествовала као члан жирија у школском такмичењу 

урецитовању, ... 13. маја 2021.г. огледно пољопривредно добро у Пударцима  са Миленом 

Петровић. У циљу што бољих резултата и растерећенијег приступа Завршном испиту, директор 

школе Добрица Синђелић је организовао заједнички родитељси састанак 11. јуна 2021.године, за 

све родитеље ученика осмог разреда и детаљно их упознао са свим предстојећим процедурама. 

Такође су и сви наставници били у могућности да погледају видео упутства у свечаној сали наше 

школе у којој је  и одржано Наставничко веће 10.јуна 2021.године – техничка припрема и 

реализација. 21. јуна нашу школу је посетио и изнео све  похвале Бојан Вујковић, помоћник 
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секретара Секретаријата за образовање и дечију заштиту школска библиотекаркка фотографије 

текст сајт и извештаји. Меморијални концерт Јелена Стојиљковић 22. јуна 2021.године, 

присуство текст и фотографије за сајт школе. Завршни испит за ученике осмог разреда 

реализован је 23, 24 и 25.ог јуна 2021.године, у складу са свим важећим упутствима,прописима и 

Правилницима. Испоштоване су све мере и процедуре. Школска библиотекарка учествовала као 

члан комисије, са педагогом и логопедом дежурство на приговорима, са одељењским 

старешинама дежурство 3.јула за писање жеља.  Последњи наставни дан за ученике 8. разреда, 

08.06.2021.год. обележен је симболичним генерацијским одласком из школе. Ученици су у 

школском дворишту имали малу музичку прославу са  одељењским старешинама - координатор и 

фотографије школска библиотекарка, која је учествовала и у припреми и реализацији свечане 

прославе Матурске вечери 27. 06. 2021.год. у свечаној сали школе у сарадњи са наставницом 

српског језика Јеленом Дрекић, као и свечаности поводом доделе похвалница, диплома и 

сведочанстава за матуранте 28.06.2021.год. у свечаној сали школе.  

Половне уџбенике родитељи и ученици доносе у школску библиотеку за поклон социјално 

угроженим ученицима. Уџбенике за ученике по ИОПу имамо, али деца су на нижем нивоу од тих 

уџбеника, одн. ни не постоје уџбеници намењени баш за сваки ниво, претражујем и сарађујем са 

наставницима и логопедом у потрази за материјалом. ОМШ „Невена Поповић“ договори, 

сарадња. (Етно певање из музичког кабинета иде у биологију, због радова у ДМ, ученици су у 

централној школи) 

Донација књига породице Караине Нинковић школској библиотеци 

Током године кроз реализацију многобројних активности остварена је сарадња са 

удружењем Пријатељи деце Гроцке,  Пријатељи деце Београда, Центром за културу из Гроцке,  

Основном музичком школом „Невена Поповић“ из Гроцке, ПУ „Лане“, сеоском библиотеком, 

Друштвом школских библиотекара Србије, општинским Активом школских библиотекара 

Потребна средства за школску 2020/21 и 21/22. годину: рад на обнови  библиотечког 

фонда, одржавање фонда и опреме; можда полице, столице, фолија за пластифицирање, фолија и 

картон за коричење, двострука селотејп трака, широка селотејп трака, расхефталица, тонери, сав 

канцеларијски материјал, нож за школски сенкач папира наоштрити, ламинатор, бушач за 

коричење, батерије за даљински за ЛЦД  ТВ и за бубице микрофоне 

Конкурсе, „Железнице...“, Конференција Медијска писменост...ликовни конкурс „Мој 

Београд“, Ликовно литерарни и калиграфски конкурс „Светосавље и наше доба“, Библиотека 

жељотека, Лидице, Ликовни Јапан конкурс, Крв живот значи, Битољски Монмартр, Јурић 

фондација – безбедност на интернету,... обавештења и др. наставницима достављам мејлом, смс –

ом, или на вибер групу у зависности од врсте обавештења и по један штампани примерак у 

„Доњу Малу“ и један примерак за  огласну таблу у зборници централне школе и за огласну таблу 

за ученике.  

Вебинар 22.10. 2020. Развијање критичког мишљења и алгоритамског размишљања; 

5.11.2020.г. Вебинар – Проблем солвинг радионица – Ајнштајнова загонетка; 6. фебруар онлине 

надокнада једног наставног дана који недостаје у Измењеном календару Министарства просвете; 

19. 02. 2021.г. Вебинар „Како данас говоримо Српски језик“ Предавач Гордана Ђерић; 22. 02. 

2021.г. Вебинар – Систем НТЦ учења Ранко Рајовић. Вебинари у организацији Америчког кутка 

– 29.01 – Асертивна комуникација, 22.01. Емоционална писменост 

Часови реализовани у сарадњи са школском библиотекарком: 

 Ђаци прваци у библиотеци – за ученике првог разреда одржан је час упознавања са 

школском библиотеком. Током године школска библиотекарка, кроз планиране посете часовима 

(које су евидентиране у дневницима рада) заједнички реализује часове и активности са 

предметним наставницима и са наставницима у продуженом боравку.  Прве недеље часови у 2.1,  

и попунила сам све табеле које је било потребно попунити; Прваци у школској библиотеци, час 

упознавања 16. и 23. септембар; 16. септембар 1/1 - 1. час Српски језик; 23. септембар 1/2 - 2. час 
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Српски језик; 7. октобар 7/1 - 7. час Информатика; 19. октобар 2/1 - 2. час Српски језик; 4. 11. 

2020.г – 6.час Музичка култура (10) „Музика, ритам и покрет“; 4. 12. 2020.г. 2/3 – 4.час Српски 

Језик (66) „Бајка о лабуду“, Д. Максимовић; 9. 12. 2020.г. 1/3 – 1.час Српски језик (69) „Зимска 

песма“, Ј.Ј. Змај; 9. 12. 2020.г. 4/3 – 2.час Српски језик (69) „Зашто су се посвађала два златна 

брата“, Д.Ерић; 9. 12. 2020.г. 3/4 – 4.час Српски језик (69) „Лед се топи“, Александар Поповић; 

26. 01. 2021.г. 4/1 – 4.час Српски језик (83) Свети Сава у причи и песми; 26. 01. 2021.г. 4/2 – 2.час 

Српски језик (83) Свети Сава у причи и песми; 20. 01. 2021.г. 7/1 – 1.час Географија (32) Јужна 

Азија. обрада,понављање; 20. 01. 2021.г. 7/1 – 2.час Математика (63) Мономи, утврђивање; 05. 02. 

2021.г. 4/2 – 1.час Српски језик (90) библиотекарка нам препоручује; 05. 02. 2021.г. 4/1 – 2.час 

Српски језик (90) библиотекарка нам препоручује; 18. 02. 2021.г. 6/4 – 1.час Енглески језик (40) 

Revision; 18. 02. 2021.г. 6/4 – 2.час Енглески језик (39) Revision; у 2.2 две недеље целе уживо и 

1.2. две недеље; 04. 03. 2021.г. 6/3 - 2. час Немачки језик  04. 03. 2021.г. 7/1 - 6. час Музичка 

култура   

Константна сарадња са наставницима, руководиоцима Разредних, Одељењских и 

Стручних већа и секција као  и са  логопедом и психолошко – педагошком службом и осталим 

члановима колектива у реализацији наставних и ваннаставних активности, у пружању техничке 

помоћи у виду рада на рачунару, штампачу, копир апарату, апарату за коричење, комплет опреми 

за пројектовање и ламинатору; током јуна, прве половине јула, друге половине августа и почетка 

септембра (а и током целе године)  рад на документационо-техничким детаљима и 

појединостима. 

Остварена је константно успешна  сарадња са директором школе, свим наставницима у 

оквиру редовне наставе и секција и свих ваннаставних активности, логопедом, психолошко-

педагошком службом и школским руководством, административним и техничким особљем. 

Посебно истиче сарадњу са предметним наставницима при организацији  општинских и градског 

такмичења из Историје, Ученичким парламентом, ликовном секцијом, драмско-рецитаторском, 

литерарном, новинарском и секцијом хора и етно певања, члановима и руководиоцима свих 

тимова у чијем раду учествује.  

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 2020/2021. 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 изабран је Андреј Николић,ученик 8/2 одељења који  је присуствовао 

свим седницама Наставничког већа и износио ставове парламента по свим питањима од интереса 

за школу и ученике. Услови рада у овој школској години су били специфични услед пандемије 

корона вируса,часови су трајали пола сата и ученици су долазили сваки други дан у школу,па се 

и Ученички парламент прилагођавао новонасталој ситуацији. На састанцима су се често 

разматрали ови услови  и читава ситуација у циљу превазилажења изазова и препрека. Ученици 

су износили своја мишљења и предлоге за што успешније и лакше функционисање и савладавање 

наставних садржаја.  

Парламент се у току године бавиои питањима безбедности и понашања ученика, поготово 

с обзиром на мере заштите од заразе које су на снази, успехом ученика и мерама побољшања и 

организације у специфичним условима, квалитетом односа између наставника и ученика,  као и 

припремама за квалификациони испит. Ученици су дошли до закључка да је комуникација са 

наставнцима интензивнија и квалитетнија јер се одвија и онлајн  путем платформе и вајбера,и 

уживо у школи. Наставници се труде да прилагоде садржаје и захтеве новим условима рада.  С 

обзиром на стање са епидемијом и мерама које су биле на снази,није било организације 

културног и забавног живота у школи,нити посета и излета . Такође се дискутовало и о 

комуникацијским вештинама и односима  међу ученицима, као и о  болестима зависности и 

превенцији насиља у школи. Ученици сматрају да су односи међу њима веома добри и да се лепо 

друже,а у позадини тога је добра комуникација међу њима. Чињеница да су подељени у две групе 

и да је мањи број ученика у школи,допринела је да се више фокусирају једни на друге и да се 

боље упознају, а самим тим развију боље односе. Што се превенције насиља тиче,ученици су 

дошли до закључка да је најбољи начин промовисање и подстицање толеранције према 

различитостима у сваком смислу.  

Све свечаности у школи ове године обележене су онлајн,пригодним видео материјалима 

због мера заштите од корона вируса и ученици су узели учешћа у креирању материјала. 

Матурско вече ће се вероватно организовати крајем јуна уколико услови дозволе.  

Ученички парламент је давао мишљења стручним органима школе, Школском 

одбору,Савету родитеља и директору о свим важним питањима у организацији рада школе. 

 

Координатор Ученичког парламента  

Душан Петровић, вероучитељ 
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

6.1. Редовна настава 

Реализација редовне наставе на нивоу и млађих и старијих разреда је у потпуности 

остварена и постигнути су циљеви предвиђени наставним планом и програмом. 

6.2. Додатни, допунски и инклузивни рад 

6.2.1. Додатни рад 

Додатна настава се организују за ученике од IV до VIII разреда са посебним 

способностима, склоностима и интересовања за поједине предмете у трајању од 1 часа седмично, 

односно са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за ученике VIII разреда. 

Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада, раде према задужењима, 

предметни наставници. Реализацијом такмичења, пружена је додатна подршка ученицима у 

постизању резултата из свих оних области где остварују изварендне резултате.  

Овај вид рада ученици воле јер им омогућава задовољавање индивидуалних 

интересовања, наставник их прихвата као сараднике и упућује на додатне изворе знања. 

6.2.2. Допунски рад 

Допунска настава се организује од I до VIII разреда за ученике којима је потребна помоћ у 

савладавању програма и учењу са једним часом седмично. Планирање садржаја допунске наставе 

врше предметни наставници за све ученике који остваре недовољан успех.  У млађим разредима 

реализован је у настави српског језика и математике  

Доста пажње је поклоњено и инклузивном раду са ученицима који су на почетку 

школске године дијагностификовани за овакву врсту рада, а за шта је задужен тим за инклузивно 

образовање. 

6.2.3. Извештај стручног тима за инклузију 

У школској 2020/2021.години доста пажње је поклоњено инклузивном раду са ученицима 

који су на почетку школске године идентификовани за овакву врсту рада, а за шта је задужен тим 

за инклузивно образовање у сарадњи са одељењским старешинама, наставницима, родитељима и 

Интерресорном комисијом ГО Гроцка и Домом здравља Врчин.У школској 2020/2021. години 

одржани су сви планирани састанци стручног тима за ИО, у складу са превентивним 

епидемиолошким мерама.Тим је дискутовао о свим предвиђеним тачкама дневног реда и текућим 

питањима, координирајући рад малих тимова који су радили на изради профила, планова, 

извештајаи остале документације и сви чланови тима су подједнако учествовали у раду и 

доношењу одлука.  

Због епидемиолошке ситуације у земљи школа наставља да споровди  превентивне 

епидемиолошке мере. Сарадња са родитељима, правовремено информисање и активности свих 

запослених, доприноси одговорном понашању свих актера школског живота и на тај начин 

предупређује могуће ризичне ситуације.  Свакодневна евиденција изостанака на гмаил 
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платформи стручне службе даје за увид у разлог одсуства сваког ученика. Хигијена свих 

просторија обавља се по Плану спровођења превентивних епидемилошких мера у школи . У 

случају здравствених тегоба ученика, одељењске старешине у сарадњи са директором и стручном 

службом, удаљавају ученика у изолациону собу до доласка родитеља. Стручни тим за 

инклузивно образовање је, како у самој школи, тако и путем интернета, користећи Microsoft 

Teams платформу, редовно одржавао састанке током школске године, пратио и анализирао рад и 

пружање подршке ученицима који раде по ИОП-у 1 и ИОП-у 2. Тим је такође пратио постигнућа 

талентованих и надарених ученика у оквиру музичког и ликовног стваралаштва, физичког 

васпитања, математике, хемије, историје, географије и немачког језика. 

Ове школске године идентификовали смо 2 ученика за наставу по ИОП-у 2, са сниженим 

стандардима и исходима. Успешно и подстицајно у школској 2020/2021. години, 12 ученика је 

похађало наставу по индивидуалном образовном плану са измењеним и прилагођеним исходима ( 

ИОП2);  4 ученика по прилагођеним условима и облицима рада ( ИОП1); 10 ученика похаћа 

наставу са обогаћеним и проширеним садржајима ИОП3. 

За 2 ученика 8.разреда,прилагођени су услови за завршни испит за сва три теста, а упис у 

средње школе реализован премасмерницама за спровођење завршног испита за ученике којима 

треба подршка, према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

За све ученике је урађен индивидуализован план у сарадњи са родитељима, који је за њих 

сачињен на почетку школске године,ревидиран на полугодишту, и праћење постављених исхода 

који су забележени у извештајима поднетим од стране наставника разредне и предметне наставе 

на крају полугодишта и школске године. Вршена је и усмена анализа рада ових ученика на 

сваком класификационом периоду и на састанцима тима, а на полугодишту и крају школске 

године и евалуација постигнућа ученика.Посебну пажњу смо посветили ученицима којима је 

неопходан прилагођен начин рада. Као подршку,остварили смо сарадњу са ОШ „Драган 

Ковачевић“ из Београда, где у договору и међусобној комуникацији омогућавамо оптималне 

услова за сваког ученика где је неопходна индивидуализација рада.  

За два ученика ( ИОП 2) родитељи су ангажовали персоналног асистента, који помажу 

ученицима у раду, у школи.Сарадња са родитељима у току ове школске године била је одлична. 

Током образовно-васпитног процеса наставници прилагођавају наставу индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. Уколико успех у учењу и напредовање учњника и тада 

изостане, у разговору са родитељима и педагошко- психолошком службом трудимо се да 

заједнички предложимо мере које ће допринети побољшању успеха у школи. Заједничка сарадња 

се остварује и са Институтом за ментално здравље, ОШ „ Драган Ковачевић“, ОШ „Сава 

Јовановић Сирогојно“из Земуна, као и хуманитарном организацијом за помоћ особама са 

сметњама у развоју „Дечје срце“ 

За време трајања ванредног стања, односно наставе на даљину, са родитељима и 

ученицима остварена је комуникација путем телефонских позива, вибера, мејла, Microsoft Teams 

платформе, све у зависности од могућности и потреба ученика.    

Наставници су редовно извештавали  о раду и напредовању ученика и вршили потребне 

ревизије планова у оквиру својих малих тимова који су се редовно састајали, тако да је праћење 

напредовања ученика константно.Ове школске године вредновање постигнућа ученика, који 

наставу похађају по индивидуализованом плану, приказано је на обрасцу 5, за праћење и 

вредновање постигнућа, како би даље планирање полазило од остварености претходних исхода 

али и правовременим увођењем нових. Такође је и приказан степен делотворности појединачних 

видова прилагођавања који су поредвиђени ИОП-ом и примењивани током наставе.Извршен је 

договор о изради и корекцији педагошких профила и планова за наредну школску годину, што је 

и планирано почетком школске године. 

Координатор тима за ИОП 

Ана Матејић, педагог 



71 

 

6.3. Извештај о раду у оквиру слободних активности 

Мада редовна настава има приоритет, веома  важно за школу је и постојање и реализација 

ваннаставних активности које су део савременог, модерног интерактивног образовања, као и 

екстерног маркетинга школе. Наша школа се посебно труди да што више поспеши њихов рад, 

поготову што је сеоска средина у којој живе наши ученици лишена многих погодности које имају 

ученици градских школа. Осим тога, ово подручје рада смо настојали да поспешимо радећи на 

реализацији Развојног плана школе. 

6.3.1. Извештај о раду ликовне секције од првог до четвртог разреда 

Руководиoци секције 

Јелена Козлина и Мирјана Јашић 

Фонд часова 

1 час недељно 

36 часова годишње 

Чланови секције 

Сви заинтересовани ученици, од првог до четвртог разреда. 

Часови ликовне секције  

Понедељак, 6. час 

Циљ ликовне секције 

Подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером ликовне уметности. 

Kao и развијање ликовних стваралачких способности ученика, љубави према ликовној, а и 

уметности уопште, стицање знања из ове  области . 

Задаци ликовне секције 

-Схватање ликовно-визуелног рада као израз индивидуалног   осећања, доживљаја и стваралачке 

имагинације; 

-Ученици треба да опажају, објашњавају, сећају се и реконструишу појаве и ситуације; 

-Ученици треба да оплемењују животни и радни простор; 

-Ученици треба да стекну искуства о контрасту облика, коришћењу материјала за рад, визуелним 

знаковима, опажању облика кретања, компоновању. 

Место за рад 

Учионица бр.5 у централној школи,  парк код споменика и рад у природи   (школско двориште и 

парк на Барама); 

Посета галерији ликовних радова у Месној заједници Врчина. 

Упознавањем са ликовним елементима, материјалима и техникама, кроз цртеж, слику, 

скулптуру или објекат, радом ликовне секције се талентована деца и деца са посебним 

интересовањима, кроз самосталан и индивидуалан рад, подстичу и упућују у тајне и лопоте 

стварања. 

Ученици су имали прилику да обогате своје искуство теоријским знањима, развију 

ликовне стваралачке  и техничко-моторичке способности, учествују на Ликовним радионицама, 

изложбама и да  испоље своју оргиналност. Кроз индивидуални рад и групне активности чланови 

ликовне секције пролазили су кроз разне технике и разноврсне приступе ликовним темама и 

задацима. Употребом различитих материјала изражавали су своју креативност, машту и игру које 

су саставни део ликовног израза.  

Чланови ликовне секције су укључени у Пројекат Школа без насиља и на тај начин су се 

ликовно изражавали у оквиру разних радионица. 
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Секција je подразумевалa следеће активности: 

 ▪ Проширивање и продубљивање ликовних задатака који се раде  на редовним часовима 

ликовне културе. 

 ▪ Упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу упражњавати на обичним 

часовима. 

▪ Појам естетике и лепог у свим видовима уметности, споменици културе, значај 

постојања музеја и галерија. 

▪ Уређење школског ентеријера, излагање радова у школи (Дечија недеља,Нова 

година,Божић,Свети Сава,8.март,Васкрс,ликовни конкурси). 

▪ Припрема радова за конкурсе током читаве школске године. 

▪ Учествовање на ликовним конкурсима и  слање  радова редакцијама дечијих  часописа. 

Школа без насиља 

Чланови ликовне секције су укључени у Пројекат Школа без насиља и на тај начин су се 

ликовно изражавали у оквиру разних радионица. 

Школска 2020/2021. година била је специфична због отежаних околности које смо имали 

услед ширења епидемије заразне болести COVID 19. Ипак смо успели у намери да секција 

настави с радом, да учестрвујемо на свим конкурсима и да остваримо запажене резултате. 

 

НАШЕ АКТИВНОСТИ : 

 

 Дечја недеља 

 

 
 

Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је указивању на одговорност коју 

породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових 

права под слоганом „ Подељена срећа, два пута је већа“  и „ Да право свако, дете ужива лако“. То 

је била прилика да  и наша школа подстакне све конкретне активности са овим циљем. У оквиру 

Дечје недеље, и не само у оквиру ње,  упознајемо ученике са њиховим правима, одговорностима 

и обавезама. Кроз интерактивно учење, трудимо се да приближимо ученике једне другима, да их 

учинимо бољим, хуманијим, спретнијим... 

У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка организован је онлајн ликовни конкурс, 

на ком су чланови наше секције остварили завидан успех. 

Станић Андријана 4/1 и  Маринковић Ана4/3  на конкурсу ,, Шта на мом срцу лежи 

„награђени  радови 
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Ликовни и фото конкурс „Мој Београд“ 

2. место Станић Андријана 

Ана Теофиловић добила награду 

Елена Копривица- рад на изложби 

Дечји уметнички конкурс "Домовина се брани лепотом и знањем“ 

Aндрић Тара 4/1, захвалница за учествовање на конкурсу 

Божићни и Новогодишњи  ликовни конкурс 

Катарина Митрић  4/2 је освојила 1. место;  

Лена Шавелић 4/2 је освојила2. место, 

Старчевић Страхиња 4/1,  3. место 

 Гајић Андреј 4/1, похвала 

Дуња Аврамовић 4/2, похвала. 

Светосавска прослава 

Ликовна секција је узела учешћа у прослави наше школске славе. 

Радови чланова наше секције красили су главни хол и многе паное у школи.                                                                                                                                                 

Светосавски  ликовно – литерарни конкурс  

Почетком децембра 2020.год.  ОШ  „ Свети Сава“ из Врчина је расписала  наградни 

Светосавски ликовно – литерарни конкурс за ученике од 1. до 8. разреда.Ученици су се 

потрудили да на најбољи начин искажу своју ликовну и литерарну креативност. На конкурс је 

стигао велики број радова . Првопласирани ученици ће на Светосавској свечаности  добити по 

књигу. 

Чланови жирија за ликовни конкурс: Митрић Марина, Гајић Драгана, Јелена Козлина и 

Душан Петровић. Координатор сарадник Снежана Теофиловић. 

Школски Светосавски ликовни  конкурс  2020/ 2021. год. резултати: 

Награђени ликовни радови 1-4.разред: 

Софија Младеновић  1.2  - 1. место 

Димитрије Спасов  3.1  -  1. место 

Анушка Гајачки  4.1   - 2. место 

Страхиња Старчевић 4.1  -  3. место 

Андријана Станић 4.1  -  3. место 

8. март 

У оквиру секције обележили смо и 8. март,празник свих жена, а нарочито оних које су 

вредне дивљења и поштовања, наше мајке. Својим радовима смо исказали љубав, поштовање и 

захвалност за све што су учиниле и чине за нас. 

„ Упознајмо птице “ 

Ликовни онлајн  конкурс у оквиру организације „ Пријатељи деце Гроцка“ на ком су 

многи ученици узели учешћа. 
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„Крв живот значи“ 

Конкурс у организацији Црвеног крста Гроцка, на ком ученици ликовне секције радо 

учествују, организован је у току маја месеца. Велики број радова је послат. 

                                                                                                                                                                                             

 
 

„ Мали Пјер“ 

На Ликовном  конкурсу  Дечја  карикатура „ Мали Пјер“, у организацији  Пријатеља деце 

Гроцка, ученици ликовне секције који су се пласирали на  општинско такмичење: 

Анушка Гајачки 4/1: учествовала на 27. ликовном конкурсу  за најбољу дечју 

карикатуру„Мали Пјер“ и освојила је 2. место на општини и пласман на градско такмичење. 

Васић Ненад 4/2 је  учествовао на 27. ликовном конкурсу  за најбољу дечју карикатуру 

„Мали Пјер“ и освојио  је 3. место на општини и пласман на градско такмичење. 

 

 
Васкрс 

Панои у холу школе,  ходници и учионице за време васкршњих празника   су били 

украшени васкршњим мотивима, цртежима и прелепо обојеним јајима.  

У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка и ликовне секције организован  је онлајн  

васкршњи ликовни конкурс у осликавању јаја и васкршњих цртежа, који  су својом лепотом 

задивили  чланове жирија, те су изабрана за даље градско такмичење.  
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Koпривица Елена освојила је 1. место на општини и пласирала на градско такмичење. 

 

 

Ликовни конкурс „ Железница очима деце“  

Велики број радова послат на дати конкурс. Сви радови су били изложени у 

„Железничком музеју“ у Београду.                                         

Сарадња између руководилаца осталих секција је била завидна, а такође и сарадња са 

школским библиотекаром , педагошко-психолошком службом , организацјом „ Пријатељи деце“  

Гроцка и „Центром за културу ГО Гроцка“.  На тај начин је остварен велики допринос у 

реализацији ликовног програма наше школе.  

Руководиоци секције: 

 Јелена Козлина и Мирјана Јашић 

6.3.2. Извештај о раду секције енглеског језика  „HAPPYSCHOOL” 

На часовима је првенствено практикован комуникативни приступ. Ученици су били 

мотивисани и редовно учествовали у активностима које су биле везане за рад секције.   

Ученици четвртог разреда похађали су додатну наставу у оквиру које је практикован 

комуникативан приступ, уз богаћење вокабулара и развијање све четири језичке вештине. На 

часовима допунске наставе, коју су такође похађали ученици четвртог разреда,  садржај је 

утврђиван кроз различите методе како би ученици што лакше савладали исти.    

 

 
               

Руководилац секције 

Драгана Ристић,професор енглеског језика 
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6.3.3. Извештај о раду секције енглеског и немачког језика 

„WILLKOMMEN“ 

Циљеви секције су: 

1.популаризација страног језика  

2.умрежавање и међусобна сарадња основних школа 

3.успостављање сарадње школе са удружењима грађана у циљу јачања цивилног  

друштва 

4.размена знања и добре праксе из наставе страног језика 

5.развијање свести код деце о важности поседовања језичких компетенција 

6.упознавање културних и историјских баштина престоница културе 

7.проширивање редовног рада додатним садржајима 

8.оспособљавање ученика за самосталан рад. 

Сви циљеви су испуњени. 

Часови секције су одржани по предвиђеном плану. 

У оквиру секције настојале су се код ученика унапредити вештине слушања, читања, 

говора и писања на енглеском језику,  као и интеркултурална компетенција. На часовима секције 

се радило на унапређењу свих међупредметних компетенција, посебно компетемција 

комуникације, сарадње и одговорног учешћа у демократском друштву.  С тим у вези се велики 

број садржаја базирао на интеркултуралној компетенцији. Ученици су показали значајно 

интересовање за дебатом и сличним видовима дијалошких вежби. Дигиталне вештине код 

ученика су унапређиване током периода кад су ученици похађали виртуалну наставу на 

платформи за учење Мајкрософт Тимс, а и бројне интерактивне онлајн игре допринеле су 

развијању поменутих вештина. 

Кроз филмове и музичке нумере ученици су се у одређеној мери упознали и са делима 

стране културе и култура немачког, односно енглеског говорног подручја. Јачање 

нтеркултуралне компетенције доприноси и јачању свести о различитости али и сличности на 

општем нивоу постојања. Она доприноси унапређењу општег образовања али јача и вештину 

одговорног учешћа у демократском друштву и тиме је предуслов за јачање вештине сарадње, 

комуникације и решавања проблема. 

На часовима секције ученици су се између осталог припремали и за међународно 

такмичење у познавању енглеског и немачког језика, а у оквиру међународног пројекта „Знањем 

кроз Европу“.  

Услед  увођења ванредног стања због епидемије вируса Covid 19 било је одложено 

међународно наградно такмичење за школску 2019/20. годину, које је одржано online 21. 11. 

2020. године. 

На такмичењу из енглеског језика су учествовали: 

 Вук Брадарић и Илија Петровић, ученици V/2 одељења, 

 Лука Тијанић, ученик VI/1 одељења, 

 и Богдан Петровић, ученик VII/3 одељења,  који је освојио 3. место у  Републици Србији. 

Сви ученици су постигли запажене резултате. 

22. V 2021. године, такође је online одржано међународно такмичење, на коме су 

учествовали исти ученици када је у питању енглески језик и 21 ученик је узео учешће на 

такмичењу из немачког језика. 

 

Руководиоци секције 

                                 Горица Апостоловић и Милена Петровић, професори енглеског језика и 

Александра Гајачки, професор немачског језика 
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6.3.4. Извештај о раду драмско - рецитаторске секције првог до четвртог 

разреда 

План рада Драмско – рецитаторске секције од 1. до 4. разреда реализован је континуирано  

током школске године.  

Драмско – рецитаторска секција је свој рад темељила на узајамној сарадњи наставника и 

ученика и на пружању помоћи ученицима у увежбавању и правилном извођењу рецитација и 

драмских комада. Један од основних циљева био је да се ученици добро забаве, да кроз игру 

испоље своју креативност и своје глумачко стваралаштво. Руководиоци секције у шк. 

2020/21.год. биле су Бојана Теофиловић и Милена Јанковић.  

Циљ секције био је да предочимо ученицима све вредности књижевних дела која су 

извођена, да наведемо ученике да схвате и осете песму коју рецитују, или драмски комад који 

изводе, да би кроз правилну артикулацију и дикцију били задовољни својим наступом, и публика, 

и ми са њима. 

 

❖ Манифестације и приредбе за које су се припремали на часовима секције, у којима су 

учествовали чланови драмско – рецитаторске секције  

Приредба поводом Пријема првака у шк. 2020/21. годину  

Представљање у оквиру Дечје недеље. 

Учешће на Новогодишњој подели пакетића. Пригодном представом увеличали су догађај.  

Чланови секције су током године учествовали на више литерарних конкурса школе, 

општине Гроцка и града Београда. 

Учествовали су на школском такмичењу у рецитовању. 

Поводом Дана школе учествовали су с рецитацијама у реализацији филма који је услед 

ванредног стања за ученике и родитеље емитован на даљину. Поводом Дана школе изведена је 

предтсава „Љубав је највеће чудо“ која учи о доброти, давању, несебичности. 

 

❖ Рад на часовима секције и наступ на манифестацијама, приредбама и такмичењима: 

Донео је ученицима задовољство за уложен труд; 

Развијао код ученика правилан став, правилно дисање, артикулацију, дикцију и говор тела 

приликом увежбавања и извођења наученог; 

Развијао креативност, машту и спретност приликом израде сценографија и костима; 

Развијао глумачке вештине; 

Упознавао ученике са основама поставке драмског текста на позорницу; 

Развијао језичку културу; 

Мотивисао ученике да активније анализирају, тј. тумаче књижевна дела; 

Развијао љубав према матерњем језику и књижевности;  

Развијао позитивне социјалне особине; 

Развијао самосаталност, жељу за представљањем, успехом; 

Учио ученике да је подједнака одговорност и посвећеност потребна за наступ пред једном, 

као и пред сто једном особом у публици; 

Омогућавао ученицима да се опробају у разним сценским облицима: глума, рецитације, 

вођење програма, итд. 

Омогућио ученицима да учествују у многобројним књижевним, песничким сусретима и 

посетама, и свим осталим приредбама у нашој школи. 

 

Руководиоци драмско-рецитаторске секције од 1. до 4. разреда 

Бојана Теофиловић и Милена Јанковић, проф. разредне наставе  
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6.3.5. Извештај о раду математичке секције за други и трећи разред у 

централној школи 

У оквиру  математичке секције за  2.  разред   у школској 2020/21. години, 

реализовано је 36 часова,1 час недељно , четвртком 6. час. .   

План наставних јединица математичке секције 

 
Број часа Наставне јединице Тип часа 

1. Упис и упознавање чланова секције са планом и програмом секције-вежбање Утврђивање 

2. Логички задаци-вежбање Утврђивање 

3. Сабирање и одузимање-вежбање  Утврђивање 

4. Текстуални задаци са сабирање и одузимањем- вежбање Утврђивање 

5. Текстуални задаци са две операције-вежбање Утврђивање 

6. Математички квадрати- вежбање Утврђивање 

7. Математички квадрати-вежбање Утврђивање 

8. Математички низови- вежбање Утврђивање 

9. Логички задаци- вежбање Утврђивање 

10. Логички задаци- вежбање Утврђивање 

11. Бројевни низови- вежбање Утврђивање 

12. Радни задаци- вежбање  Утврђивање 

13. Сложени задаци- вежбање Утврђивање 

14. Текстуални задаци- вежбање Утврђивање 

15. Својство једнакости-вежбање Утврђивање 

16. Текстуални задаци са више операција- везбање Утврђивање 

17. За толико већи и толико пута већи број-вежбање  Утврђивање 

18. Логички и комбинаторни- вежбање Утврђивање 

19. Занимљиви задаци- вежбање Утврђивање 

20. Изрази-логички задаци-вежбање Утврђивање 

21. Логички задаци-вежбање Утврђивање 

22. Задаци са више операција-вежбање Утврђивање 

23. Састављање текста задатака на основу израза-вежбање Утврђивање 

24. Математичко вежбање,,Мислиша`` Утврђивање 

25. Математичко вежбање,,Мислиша`` Утврђивање 

26. Дешифровање-вежбање Утврђивање 

27. Разломци-вежбање Утврђивање 

28. Веза множења и дељења-вежбање Утврђивање 

29. Дељење и множење-задаци-вежбање Утврђивање 

30. Логички задаци-вежбање Утврђивање 

31. Задаци са једначинама-вежбање Утврђивање 

32. Задаци са једначинама-вежбање Утврђивање 

33. Логички задаци-вежбаље Утврђивање 

34. Задаци са више операција-вежбање Утврђивање 

35. Геометријски задаци-занимљиви задаци-вежбање Утврђивање 

36. Анализа рада секције-вежбање Утврђивање 

 

Сви часови су реализовани по плану. 

Списак ученика, чланова математичке секције : 

II/1:Тијанић Ђорђе, Стојановић Вукан 

II/2: Лазаревић Софија, Миланковић Лазар, Николић Немања, Крантић Стефан, 

Шишовић Новак 

Ученици су редовно долазили на часове математичке секције.  

Кроз игру, забаву и израду дидактичких средстава су савладали  предвиђене наставне 

садржаје.  

-Такмичење  ,,Мислиша”,одржано је 11. марта 2021.год. 
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Ученик Стојановић Вукан је освојио III награду на математичком такмичењу 

,,Мислиша“.Ученица Старчевић Софија је на истом такмичењу добила похвалу. 

У следећој школској години надамо се још бољим резултатима. 

 

Руководилац  математичке секције за други  разред, 

Драгана Гајић, наставник разредне наставе 

 

Математичка секција за 3. разред реализована је по плану сачињеном на почетку 

школске године. Чланови секције  су ученици који имају већа интересовања за математику и 

жељу да брже, успешније и на другачији начин, кроз игрице, квизове и разне активности, 

које пружа математичка секција, заволе математику и освоје нова знања.  

На овај начин остварујемо најзначајније мотиве везане за математику, а то су: мотив 

активности, мотив радозналости и мотив афирмације.  

Садржај математичке секције, планиран је на почетку школске године и у потпуности  

је реализован, а циљ и задаци су остварени. Ученици су имали по један час недељно (укупно 

36 часова) математичке секције. Секција има за циљ да код ученика развија креативност, 

машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух и да им приближи математику. 

Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код 

ученика развија такмичарски дух, као и самопоуздање и поверење у властите способности.  

Чланови секције су  ученици 3/1, 3/2 и 3/3 одељења, који воле математику и који желе да 

прошире своје знање и да савладају математичке вештине. То су такође и даровити млади 

математичари који су редовно долазили на секцију. Часовима секције су често 

присуствовали и остали заинтересовани ученици који су учествовали у раду секције у складу 

са својим могућностима. Чланови математичке секције трећег разреда су: Анђелковић 

Алекса 3/1, Спасов Димитрије 3/1,  Аџић Филип 3/1, Ивковић Лука 3/1, Милошевић Мијат 

3/1, Усмени Ердал 3/1, Теофиловић Аица 3/1, Стојановић Мила 3/2, Максимовић Ива 3/2, 

Ташић Дуња 3/2, Јордановић Јелена 3/3, Милијашевић Ема 3/3 

Сви чланови математичке секције учествовали су на школском такмичењу из 

математике, одржаном 05.02.2021. у просторијама школе, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера поводом пандемије,уз ношење маски и држању дистанце. 

Најуспешнији су били следећи ученици: Лука Ивковић 3/1, Мила Стојановић 3/2, 

Филип Аџић 3/1, који су се пласирали и на општинско такмичење. 

Општинско такмичење одржано је 28.02.2021.у Основној школи „Никола Тесла“ у 

Винчи. 

Ученик Лука Ивковић 3/1 освојио је 1.место на општинском такмичењу и освојио 

89 поена! Све честитке Луки за постигнут успех! 

Ученик Филип Аџић 3/1 освојио је 3. место на општинском такмичењу и 

освојио54 поена. Честитке и Филипу! 

Велики број ученика који су чланови математичке секције учествовали су на 

математичком такмичењу ,,Мислиша 2020.” које је одржано у просторијама наше школе 

11.03. 2021.године, уз поштовање свих епидемиолошких мера, ношења маске и одржавање 

дистанце.  Сви ученици су постигли солидан успех. Ученици су били веома мотивисани за 

ово такмичење, а то је уједно и припрема за такмичења која ће их чекати  (школско 

такмичење, општинско такмичење, Мислиша,...). Циљ такмичења ,,Мислиша” је 

популарисање математике, развијање интересовања за њу код што већег броја ученика, 

ширење математичке културе и мотивисање за учешће у другим конкурсима и такмичењима, 

а ово су само неки од циљева и задатака математичке секције. 

 На математичком такмичењу „Мислиша“, најуспешнији су били: Аџић  Филип, 

(похвала)   и Стојановић  Мила, (III награда). 

Часови математичке секције ученицима су занимљиви. Ученици долазе расположени 

и кроз једну врсту игре математичког размишљања решавају задатке у пријатној и опуштеној 
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атмосфери. Реализацијом садржаја у оквиру математичке секције ученици су осетили 

задовољство при решавању математичких задатака, као и успешну примену овог знања на 

редовним часовима математике. Надам се да ће им стечена знања омогућити остваривање 

што бољих резултата у будућем раду и на математичким такмичењима која ће их очекивати 

у наредном периоду. 

6.3.6. Извештај о раду математичке секције у Доњој Мали 

Почетком школске 2020/2021.године почела је са радом Математичка секција и у 

Доњој Мали (подручна школа) . У раду секције учествовало је 10 ученика из II/3, III/4 и  IV/3 

одељења. У математичкој секцији учествују сви ученици који то желе , без обзира на успех и 

способности. На часовима  ученици сами одређују  облике и методе рада при чему 

наставник, даје стручну помоћ и сугестије за рад. 

 Програм секције обухвата многе области из историје математике, са кратким 

биографским скицама и занимљивим анегдотама, затим одабрана поглавља из аритметике, 

алгебре и геометрије, игре и такмичења, примене математике на друге наставне предмете и 

подручја активности. На математичкој секцији смо се бавили: магичним квадратима (како су 

настали, како се састављају, како сами да смислимо своје примере), решавали судоку, 

логичке задатке, правили квизове и још много тога. 

Кроз 36 часова (годишњи фонд часова) 1 час недељно, реализовани су план и 

програм, као и предвиђени циљеви и задаци: 

-проширивање стечених знања на редовним часовима математике; 

-развијање способности лигичког мишљења и закључивања; 

-популаризација и развијање слободнијег и самосталнијег приступа математичким 

задацима насупрот традиционалног; 

-припрема ученика за учешће на математичким такмичењима; 

 

Оријентациони план наставних јединица 

 
Број часа Наставне јединице Тип часа 

1. Упис и упознавање чланова секције са планом и програмом секције-вежбање Утврђивање 

2. Логички задаци-вежбање Утврђивање 

3. Сабирање и одузимање-вежбање  Утврђивање 

4. Текстуални задаци са сабирање и одузимањем- вежбање Утврђивање 

5. Текстуалнизадацисадвеоперације-вежбање Утврђивање 

6. Магични квадрати- вежбање Утврђивање 

7. Задаци са бројевима до 1 000 Утврђивање 

8. Математички низови- вежбање Утврђивање 

9. Логички задаци- вежбање Утврђивање 

10. Припрема за школско и општинско такмичење- вежбање Утврђивање 

11. Бројевнинизови- вежбање Утврђивање 

12. Радни задаци- вежбање  Утврђивање 

13. Сложенизадаци- вежбање Утврђивање 

14. Текстуални задаци- вежбање Утврђивање 

15. Обим фигура-вежбање Утврђивање 

16. Текстуални задаци са више операција- везбање Утврђивање 

17. Површина фигура- задаци -вежбање  Утврђивање 

18. Површина фигура,јединице мере за површину,примена- вежбање Утврђивање 

19. Занимљиви задаци- вежбање Утврђивање 

20. Изрази-логички задаци-вежбање Утврђивање 

21. Логички задаци-вежбање Утврђивање 

22. Римске цифре-задаци-вежбање Утврђивање 

23. Састављањетекстазадатаканаосновуизраза-вежбање Утврђивање 

24. Математичко вежбање,,Мислиша`` Утврђивање 
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25. Математичко вежбање,,Мислиша`` Утврђивање 

26. Дешифровање-вежбање Утврђивање 

27. Разломци-вежбање Утврђивање 

28. Веза множења и дељења-вежбање Утврђивање 

29. Дељење и множење-задаци-вежбање Утврђивање 

30. Логички задаци-вежбање Утврђивање 

31. Задаци са једначинама-вежбање Утврђивање 

32. Задаци са једначинама-вежбање Утврђивање 

33. Логички задаци-вежбаље Утврђивање 

34. Задаци са више операција-вежбање Утврђивање 

35. Геометријски задаци-занимљиви задаци-вежбање Утврђивање 

36. Анализа рада секције-вежбање Утврђивање 

 

У оквиру рада Математичке секције планирана је организација школског такмичења 

из математике и математичког такмичења Мислиша, као и вођење ученика на даља 

такмичења: општинско; вођење ученика који освоје максималан број поена на такмичењу 

Мислиша на даље такмичење у супер финале. 

Наставни садржаји су распоређени по редоследу реализације почев од септембра  до 

јуна школске 2020/2021. год. уз могућност корекције у складу са календаром рада. 

Рад на часовима секције донео је ученицима задовољство за уложен труд, развијао               

логичко мишљење, љубав  према математици,  позитивне социјалне особине, а негвали смо и 

такмичарски дух, жељу за знањем и напретком. 

Наш успех: 

Матеја Вагић-1.место на школском такмичењу из математике; 

Матеја Вагић-2.место на општинском такмичењу из математике; 

Матеја Вагић-похвала на такмичењу „Мислиша“; 

 

                                                                                                                            Руководилац секције, 

                                                                   Слађана Вагић, професор разредне наставе 

 

6.3.7. Извештај о раду литерарне секције III и IV разред-Доња Мала 

 

Литерарна секција радила је са осам ученика трећег и четвртог разреда у Доњој Мали. 

Циљеви и задаци одрађени планом секције реализовани су кроз 34 одржана часа. 

Ученички радови красили су паное наше школе, читани су на школским приредбама. 

Ученици су учествовали на школском такмичењу у рецитовању. 

- Учествовали су  на свим литерарним конкурсима. 

- Ученици су редовно и радо долазили. 

- Сви чланови секције су похваљени за овогодишњи рад. 

 

Руководилац секције у подручној школи Доња Мала 

Верица Алавања 

6.3.8. Извештај о раду хемијске секције „Млади хемичари“ 

У току школске 2020/2021. године хемијска секција је радила по предложеном и 

утврђеном Плану и програму рада секције „ Млади хемичари“. Руководилац секције је 

наставница хемије, Милица Максимовић. Одржано је и реализовано 36 часова код ученика 7-

ог разреда. Секција је одржавана сваке недеље и већина пријављених ученика је редовно 

присуствовала часовима. Због пандемије вируса COVID - 19. у време одвијања наставе на 

даљину, предвиђени часови хемијске секције одржани су помоћу платформе Microsoft 

Teamsа. Поред наведене платформе, како би се ученицима пружила и додатна подршка, 
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коришћена је и комуникација путем мејла и Вибер група. Ученици који су похађали секцију 

су писали реферате, правили паное и уређивали хемијски кабинет, правили презентације, 

изводили експерименте, такмичили се и постигли одличне резултате. На школском 

такмичењу су се пласирали два седмака и четири осмака. Општинско такмичење је одржано 

6.3.2021. од 9 сати  у ОШ Милоје Васић и ученици су постигли лепе резултате, Јована 

Ђорђевић 7-1 прво место, Биљана Стефановић 8-2 прво место, Огњен Декић 8-2 треће место. 

Окружно такмичење је одржано 17.4. и ученица Биљана Стефановић 8-2 је освојила трећу 

награду, Јована Ђорђевић 7-1 другу награду без пласмана на државно такмичење. 

 

Руководилац секције 

проф. хемије Милица Максимовић 

6.3.9. Извештај о раду спортске секције 

Спортска секција почела је са радом на почетку школске године. Секција је 

предвиђена као ваннаставна активност, тако да  је одржавана између смена и то по једном 

недељно. Основни циљеви и задаци били су везани за припремање школских екипа за 

такмичења. Сама припрема подразумевала је следеће: развој и усавршавање елемената и 

технике, индивидуалне и колективне тактике, уигравање екипа, подизање психофизичких 

способности ученика на потребан ниво. Чланови спортске секције су ученици из различитих 

одељења, који свакодневно  и  активно тренирају фудбал у многим клубовима. Током читаве 

школске године сви ученици су били веома упорни, вредни и заинтересовани. Одржана су 

међуодељењска такмичења у првом и другом полугодишту. У овој школској години одржано 

је укупно 36 часова секције. За рад секције била је обезбеђена сва неопходна потребна 

опрема (лопте, дресови, реквизити,...). Секција је успешно одржана, ученици су били 

редовни на часовима и успешно су савладали предвиђен план и програм. Секција се 

одржавала уз примену свих епидемиолошких мера за спречавање ширења пандемије вируса 

COVID 19. 
 

   
 

Руководилац  секције, 

                                                                             Милан  Сантрач, професор разредне наставе 

6.3.10. Извештај о раду рецитаторско – драмске секције од петог до 

осмог разреда 

У овој школској години одржано је 36 часова драмско-рецитаторске секције. У раду 

секције учествовали су ученици од петог до осмог разреда. Ученици су са наставником 

припремали видео-запис за школску славу у ком су приказани исечци представа од 

претходних година, а били су и учесници свих културних дешавања школе. Такође, ученици 
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су припремали приредбе на отвореном и поводом пријема ученика петог разреда, као и 

поводом поделе ђачких књижица. 

Ове године је одржано Школско и Општинско такмичење у рецитовању. Ученица 

Биљана Стевановић 8/2 освојила је друго место на Општинском такмичењу у рецитовању и 

пласман на окружни ниво такмичења. За Савине дане и Дан школе нисмо имали извођење 

због епидемиолошке ситуације. Часови секције реализовани су путем платформе за учење 

Мајкрософт тимс и по групама у школи. Ученици су изражајно казивали стихове наших 

најпознатијих песника, припремали се за такмичење у рецитовању и снимали видео-записе 

којима су се представили на самом такмичењу,  увежбавали читање текстова, гледали 

представе преко Јутјуба, читали и коментарисали драмска дела. 

Циљ секције је неговање културе, развијање талента, сигурности и самопоуздања код 

ученика, богаћење језичког фонда, боља дикција и реторика, упознавање са новим 

књижевним делима српске и светске књижевности. 

Ученици су учествовали са великом жељом за рад и показали су велику 

заинтересованост и активно су учествовали у раду. Својим ангажовањем и радом допринели 

су остваривању свих циљева и задатака секције. На крају наставне године најуспешнијим 

члановима секције су додељене дипломе и награде. План и програм драмско-рецитаторске 

секције у потпуности  је реализован. 

Руководилац  секције 

Слађана Вагић, проф. српског језика. 

6.3.11. Извештај о раду литерарне секције петог до осмог разреда 

Чланови литерарне секције наше школе су талентовани ученици старијих разреда који 

показују интересовање и љубав према писаној речи. 

 

 
 

Циљ секције је да окупи заинтересоване ученике за писање, читање, креативно 

размишљање и уопште за књижевност. Секција помаже свим ученицима који желе да се 

усавршавају и развијају свој креативни таленат. На литерарној секцији ученици развијају 

културу писменог изражавања, сликовитост и јасност, маштовитост и креативност. Кроз 

разноврсне активности ученици развијају и етичке и моралне принципе као и способност 

логичког закључивања и слободног изражавања мисли и идеја. 

Ученици су учествовали и на актуелним литерарним конкурсима. Чланови литерарне 

секције су током читаве школске године  писали пригодне саставе за неколико предстојећих 

литерарних конкурса. У оквиру прославе школске славе Свети Сава расписан је 

традиционални литерарни конкурс ``Свети Сава просветитељ`` где су учествовали ученици 

наше школе. За најбољи рад директор их је наградио књигом. 

 

Руководилац Литерарне секције, 

Сунчица Ђорђевић 
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6.3.12. Извештај о раду новинарске секције 

Новинарска секција ОШ „Свети Сава “ окупља ученике који желе да се баве 

истраживањем актуелности, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да 

промовишу своје идеје и достигнућа, као и достигнућа својих другова. Радом и ангажовањем 

у новинарској секцији ученици усвајају новинарски стил и ближе се упознају са различитим 

информативним жанровима (вест, чланак, извештај), као и са књижевно-публицистичким 

жанровима(репортажа,путопис,интервју). 

Групе за уређивање различитих рубрика (вести, извештаји, интервјуи, култура, музика, мода, 

спорт, забава) организују се према интересовању и афинитету ученика. Кроз рад у секцији 

ученици се упознају са новинарском етиком (новинар треба да сазна, прикупи информације, 

провери их, напише текст и потпише га). Новинарску секцију je школске 2020/2021. године 

водилa проф. српског језика Марија Старчевић. Чланови секције су се састајали једном 

недељно (по потреби и чешће). На овим часовима расправљало се о новинарским облицима 

(вест, извештај, репортажа, интервју, чланак) и питањима на која они треба да одговоре (ко, 

шта, када, где, како и зашто). Анализом новинарских текстова и вежбама у писању ученици 

су упућивани да уочавају карактеристике новинарског језика и стила и да препознају улогу 

наслова у истицању важности информација. Ученици су упознати са одликама 

информативних и књижевно-публицистичких жанрова (вест, чланак, извештај, репортажа, 

путопис, интервју) и оспособљени да критички и објективно приступе састављању текстова 

ове врсте. Ученици су расправљали о разним сазнањима до којих су долазили; писали су 

вести и извештаје о догађајима у школи и окружењу, о такмичењима,  посетама јавним 

институцијама; састављали су чланке о актуелним темама и  свему што може да занима 

младе (музика, забава, мода, спорт); правили интервјуе. Резултати активности ученика, 

односно њихова најбоља постигнућа, обједињена су у  главном  задатку  новинарске секције 

- осмишљавању, уређивању и припремању за штампу школског часописа „ Ђачки 

хоризонти“.  

Самостално стваралаштво ученика обједињено је у публикацији „Растимо заједно“. 

Први број је представљен школске 2017/18. године на прослави Дана школе, 19. маја, а био је 

посвећен матурантима. Овогодишњи број је, као и „Ђачки хоризонти“, настајао за време 

епидемије коронавируса. 

Обе публикације су реализоване кроз комбиновани модел наставе, онлајн и 

непосредан рад у школи. Садрже збирку ликовних и литерарних радова насталих током 

протекле школске године и представљају праву малу ризницу дечјег стваралаштва. 

Објављене су на сајту наше школе и могу се погледати на овим линковима:  

https://os-svetisava.edu.rs/elektronski-casopis-povodom-dana-skole/ 

https://os-svetisava.edu.rs/djacki-horizonti/ 

Руководилац секције 

                                                             Марија Старчевић, професор  српског језика 

6.3.13. Извештај о раду еколошке секције 

Еколошкa секцијa је радила  у подручној школи Доња Мала. Садржај рада секције, 

планиран је на почетку школске године и у потпуности је реализован, а циљ и задаци су 

остварени. Ученици су имали по један час недељно (четвртком 6.час) укупно 36 часова. 

Секција има за циљ да код ученика развија креативност, свест о константном  

загађењу планете наметнутом савременим начином живоа, свест о здравом начину исхране, 

физичкој активности у природи, свест о очувању природе, свест о рециклажи итд. 

 Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално предузимање 

превентивних мера заштие животне средине, решавање текућих проблема, ширења свести и 

утицај на друге у својој заједници, о значају, превентиви и мерама зашттите природе, као и 

https://os-svetisava.edu.rs/elektronski-casopis-povodom-dana-skole/
https://os-svetisava.edu.rs/djacki-horizonti/
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самопоуздање и поверење у властите способности. Чланови секције су ученици I-3  одељења, 

који воле природу и који желе да прошире своје знање и да активно учествују у спасавању 

планете. 

Часови еколошке  секције су ученицима били веома занимљиви јер су  на њима били 

веома кративни, могли су да износе своје предлоге, мере... Ученици су долазили  

расположени јер су радили  кроз једну врсту креативне игре у пријатној и опуштеној 

атмосфери. Ученици су уређивали учионицу, хол школе и двориште. Сви важнији датуми су 

пригодно обележени- Дан здраве хране, Дан заштите животне средине, Дани пролећа 

Реализацијом садржаја у оквиру секције ученици су оспособљени за успешну 

примену стеченог знања у животу.  

Руководилац еколошке секције  

Љубинка. Вагић, професор разредне наставе 

6.3.14. Извештај о раду географске секције 

Географска секција је обухвала ученике 5 разреда. 

Одељење 5/1-1ученик,  5 /2-9 ученика ,и 5/3-3 ученика. 

Укупно одржано 33 часа. 

У првом полугодишту је одржано 14 часова а 21 час у другом полугодишту. 

Евидентирано 13ученика,али су долазили и ученици који нису били чланови секције 

када су биле теме које им се допадају. 

Ученици су показали велико интересовање али  и учешће у раду око наставних 

садржаја поготово лекције о водопадима,пустињама, кањонима и клисурама. 

Ванредно стање и комбинована настава је отежавала рад секције,па планиране посете 

нису одрађене.Секција је омогућила да се издвоје учеици који заиста воле овај предмет . 

Сарадња свих чланова секције је била коректна и све радне обавезе су на време завршене. 

 

Руководилац секције 

Драгана Митрић, професор  географије 

6.3.15. Извештај о раду секција камерни оркестар и етно певање  

Ове школске године с обзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи оформљене су 

две секције камерни оркестар и етно певање, како бисмо окупили нешто мањи број ученика, 

односно испоштовали мере које је прописало и само Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Настава ове две секције одвијала се симултано како у школи тако и путем платформе 

Мicrosoft Teams, тако да се можемо похвалити и завидним резултатима без обзира на 

специфичне околности. Часове су похађали одабрани и талентовани ученици од петог до 

осмог разреда, што је и евидентирано у електронском дневнику. 

 Школску 2020-2021.годину почели смо изложбом под називом „Трагом српских 

великана“, која представља приказ наших највећих стваралаца 19.века из књижевности, 

ликовне и музичке културе. Корелацијом између предмета српски језик и књижевност, 

ликовне и музичке културе заинтересовали смо ученике да осликавају портрете наших 

великана, праве музичке инструменте и проучавају њихове богате биографије. Рад наших 

ученика, као и наставника забележио је и Просветни преглед, под називом „Три лица 

уметности“. 

Настава на даљину научила нас је како да се музички изразимо и када нисмо заједно у 

школским клупама, па смо своје активности редовно бележили и несебично делили преко 

youtube канала @milina muzikaonica  
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https://www.youtube.com/channel/UCchCheC-rclfCskQHXUEkxA 

Иако смо били спречени да се понекад вокално изразимо, показали смо на које све 

начине је могуће бавити се музиком: 

 

  
-осмишљавали смо музикограме 

 

 
 

-научили разлилите игре са чашама 

 

      
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCchCheC-rclfCskQHXUEkxA
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-радили вежбе за сепарацију руку и двогласни ритам 

 

              
-осмислили нове музичко -друштвене игре 

Ученица петог разреда Драгана Ђорђевић имала је прилику да у више наврата отвори 

спортске манифестације на територији општине Гроцка интонирањем химне Републике 

Србије. 

                                                        
 

Такође, од самог почетка школске године вредно се припремала за овогодишње 

републичко такмичење ФЕДЕМУС – Деца композитори 2021. где је и заузела друго место са 

вокалном ауторском композицијом „Само љубав“. 

Другу награду на републичком такмичењу ФЕДЕМУС ове године освојила је и 

ученица шестог разреда Јана Маринковић са инструменталном композицијом за флауту 

„Илузије“. 
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Током ове школске године награђени смо и посебним признањем за допринос  у 

реализацији наставе музичке културе од стране Удружења за промоцију уметности, науке, 

културе и спорта у друштву из Бања Луке 

 

                                              
 

Дан школе смо обележили, као и ранијих година 19.маја, пригодним програмом у 

оквиру којег су учествовале ученице које су ове и прошле школске године освојиле 

републичке награде. 

                                       
 

Руководилац секције 

Мила Ђачић, професор музичке културе 

6.3.16. Извештај о раду ликовне секције од петог до осмог разреда 

Ове школске године с обзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи, оформљене су 

две секције, ликовна секција и секција Обликовање предмета, како бисмо окупили нешто 

мањи број ученика, односно испоштовали мере које је прописало и само Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Настава ових секције одвијала се симултано како у школи тако и путем платформе 

Мicrosoft Teams, тако да се можемо похвалити и завидним резултатима без обзира на 

специфичне околности. Часове су похађали одабрани и талентовани ученици од петог до 

осмог разреда, што је и евидентирано у електронском дневнику. 

Школску 2020-2021.годину почели смо изложбом под називом „Трагом српских 

великана“, која представља приказ наших највећих стваралаца 19. века из књижевности, 

ликовне и музичке културе. Корелацијом између предмета српски језик и књижевност, 

ликовне и музичке културе заинтересовали смо ученике да осликавају портрете наших 
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великана, праве музичке инструменте и проучавају њихове богате биографије. Рад наших 

ученика, као и наставника забележио је и Просветни преглед, под називом „Три лица 

уметности“. 

                                  
 

Наши ученици учествовали су и на многобројним ликовним конкурсима.  

Поводом Нове године и Божића реализована су два конкурса на нивоу школе. 

Ученик Стефан  Вагић 6-3 имао је запажене резултате. Освојио је друго место на 

општинском нивоу,на конкурсу за најбољу карикатуру „Мали Пјер“ и на конкурсу 

„Упознајмо птице“ налази се међу првих шест награђених. 

  

                                                                
 

                                                                                     Руководилац секције 

 Марина Митрић, проф.ликовне културе 

6.3.17. Извештај о раду Микро:бит секције 

Микро:бит секција  реализована је по плану сачињеном на почетку другог 

полугодишта. Чланови секције  су ученици који имају већа интересовања за информатику и 

жељу да брже, успешније и на другачији начин, кроз програмирање,  игрице и разне  

активности заволе информатику и усвоје нова знања, као и само упознавање ученика нижих 

разреда са предметом информатике.  

Садржај микро:бит секције, планиран је на почетку другог полугодишта  у 

потпуности  је реализован, а циљ и задаци су остварени. Ученици су имали микро:бит 

секцију у  блок часовима сваке друге недеље (због уклапања старије и млађе смене).  

Секција има за циљ да код ученика развија креативност, машту, логичко 

размишљање, стрпљење, стваралачки дух и да им приближи информатику. Васпитни циљ 
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секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код ученика развија 

такмичарски дух, као и самопоуздање и поверење у властите способности.  

Чланови секције су ученици који воле програмирање и који желе да прошире своје 

знање и да савладају информатичке способности на што млађем узрасту. То су такође и 

даровита деца која су редовно долазила на секцију. Чланови микро:бит  секције нижих 

разреда су: Тадија Вукчевић 2/1, Вукан Стојановић 2/2, Митар Марковић 2/3, Стефан 

Михаиловић 3/3, Филип Аџић 3/1, Матеја Вагић 3/4,Вук Вагић 3/4, Ана Теофиловић 4/1, 

Христина Младеновић 4/1, Лана Михаиловић 4/2, Мила Стојановић 3/2 

Часови микро:бит секције ученицима су занимљиви. Ученици долазе расположени и 

кроз једну врсту игре на рачунарима програмирају у пријатној и опуштеној атмосфери. 

Ученичка заинтересованост је продубљена тиме што је ова секција новина у нашој школи, 

као и то да ученици могу самостално да вежбају програмирање код куће путем онлине 

симулатора  https://makecode.microbit.org/ . У наредној школској години микро:бит секција ће 

почети од почетка школске године, самим тим ће бити више времена за остваривање бољих 

резултата.      

 

 

Бројач корака помоћу микро:бита               Програм  - паковање блокова 

 

                                                                                                   Руководиоци микро:бит секције 

                                                                                Ивана Михајловић, професор информатике 

                                                                            Милан Сантрач, наставник разредне наставе 

                                                                                Ана Синђелић, наставник разредне наставе 
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6.4. Настава у природи, посете, излети и екскурзије 

6.4.1. Летњи камп у Гучеву 

Летњи камп је нова слободна активност кроз коју ученици стичу здраве навике 

боравка у природи и развијају компетенције за учење, одговорно учешће у демократском 

друштву,  комуникацију, одговоран однос према природи и према здрављу. Боравећи на 

летњем кампу  деца могу практично да примене знања која су на часовима стекла. Летњи 

камп уједно представља могућност да деца проведу време у дружењу са вршњацима и 

уживају у природи. Боравак једне групе ученика на Гучеву био  је у периоду од 28.06. до 

04.07.2021.године.  

Наставници који су водили децу на летњи камп у овом периоду су: Драгана Гајић, 

Ана Синђелић, Милена Јанковић и Љиљана Кнежевић. На пут је кренуло 48 ученика и 4 

наставника. Ученици су заједно са својим учитељима, у пратњи водича и доктора, испред 

туристичке агенције ,,Гучево травел” д.о.о. из Лознице, безбедно путовали удобним и 

комфорним аутобусом. Кренуло се из Врчина у 08:30 часова, а  уз две паузе,   на Гучево  смо 

стигли око 12:30 часова. По доласку у одмаралиште, ученици су смештени у 

четворокреветне и петокреветне собе. Собе су биле уредне, чисте и са погледом на прелепе 

пределе. Учитељи су имали састанак са директором  одмаралишта на коме су се договорили 

о важним појединостима везаним за боравак у објекту. Надзор лекара био је 24 часа дневно.  

Ученици су заједно са својим учитељима и рекреатором обилазили све знаменитости 

Гучева и ближој околини, и о свакој слушали предавање. 

Поподне су  учествовали у разним спортским активностима на спортским теренима 

поред одмаралишта, учествовали у  квизовима знања, занимљиве географије, караокама… 

Увече је био програм у дискотеци: маскенбал, нај фризура, музичке игре, додела диплома –  

последње вече. 

У свакој шетњи деца су сазнала много о биљном и животињском свету овог краја, 

дружили се и побољшавали своје здравствене капацитете. 

 

 
Храна је била разноврсна и укусна, а деца су за сваки оброк могла да добију додатак, 

ако желе. 

Докторка је свакоднедно пратила здравствено стање ученика, била доступна 24 часа. 

Цела група није имала здравствених тегоба.Свакодневне шетње и боравак на чистом ваздуху 

допринеле су да здравље ученика није било ни у једном тренутку угрожено. 

Рекреатори  одмаралишта „Видиковац“ су имали осмишљен програм у коме су сви 

ученици радо учествовали. Едукативно-забавни садржаји били су примерени узрасту и 

интересовањима ученика. Ученици су проширили своја знања о Гучеву и околини. На квизу, 

последње вечери, показали су завидан ниво знања из природе и друштва која су стекли 
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боравећина кампу. Сваки ученик добио је диплому за активност у којој је био 

најуспешнији.Све похвале рекреаторима који су показали стручност у раду са децом. 

 Сваки учитељ, својим одговорним и професионалним радом, али и бригом и пажњом 

према деци, допринео је да овај камп буде веома успешан, а колегијаност подигне на виши 

ниво. 

Гучево се налази у западној Србији, недалеко од Лознице, изнад Бање Ковиљаче. 

Истраживања хидрометеоролошког завода потврдила су да је ваздух на Гучеву, који 

производи букова шума, један од најчистијих на нашим просторима. Спој нетакнуте 

природе, природног амбијента, чистог ваздуха, близина реке Дрине, Бање Ковиљаче,   

Тршића, Троноше, пружају идеалне услове за одмор, спорт и рекреацију. Вила „Видиковац“ 

је  објекат који у потпуности испуњава услове за развијање свих предвиђених садржаја 

летњег кампа. Налази се на 4 км од Бање Ковиљаче, на надморској висини од 550 

метара.Назив „Видиковац“потиче из разлога што се на само 80 метара од комплекса налази 

видиковац са кога се пружа најлепши поглед на реку Дрину и Републику Српску. У сколопу 

виле је климатизован ресторан, отворена башта, затворена дискотека, сала за анимацију, 

дечије игралиште, терени за мале спортове, као и отворени базен. 

Свима који су боравили на Гучеву остаће у сећању прелеп етно комплекс „Гучевски 

вајати“. Урађен је по узору на домаћинства овдашњих мештана с краја 19. и почетка 20.века. 

Амбијентом , лепотом и садржајима напросто се утопио у природно окружење овог краја. 

Ученицима су органзована два целодневна излета за време боравка на Гучеву. Један 

излет био је посета манастиру Троноша и обилазак куће Вука Стефановића Караџића,  где су 

ученици имали прилику да обогате своје знање кроз причу коју су чули и повежу са знањем  

која су стекли у школи. 

 

Други излет који ће ученици дуго памтити био је одлазак до етно комплекса Сунчана 

река и посета Бањи Ковиљачи. У занимљивом парку деца су провела време у игри и 

дружењу. У лепом туристичком амбијенту деца су уживала шетајући бањом уз сладолед и 

кокице, слушајући шум воде са велике фонтане која се налази у центру парка. 
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Свакако ће се највише памтити шетње по прелепим пределима планине Гучево. У 

свакој шетњи слушајући приче рекреаторке научили су много о биљном и животињском 

царству овог места, као и посебном историјском значају које ово место посебно обележава, а 

то је спомен-костурница  на Гучеву у којој су сахрањени посмртни остаци српских и 

аустроугарских ратника ,изгинулих на овом простору 1914.године, на почетку Првог 

светског рата током битке на Дрини(део Гучевска битка). Спомен-костурница као знаменито 

место представља непокретно културно добро од великог значаја. Спомен подручје је уједно 

излетиште и прелепи видиковац. 

И за крај, можемо да закључимо,да је овај летњи камп на Гучеву, осим што је испунио 

све планиране циљеве и задатке који су пре поласка предвиђени, утицао да деца не само 

обогате и прошире своја знања о Србији, већ је још више и  заволе. 

 

 
 

                                                                                 Извештај сачинила Љиљана Кнежевић 

6.4.2. Посете, излети и екскурзије 

 ЕКСКУРЗИЈА  КОЛЕКТИВА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ 

Екскурзија за чланове коектива, а поводом Дана школе реализована је 19.05.2021.год . 

Укупно је било 44 наставника, директор  и чланова особља школе. 

Екскурија је реализована на релацији Врчин-Смедерево-манастир Манасија-

Деспотовац-Водопад Велики бук-Лисине-Врчин 

Скуп наставника је био испред школе у 9 часова. 

После провере бројног стања,подели смо путницима флајере како би се упознали са 

планом путовања. 

Кренули смо преко Гроцке,пут Смедерева. 

Смедерево је град и седиште Подунавског округа. Налази се на обалама Дунава у 

североисточном делу Србије.Шире подручје града Смедерева има 108.209 становника. 

Смедерево је са изградњом Смедеревске тврђаве 1430. постало престоница Српске 

деспотовине пошто је Београд, дотадашња престоница, враћен Угарској 1427. године. 

Смедеревску тврђаву је основао тадашњи српски деспот Ђурађ Бранковић. Смедеревска 

тврђава је тада представљала највећу равничарску тврђаву у Европи. 

Под немачком окупацијом, 5. јуна 1941.год. Смедерево је доживело катастрофалну 

експлозију. Експлозију је изазвала муниција коју су окупатори превозили железницом и 
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складиштили у тврђави.Том приликом погинуло је преко 3.000 људи, а цео град је био 

порушен и делом затрпан земљом. 

Смедерево је данас велики индустријски центар. 

У Смедереву се нисмо задржавали,само успутна пауза. 

Затим смо обишли манастир Манасију,где нам је одржано  предавање. 

Манастир Манасија или Ресава, је један од најзначајнијих споменика српске 

средњовековне културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној „Моравској 

школи“. Припада Епархији браничевској Српске православне цркве. 

Налази се на територији Поморавског округа, на око 30 km од ауто-пута Београд-

Ниш, близу Деспотовца. 

Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића почео је да се зида 

1407, а градња је окончана 1418. године. 

Изглед манастирског комплекса одредиле су доста несигурне прилике у Србији у то 

доба. Доста се у то време размишљало о одбрани и заштити. Цео комплекс је опасан великим 

зидовима који су служили за одбрану. То је била моћна целина која се састојала од 11 кула, а 

од њих се истицала  Деспотова кула. Главни објекат манастирског комплекса је црква Свете 

Тројице. 

Погледали смо фреске,запалили свеће,прошетали се и сликали по манастирском 

комплесу и наставили пут Деспотовца. 

 

 
 

У Деспотовцу смо имали паузу за ручак у ресторану ТЛС у 13 часова. 

Деспотовац је градско насеље у Србији у општини Деспотовац у Поморавском 

округу. Град има  4197 становника. У близини се налази Ресавска пећина као и Манастир 

Манасија.Први пут се спомиње 1381.год.За време петовекoвне владaвине Турака више пута 

је насељавано и расељавано,а 1882.год указом краља Милана  Обреновића, добија име 

Деспотовац у част деспота Стефана Лазаревића.Град ушушкан на месту где се преплићу 

богата историја, култура и нетакнута природа.Ушушкан  између Кучајских планина и 

Бељанице на истоку,великог Поморавља на западу,још једна је специфичност места чија 

занимвљива прошлост буди машту  а природна богатства сва чула. 

После ручка и слободног времена за шетњу у 15.30 часова смо обишли прелеп 

комплекс водопада Велики бук-Лисине. 

Велики Бук или Лисине је водопад у источној Србији, на падинама Бељанице. 

Водопад се налази на речици Врелу, десној притоци реке Ресаве. Смештен је на око 380 

метара надморске висине, у близини Ресавске пећине. Према типу настанка спада у 

акумулационе водопаде, У подножју је формирано језерце мале дубине, окружено бигреним 

блоковима. Заједно са извором речице Врело под заштитом је државе, као споменик природе 
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„Водопад Лисине“ и као објекат геонаслеђа Србије. Врело сакупља воде са широких 

крашких предела Бељанице. Водопад Лисине дуго је сматран највишим водопадом у земљи, 

са висином од 25 метара. 

 

 
 

Читав комплекс се уређује за потребе туриста и заиста представља место за предиван 

викенд одмор. 

Око 17.30 смо кренули пут Врчина. 

Лепота оваквих садржаја огледа се не само  о упознавању прелепих културно –

историјских споменика и  споменика природе већ и у дружењу и зближавању  свих радника 

наше школе ван школског простора. 

                                                                    Извештај сачинила                            

                                                      Драгана Митрић,наставник географије 

 

  ЕКСКУРЗИЈА за чланове колектива наше школе (6-7.07.2021.) 

Укупно је било 27 наставника, директор  и чланова особља школе. 

Екскурзија је била дводневна и  реализована на релацији  

Врчин-Сребрно језеро-Голубачки град-Манастир Тумане-Доњи Милановац-Неготин-

Рајачке пимнице-Зајечар-врело реке Грзе-Врчин. 

У току путовања дошло је до малих измена маршуте. 

Скуп наставника је био испред школе у 7.30 часова. 

После провере бројног стања,подели смо путницима флајере како би се упознали са 

планом путовања. 

Кренули смо аутопутем у правцу Смедерева пут Сребрног језера. 

Сребрно језеро је вештачко језеро на десној обали Дунава и представља њен 

некадашњи речни рукавац који је данас затворен двема бранама. Налази се на 

подручју Браничевског округа у источној Србији, на два километра од Великог 

Градишта.Језеро је због близине великих градова све више пожељна туристичка дестинација. 

Наставили смо даље према Голупцу и Голубачкој тврђави. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
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Посета је била унапред најављена те смо на улазу имали водича који нас је упутио о 

начину адаптације ,али и историјским дешавањима у самој тврђави, о Ђердапској клисури, 

језеру и променама које су настале изградњом бране. Обишли смо неколико кула и имали 

још једно предавање унутар саме  тврђаве. 

Наставили смо пут ка манастиру Тумане. Налази у Голубачкој долини на самој обали 

истоименог потока, 12 km удаљен од Голупца. Захваљујући верском туризму манастир је 

постао најпосећенији манастир на простору Србије с почетка 21. века. Не зна се тачно време 

изградње манастира. Први пут се појављује у попису 1572/3. године. Манастир је до 2014. 

био женски, да би доласком младог братства 2014. године постао мушки манастир.Поред 

тога што је двориште прелепо уређено  и сами монаси све више привлаче туристе својом 

гостољубивошћу као домаћини.  

Наставили смо пут ка Доњем Милановцу,направили паузу за ручак и  

вечерњим сатима смо стигли у Неготин,били смештени у хотелу  Инекс у центру 

Неготина. 

Сам град се налази у низији на тромеђи Србије,Румуније и Бугарске на 45мнв у регији 

коју називамо Неготинска крајина.. Има више легенди о постанку његовог имена. 

Најзанимљивија је да у данашњем Малом селу (један од најстаријих делова Неготина) 

населио се неки Негота са женом Тином, породицом и стадима оваца, јер је околина била 

богата бујном пашом, а около долине су се налазиле шуме и шумарци. Око њиховог стана за 

овце стварало се постепено насеље и од њихових имена Него и Тина, настало је име Неготин. 
Град Неготин се налази у низији окруженој планинама. Низија је отворена са источне и 

јужне стране што све доприноси специфичној клими Неготина. Неготин представља 

најконтиненталнију област Србије са топлим летима и хладним зимама. Током зиме 

температура се спушта и до -30°C, а лети се температура пење и до 40°C у хладу. 

Први дан је завршен свечаном вечером ,весело и уз музику. 

После доручка другог дана смо обишли Рајачке пимнице и старо камено 

гробље.Комплекс који је некада имао више стотина винских подрума,укопаних испод 

земље,грађених од камена и дрвета.данас их има једва 60так .Сматра се да неки воде порекло 

још из 18.века. Рајачке пимнице или пивнице?Некако је сасвим логично када се чује пивнице 

прва асоцијација да буде пиво,али оне немају баш никакаве везе са пивом.Пивница на 

влашком значи подрум,а у овом случају подрум вина. 

Вратили смо се у хотел на ручак и кренули пут Зајечара где смо направили паузу. 

Ма магистралном  путу Зајечар-Параћин свратили смо до врела реке Грзе под 

Кучајским планинама. Река Грза је лева притока реке Црнице, која протиче кроз Параћин и 

западно од града се улива у Велику Мораву. Дуж реке и близу извора налази се већи број: 

путоказа,ресторана и кафана . 

У 19 часова смо наставили пут према Врчину, 

Лепота оваквих садржаја огледа се не само  у упознавању прелепих културно –

историјских споменика и  споменика природе већ и у дружењу и зближавању  свих радника 

наше школе ван школског простора. 

 Јединствена и лепа маршута је протекла у доброј атмосфери,пуни лепих утисака у 

Врчин смо стигли око 21 час.            
                                                                                                          Извештај сачинила 

                                                      Драгана Митрић,наставник географије 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА  

 

Наставничко веће школе размотрило је и усвојило програм екскурзије који су 

предложила одељењска и стручна већа. Савет родитеља је, на првом састанку одржаном 11. 

септембра 2020. године, дао сагласност на предложени програм и извођење екскурзије.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/1572
https://sr.wikipedia.org/wiki/1573
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Планом и програмом предвиђена дводневна екскурзија реализована је 30.06. и 1. 07. 

2021 године. Учешће је узело 64 ученика осмог разреда у пратњи одељењских старешина 

Милене Петровић, Иване Брашанчевић, Ранке Ступар и директором школе Синђелић 

Добрицом. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, 

образовно-васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада 

Основне школе "Свети Сава". Садржај екскурзије обухватио је:  

Тару (упознавање са природним лепотама Таре и посета манастиру Рача, задужбини 

краља Драгутина) - Мокру гору (обилазак Мећавника) - Шарган (упознавање са туристичко-

музејском железницом и вожња возићем „Ћиром“) - Златибор (упознавање са тематским 

парком „El Paso city“ на Водицама, обилазак Стопића пећине; посета музеју Старо село 

Сирогојно). 

Аутобус је у 7.00 часова кренуо из Врчина . Вожња  ауто путем Милош Велики преко 

Лајковца и Ваљева до Бајине Баште  Ученици су посетили  манастир Рачу. Краће задржавање 

на Тари и наставак пута ка Мећавнику. Обилазак етно села „Дрвенград“, потом упознавање 

са туристичко-музејском железницом и вожња возићем „Ћиром“. У вечерњим часовима 

долазак у СРЦ „Wai Tai“ на Златибору, смештај, вечера, дискотека и ноћење. Други дан, 

након доручка, обилазак тематског парка „El Paso city“ на Водицама. Повратак на ручак. 

Одлазак у етно село Сирогојно, затим обилазак Стопића пећине. Повратак за Врчин ауто 

путем Милош Велики. Долазак испред школе до 20.00 часова .   

Аранжман је  обухватио : превоз висококомфорним туристичким аутобусом, 1 пун 

пансион у СРЦ „Wai Tai“ на Златибору, стручног водича, боравишну таксу, улазнице за све 

наведене културно-историјске споменике (Дрвенград, вожња Шарганском осмицом, El Paso 

city, етно село Сирогојно и Стопића пећина), осигурање ученика, здравствене услуге, 

вечерњи програм и трошкове организације. Одељењске старешине су обавестиле родитеље о 

програму и цени екскурзије, избору агенције и осталим условима путовања.  

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа .  Сви циљеви и задаци 

екскурзије су у потпуности реализовани. 

 

  
                                                                                      

  Одељењски старешина и вођа пута  

                                                                                                      Ступар Ранка  

 

Наградни излет - Обилазак Авале 

Најбољи ученици су уживали у пријатном окружењу прелепе Авале, на излету који је 

део едукативног програма "Волимо природу- чувајмо природу". 
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7. АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА 

7.1. Општи успех ученика на крају 2020/21. године 

 

разр. Σ 
пол  пол  

позит. 

успех  
одличан вр.добар добар довољан недов. неоцењен  

успех 

одељ. 
м ж        

I1 23 12 11 23 
       

I2 23 11 12 23        

I3 28 12 16 28        

II1 26 15 11 26 18 7 1 / / / 4,59 

II2 28 17 11 28 22 6 / / / / 4,71 

II3 17 9 8 17 8 7 2 / / / 4,74 

III1 25 12 13 25 15 7 3 / / / 4,50 

III2 22 11 11 22 17 5 / / / / 4,57 

III3 25 13 12 25 16 7 2 / / / 4,59 

III4 15 10 5 15 8 6 1 / / / 4,45 

IV1 29 13 16 29 15 10 4 / / / 4,34 

IV2 25 11 15 25 12 11 2 / / / 4,36 

IV3 15 8 7 15 11 3 1 / / / 4,57 

I - IV 301 153 148 301 142 69 16 / / / 4,52 

 V1 25 14 11 25 15 6 4 / / / 4,33 

V2 26 14 12 26 12 12 2 / / / 4,27 

V3 25 14 11 25 13 7 4 1 / / 4,25 

VI1 24 14 10 24 15 7 2 / / / 4,42 

VI2 23 11 12 23 16 6 1 / / / 4,52 

VI3 23 12 11 23 11 9 3 / / / 4,28 

VI4 22 10 12 22 9 11 2 / / / 4,30 

VII1 20 12 8 20 9 5 6 / / / 4,04 

VII2 20 12 8 20 8 5 5 2 / / 3,99 

VII3 20 12 8 20 8 5 7 / / / 4,07 

VIII1 27 17 10 27 10 10 6 1 / / 4,07 

VIII2 28 19 9 28 12 3 12 1 / / 3,87 

VIII3 28 19 9 28 12 3 12 1 / / 3,83 

V - VIII 311 180 131 311 150 89 66 6 / / 4,19 

I -VIII 612 333 279 612 292 158 82 6 / / 4,35 

 

Бројно стање ученика на крају школске.године је 612 (333 мушког и 279 женског 

пола).  
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На основу табеларног прегледа успеха ученика на крају 2020/2021. године 

закључујемо да је пролазност 100%. Ученици првог разреда су описно оцењени и сви су 

успешно  завршили разред. Међу ученицима од другог до четвртог разреда (од њих укупно 

227), одличних је 62,56%, врло добрих 30,40%, добрих 7,05%, а довољаних ученика нема. 

Није било преведених ученика. 

Ученици петог до осмог разреда имају нешто слабије постигнуће (што се и може 

очекивати).Од њих укупно 311  одличних је 48,23%, врло добрих 28,62%, добрих 21,22%, 

довољних 1,93%, и нијe понављао ни један ученик. Школске 2020/2021. године нисмо имали 

ученике на разредном испиту. 

Сумарни резултати успеха ученика од другог до осмог разреда су следећи: 

-одличан успех: 292 ученика (54,28% ) 

-врло добар успех: 158 ученика (29,37%) 

-добар успех: 82  ученика (15,24% ) 

-довољан успех: 6 ученика (1,12%) 

-не понавља ни један ученик 

Од 83 ученика осмог разреда, од чега је 55 дечака и 28 девојчица, њих 34 остварило 

одличан успех, 16 врло добар, 30 добар успех и 3 ученика довољан успех. Неодовољних 

ученика није било.. Владање је примерно за све ученике. Два ученика осмог разтреда су 

радила  по ИОП-у, а то су Нина Наумовић (због проблема са видом) и Урош Старчевић. 

Обоје су успешно завршили осми разред и положили завршни испит по предвиђеним 

правилима. Средња оцена разреда је 3,94 

Можемо да будемо задовољни успехом наших ученика јер их чак више од половине 

има одличан успех, нешто мање од трећине врло добар, а ни један ученик не понавља разред. 

Сви одлични ученици су добили похвалнице, а за најуспешније од њих организован је 

наградни излет. 

         Посебно можемо бити задовољни бројем и квалитетом наших вуковаца, а такође 

и разноврсношћу интересовања наших ученика која долазе до изражаја и у спорту и у 

уметности.  

        Седамнаест ученика са просеком 5,00 током целог школовања, су носиоци 

Вукове дипломе: Дамњановић Миодраг 8/1, Кнежевић Исидора 8/1, Маринковић Марина 8/1, 

Митрић Јован 8/1, Теофиловић Огњен 8/1, Чича Ива 8/1, Вулета Максим 8/2, Декић Огњен 

8/2, Јанковић Јана 8/2, Јерковић Димитрије 8/2, Миловановић Алекса 8/2, Николић Андреј 

8/2, Опра Маја 8/2, Стевановић Биљана 8/2, Демировић Виктор 8/3, Јордановић Андријана 

8/3 и Николић Теодора 8/3. 

За ђака генерације изабран је ученик Андреј Николић 8/2 

За спортисту генерације изабрана је Теодора Андрејевић 

За уметника генерације изабран је Максим Вулета 8/2 

 За књижевно стваралаштво изабрана је Биљана Стевановић 8/2 

Поред Вукових, ученицима је додељено и 20 посебних диплома за ангажовање и 

успехе остварене у области науке, уметности и спорта: Дамњановић Миодраг /историја/, 

Кнежевић Исидора /техника и технологија/, Маринковић Марина /српски језик и 

књижевност,и ликовна култура /, Митрић Јован / физичко васпитање /, Теофиловић Огњен 

/физичко васпитање /, Чича Ива /српски језик и књижевност, биологија и хемија/, Вулета 

Максим /ликовна култура и информатика /, Декић Огњен /историја и физика/, Јанковић Јана 

/српски језик и књижевност/, Јерковић Димитрије /физика/, Миловановић Алекса /хемија/, 

Николић Андреј /историја/ , Опра Маја /физичко васпитање/, Стевановић Биљана /српски 

језик, математика, хемија  и физика /, Демировић Виктор /историја/, Јордановић Андријана 

/техника и технологија/, Николић Теодора /техника и технологија/, Теодора Андрејевић 

/физичко васпитање/, Лана Стојиљковић /физичко васпитање/ и Марија Старчевић /физичко 

васпитање/. 
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Ученици осмог разреда су постигли следећи резултат на завршном испиту:  

Са припремама за полагање завршног испита почело се у школи током другог 

полугодишта. 81  ученик је полагао стандардно, а 2 ученика по ИОП-у. Просечан број поена 

на завршном испиту из српског језика на нивоу школе износи 8,62 (66,31%), из математике 

8,56 (65,85%), а на комбинованом тесту износи 11,25 (80,14%). Ученици који су полагали по 

ИОП-у су успешно положили завршни испит. 

          С обзиром на целокупну ситуацију може се закључити да су резултати солидни, у 

оквирима очекиваног. 

7.2. Постигнуће ученика на такмичењима 

О веома добром успеху наших ученика сведоче и постигнути успеси на такмичењима. 

 

ИСТОРИЈА 

Наша школа је  била је домаћин Oпштинског такмичење из  Историје  за ученике 

основних школа ГО Гроцка,  у недељу  21. марта  2021. године. Ученици наше школе са 

пласманом на градско такмичење су Андреј Николић 8.2, Миодраг Дамњановић 8.1, Виктор 

Демировић 8.3 и Огњен Декић 8.2 

Посебно смо задовољни што је Градско такмичење из историје за ученике основних  

школа града Београда одржано у нашој школи (у суботу 15.маја 2021.године). Захвални смо 

просветним саветницима ЗУОВ-а као и руководиоцу Актива Друштва историчара Београда, 

господину Моми Павловићу, на подршци и указаном поверењу да управо наша школа буде 

домаћин овог такмичења. 

Ученици су показали изузетно знање и од укупно 83 ученика 13 ученика је освојило 1 

место, а ученици наше школе са максималним бројем бодова и пласманом на државно 

такмичење су Андреј Николић и Миодраг Дамњановић. 

Познато је да наша школа сваки нов задатак сагледава као изазов у превазилажењу 

претходно постигнутог нивоа квалитета, тако да смо и овог пута постигли да организација и 

реализација такмичења протекну на изузетно високом нивоу. 
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На државном такмичењу из Историје, 22. маја 2021.године,  ученици осмог разреда 

наше школе Андреј Николић и Миодраг Дамњановић освојили су друго место са 39 од 

максималних 40 бодова што је  изузетан успех! Домаћин државног такмичења из Историје 

био је град Шабац и Основна школа "Лаза К. Лазаревић".  
 

  
 

   
 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Општинско такмичење из Технике и технологије одржано је 17.04.2021. год у ОШ 

"Илија Гарашанин" у Гроцкој. Ученици наше школе остварили су веома запажене резултате. 

Место на општинском такмичењу и пласман на градско такмичење остварили су следећи 

ученици: 

5. разред: Павле Јовановић, 1. место 

7. разред: Вања Маринковић, 1. место 

8. разред: Исидора Кнежевић 1. место; Андријана Јордановић 2. место; Теодора 

Николић 2. место 
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Градско такмичење из Технике и технологије одржано је 24.04.2021. год у ОШ 

"Илија Гарашанин" у Гроцкој. Ученици наше школе су поново бриљирали. Место на 

градском такмичењу и пласман на републичко такмичење остварили су следећи ученици: 

5. разред: Павле Јовановић, 3. место 

8. разред: Теодора Николић, 2. место; Исидора Кнежевић, 2. место 

 

 
 

 

Републичко такмичење из Технике и технологије одржано је 15.05.2021. год у ОШ 

"Чегар" у Нишу. Ученици наше школе Теодора Николић и Павле Јовановић су били веома 

високо рангирани и за по један поен им је измакла трећа награда.  

Ученица осмог разреда наше школе Исидора Кнежевић је освојила другу награду.  

 

   
 

 

„HACK#TEEN“  2020 ТАКМИЧЕЊЕ У ПРОГРАМИРАЊУ 

Нову школску годину започели смо новим изазовима. 

На већ добро постављеним темељима трудимо се да ученицима наше школе укажемо 

на важност знања и образовања као кључних за стицање самопоуздања, критичког 

размишљања, успех и напредак уживоту. 

На иницијативу директора наше школе Добрице Синђелића и охрабрени подршком 

родитеља оформили смо тим наше школе који ће у оквиру „Недеље иновација“ учествовати 

на „HACK#TEEN“  такмичењу у програмирању. 
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Такмичење организује Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије и организација АФА  и  посвећено је мотивисању девојчица да се више 

заинтересују за природне науке и да развију своја интересовања у области технологије, 

инжењерства и математике како би биле подједнако заступљене у технолошким пословима 

будућности и равноправно учествовале у креирању нове, дигиталне цивилизације.   

Пријављивање за учешће подразумевало је снимање видеа у коме смо представиле 

наш тим, мотивацију и заинтересованост за учешће на такмичењу. Чланице нашег школског 

тима су: Доротеа Петровић ученица 6/2 разреда и ученице 8/2 разреда Биљана Стевановић, 

Маја Опра, Марија Старчевић и Јана Јанковић. Одличном сарадњом и координацијом 

наставница Иване Брашанчевић, Снеже Шкипине и Маје Маринковић у кратком временском 

року пријавили смо се за учешће на „HACK#TEEN“  такмичењу.  

Наш циљ учествовања на овом такмичењу је стицање нових знања и вештина попут 

дигиталне писмености и логичког размишљања, откривање нових иновативних решења и 

наравно дружење са девојчицама сличних  интересовања 

 

   
 

 
 

 

Физика-27.02.2021.  

Данило Лазаревић 6.разред, 1.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Биљана Стевановић 8.разред, 2.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Мујовић Ален 6.разред, 2.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Лујић Андреј 6.разред, 3.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 5  

Хемија- Општинско такмичење 06.03.2021, Градско такмичење 10.04.2021. 

Биљана Стевановић 8.разред, 1.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ, 3.место 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Декић Огњен 8.разред, 3.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
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Ђорђевић Јована 7.разред, 1.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ, 2.место ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ  

Николић Андреј, 8.разред, 1.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Демировић Виктор, 8.разред, 1.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Дамњановић Миодраг, 8.разред, 2.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Декић Огњен, 8.разред, 2.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Српски језик и књижевност  

Биљана Стевановић 8.разред, 3.место ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Јана Јанковић, 8.разред, 2.место ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ, УЧЕШЋЕ НА 

РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА  

Биљана Стевановић 8.разред, 2 .место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ, УЧЕШЋЕ 

ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ- СМОТРА РЕЦИТАТОРА  

Матеја Вагић, 3.разред, 3.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- СМОТРА 

РЕЦИТАТОРА Матеја Вагић, 3.разред, 3.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- СМОТРА 

РЕЦИТАТОРА Андреа Кељач, 4.разред, 3.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- СМОТРА 

РЕЦИТАТОРА  

Музичка култура- 10.03.2021.  

Маринковић Јана 6.разред, 2.место РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Ђорђевић Драгана 5..разред, 2.место РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Ликовна култура 17.03.2021.  

Анушка Гајачки, 4.разред, 2.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- „Мали Пјер“  

Стефан Вагић, 6.разред, 2.место ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- „Мали Пјер“  

Софија Симоновић, 1.разред ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „ Васкршње радости“- 

награђен рад.  

 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС “Песнички сусрети деце и младих“ 

 

У току месеца новембра наша школа и Пријатељи деце општине Гроцка реализовали 

су литерарни конкурс “Песнички сусрети деце и младих“. Циљ програма ПЕСНИЧКА 

СУСРЕТАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ је препознавање, подстицање, развијање и афирмација 

дечије књижевне креативности и додатна мотивација за дечије писање поезије. Наши 

ученици, будући песници, показали су литерарно стваралаштво својим пласманима на 

општинском такмичењу и узели су учешће и на градском такмичењу. Књижевница Славка 

Петковић Грујичић похвалила је наше ученике: „..Сви радови својом разноврсношћу, 

даровитошћу, коначно писменошћу заслужују сваку похвалу. Незахвално је оцењивати 

уметничко дело, а сваки од ових радова јесте уметност, а при том се не огрешити, јер овај 

суд је субјективан, можда би избор био другачији када би било могућности да све ученике 

наградимо. Ипак само учешће у овом конкурсу је награда и подстицај за даље бављење 

лепим речима и дивним порукама које нам шаљу ученици…“ 

РЕЗУЛТАТИ - Општинско такмичење 

Млађи узраст од 1 до 4 разреда 

Прво место: АНДРИЈАНА СТАНИЋ уч. 4/1 одељења, ОШ „Свети Сава 

Друго Место : ДАНИЛО ЖИВАНОВИЋ уч. 4/1 одељења, ОШ „Свети Сава“. 

Треће место: АНА ТЕОФИЛОВИЋ уч. 4/1 одељења, ОШ „Свети Сава“. 

Треће место: АНДРИЋ ТАРА уч. 4/1 одељења, ОШ „Свети Сава“. 

Старији узраст од 5 до 8 разреда 

Прво место: БИЉАНА СТЕВАНОВИЋ уч. 8/2одељења ,ОШ „Свети Сава“ 

Друго место: МАРИНА МАРИНКОВИЋ уч. 8/1 одељења, ОШ „Свети Сава“. 

Друго место; ЕМИЛИЈА МАРКОВИЋ уч. 6/3 одељења, ОШ „Свети Сава“. 

Треће место: НАТАЛИЈА ЈАНКОВИЋ уч.6/1 одељења, ОШ „Свети Сава“. 

Треће место: МАЈА ОПРА уч. 8/2одељења, ОШ „Свети Сава“. 
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СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ: ЛУКА ТИЈАНИЋ и ЈОВАНА ЈЕРКОВИЋ ученици који су писали о 

актуелном проблему у ком је цела планета. 

РЕЗУЛТАТИ  - Градско такмичење 

Друго место: АНДРИЈАНА СТАНИЋ уч. 4/1 одељења, ОШ „Свети Сава“ 

Треће Место: БИЉАНА СТЕВАНОВИЋ уч. 8/2одељења ,ОШ „Свети Сава“ 

   

Координатор Песничких сусретања деце и младих, педагог Ана Матејић 

РАДОВИ ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС „Мој град – моја општина“ 

На  позив ШУ Београд  од 14.12. 2020.г.  ликовни  конкурс „Мој град-моја општина“  

према пропозицијама конкурса,  реализовали  су ученици  четвртог разреда наше школе. 

Иако у веома кратком временском року, до 18. 12. 2020.г. ученици су уз добру организацију 

учитељица марљиво прионули на рад и у назначеном року и на време учествовали смо и у 

овом конкурсу.  Према пропозицијама, комисија је требало да одабере пет радова и наших 

пет првопласираних ученика су:  Андријана Станић 4.1, Матеја Ољача 4.1,  Ана Теофиловић 

4.1,  Катарина Митрић 4.2 и  Лена Шавелић 4.2.   

 

   
 

СВЕТОСАВСКИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Поводом прославе школске славе Светог Саве, наша школа је расписала ликовно 

литерарни конкурс. Радови награђених ученика су објављени у школском часопису и на 

сајту наше школе, сви награђени ученици су добили похвалнице, а првопласирани ученици 

су добили на поклон књиге.  

Награђени ликовни радови 1-4 разред: 

Софија Младеновић 1/2 -1. место 

Димитрије Спасов 3/1 - 1. место 

Анушка Гајачки 4/1 – 2. место 

Страхиња Старчевић 4/1 – 3. место 
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Андријана Станић 4/1 – 3. место 

Награђени литерарни радови 1-4 разред: 

Сара Вагић 4/3 – 1. место 

Данило Живановић 4/1 – 2. место 

Тара Андрић 4/1 – 2. место 

Андријана Станић 4/1 – 3. место 

Похвале: Ђорђе Тијанић 2/1, Лука Ивковић 3/1, Христина Младеновић 4/1 

Награђени литерарни радови 5-8 разред: 

Маринковић Марина 8/1 – 1. место 

Лука Тијанић 6/1 – 2. место 

Анастасија Пешић 6/1 – 3. место 

 

   
 

МАТЕМАТИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ  ,,МИСЛИША  2020.” 

 Математичко такмичење ,,Мислиша 2021.” одржано је 11.03.2021. године у 

просторијама наше школе. Клуб младих математичара ,,Aрхимедес” организује математичко 

такмичење ,,Мислиша”, a учешће на такмичењу узело је 105 ученика од првог до осмог 

разреда. Такмичење је протекло регуларно по упутствима добијеним од Математичког 

друштва ,,Архимедес”, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. 

Одзив ученика за такмичење је велики, јер се пријављују ученици који воле 

математику, који желе да испробају своје математичко умеће и такмичарски дух. Ученици 

долазе расположени и са нестрпљењем очекују резултате такмичења. Такмичење сматрају 

као једну врсту игре, математичког размишљања у пријатној и опуштеној атмосфери. 

Задовољни смо сарадњом са Клубом младих математичара ,,Архимедес” , њиховом 

организацијом и надамо се да ћемо наставити и даље да успешно сарађујемо. 

Похвале и награде ученика на такмичењу: 

1. Стојановић  Вукан, 2.разред, (III награда) 

2. Старчевић  Софија, 2.разред, (похвала) 

3. Аџић  Филип, 3.разред,  (похвала) 

4. Стојановић  Мила, 3.разред, (III награда) 

5. Вагић  Матеја,3.разред, (похвала) 

6. Брадарић Вук, 5.разред,  (похвала) 

7. Јовановић Павле, 5.разред, (похвала) 

8. Тијанић Лука,6.разред, (похвала) 

9. Ђорђевић Јована, 7.разред, (похвала) 

 

Координатор математичког такмичења ,,Мислиша”                                                                                                                  

Љиљана Кнежевић, проф.разредне наставе    
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9. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ВИЛКОМЕН 

 Завршено је учешће у првом кругу 9. међународног такмичења Вилкомен. Наши 

ученици су показали завидно знање из познавања страних језика, а наш петак Илија 

Петровић је освојио прво место из енглеског језика и пласирао се у други круг такмичења. 

 Право учешћа на такмичењу имале су све државне и приватне школе, едукативни центри и 

школе језика. 

Финална рунда такмичења биће одржана  25. i 26.09.2021. Тест за финалну рунду се 

састоји из четири дела: разумевање текста слушањем, разумевање текста читањем, састав и 

конверзација. Ученици се тестирају на једном нивоу више у односу на прву рунду. Ученици 

који су постигни значајне резултате добијају могућност освајања вредних награда: 

Новчане награде ( или по жељи награђеног књиге и курсеве страних језика, едукације, 

Амазон ваучере у добијеној вредности награде). 

Ученици наше школе који су постигли  резултате на које можемо бити поносни су: 

Енглески језик:  

Анушка Гајачки  6. место 

Илија Петровић 1. место 

Богдан Петровић 4. место 

Биљана Стевановић 2. место 

Немачки језик: 

Анастасија Пешић 10. место 

Јована Ђорђевић 12. Место 

   

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

Све спортске активности су планиране према договореном распореду за школску 

2020/2021.г. Носилац организације и регуларности такмичења je директор школе, такмичења 

спроводе предметни наставници и наставници разредне наставе. Резултати и пласмани 

наших ученика изнети су у извештајима Стручних већа. 

Одржана спортска такмичења: 

Школско такмичење ученика од првог до четвртог разреда у полигонима 

свестраности и спретности, одржано је 22.02.2021. уз примену свих епидемиолошких мера за 

спречавање ширења пандемије. 

 Мала олимпијада је спортско такмичење у полигонима спретности и свестраности 

које се одржава за ученике првог, другог и трећег разреда, а у организацији Савеза за 

Школски спорт. У среду  10. марта 2021.године, Основна школа „Свети Сава“ у Врчину била 

је домаћин Оштинског нивоа такмичења. Ученици су показали изузетан спортски и 

такмичарски дух. Постигли су изванредне резултате и пласирали се на градски ниво 

такмичења. Због епидемиолошких мера, на такмичењу је било забрањено присуство публике. 

Градско такмичење у полигону спретности за ученике наше школе, одржано је 

12.03.2021. године,  у СП ,,Мастер” у Земуну. На такмичењу је било веома забавно, а 

ученици су освојили шесто место од седамнаест општина које су учествовале на такмичењу. 

Из тог разлога, било је омогућено свима који желе да прате директан пренос такмичења. Због 

епидемиолошких мера, на такмичењу је било забрањено присуство публике. преко линка.  

Пролећни крос за ученике основних школа на нивоу општине Гроцка одржан је у 

среду 26.05.2021. године на игралишту фудбалског клуба ,,Дунавац” са почетком у 09:30 

часова. Трка за девојчице и дечаке је била на 100 метара и такмичење је било појединачно, а 

прва три такмичара добијају медаље. Постигнути резултати на Пролећном кросу: Бабић Јана 

(прво место), Теофиловић Вања (друго место). 
У петак 23.04.2021. године  одржано је школско  такмичење у шаху за  ученике од првог до 

четвртог разреда.  На такмичењу су учествовали сви ученици који воле шах, а првопласирани су 

учествовати на општинском такмичењу. Ученици су показали завидно знање у овој игри и лепо су се 
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забавили, а обезбеђени су им пехари и медаље. Такмичење је протекло уз поштвање свих 

безбедносних мера за спречавање ширења пандемије корана вируса. 

Градско  такмичење  ученика  у  шаху одржано је 15.05.2021. године, на Новом Београду 

у ОШ ,,Бранко Радичевић”. Такмичење је протекло уз поштвање свих безбедносних мера за 

спречавање ширења пандемије корана вируса. Ученици који су учествовали на такмичењу 

су: Перић  Дамјан, Бабић Јана, Савић Петар, Марковић Митар.. 

 

   
 

 
 

7.3. Владање ученика 
 

Знамо да је владање битан услов успешног рада у школи. Скоро у сваком одељењу 

постоје деца са специфичним потребама и проблемима чије су реакције често непримерене и 

непредвидиве. У покушају да се на што адекватнији начин приђе тим ученицима настојало се 

да се оствари што боља комуникација са родитељима тих ученика, а разредне старешине и 

психолошко-педагошка служба су се максимално ангажовали у саветодавном раду са њима. 

На часовима разредног старешине доста пажње је поклањано конструктивном решавању 

конфликата међу ученицима. Недолично понашање је адекватно кажњавано, а похвала као 

мотивациони фактор је коришћена у великој мери. Радио је Ученички парламент који је 

износио критике и давао сугестије о бројним активностима у школи. Поводом неких 

проблема, по потреби се остварује и сарадња са МУП-ом на општини Гроцка и Центром за 

социјални рад општине Гроцка. 

Ове школске године ниједан ученик није имао смањену оцену из владања. Сматрамо 

да су велико ангажовање и адекватне мере школе и свих запослених уродили плодом и  

веома смо задовољни тиме. 
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8. ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

8.1. Извештај о примени програма професионалне 

оријентације 

 
 

Настојећи да се ученици што боље оспособе за правилан избор средње школе и 

занимања којим ће се касније бавити наша школа је доста пажње посветила професионалној 

оријентацији ученика. Она је вршена на часовима редовне наставе, часовима одељењског 

старешине и одељењских заједницаи путем посебних облика рада као што су разговори и 

саветовања са родитељима и ученицима, предавања и презентације занимања.  

Психолог школе и наставници су настојали да помогну ученицима у  усклађивању 

њихових професионалних намера са здравственим и физичким карактеристикама, њиховим 

способностима, општим успехом и успехом из релевантних предмета.   

Тим поводом психолог врши тестирање заинтересованих ученика 8-их разреда 

тестовима из ове области (DAT-серија) и тестом за испитивање општих интелектуалних 

способности (тест резоновања ликова TRL), a по потреби се ради и тест за испитивање 

карактеристика личности (тест HANES). На жалост ове школске године због увођења 

ванредне ситуације психолог није извршила предвиђено тестирање.  

Од школске 2011/2012. године наша школа је ушла у пројекат „Професионална 

оријентација у Србији“, као менторска школа за општину Гроцка. Циљ пројекта је 

успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације 

за ученике на прелазу из основне у средњу школу, а тим поводом је формиран школски тим 

за професионалну оријентацију. 

Програма ПО је промовисан:  

*ученицима, у оквиру рада одељењских заједница 7-ог и 8-ог разреда   

*родитељима, у оквиру родитељских састанака у 7-ом и 8-ом разреду крајем октобра;      

*органима школе: Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору и 

Ученичком парламенту;  

*ван школе: у Дому здравља у Врчину, Предшколској установи „Лане“, станици 

милиције у Врчину, Ветеринарској станици у Врчину. Активности у оквиру програма ПО:  

-Формиране су групе ученика за ПО од целокупних одељења 7. и 8. разреда.  

-План имплементације ПО је уграђен у школска документа:годишњи план рада  

школе, развојни   план  школе, школски програм за 7. разред и школски програм за 8. разред.  

-У ПО активностима су учествовали чланови Тима за ПО и oдељењске старешине 7. и 

8. разреда, а остали су информисани о раду на ПО.  

-Подељена су задужења међу члановима школског ПО тима.  
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-Реализована је сарадња са родитељима о ПО темама.  

-Формиран је вршњачки тим за ПО који има посебну улогу у реализацији овог 

пројекта. Састављен је од посебно заинтересованих ученика седмог и осмог разреда који су 

радили по програму који су донели чланови уз помоћ координатора Тима за професионалну 

оријентацију.  

-Због проблема који су настали поводом неповољн епидемиолошке ситуације ове 

године нису реализовани реални сусрети, само је реализован онлајн Дан девојчица 

-Због епидемиолошке ситуације наша школа, такође, ни ове школске године није 

организовала и реализовала Сајам образовања под називом „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО 

ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ који је био планиран за април месец као и претходних година.  

-Активности везане за професионалну оријентацију су завршене попуњавањем листе 

жеља и уписом у средњу школу.  

Координатор тима за професионалну оријентацију:  

Терзић Мирјана, психолог 

8.2. Извештај о корективном раду са ученицима 

У нашој школи током протекле школске године, као и претходних година корективни 

рад се прилагођавао пре свега индивидуалним потребама детета. Радило се на : 

Откривању узрока неуспеха (реализатори: учитељи, наставници, родитељи, 

психолог, педагог)  

Саветодавном раду са родитељима (реализатори: психолог, педагог, наставници, 

учитељи ) 

Снимању успеха ученика током године, а посебно на крају сваког периода 

(реализатори: учитељи, разредне старешине) 

Саветодавном и корективном раду са ученицима индивидуално и путем предавања 

на ОЗ-ма: 

Методе успешног учења 

Правилно формирање радних навика 

(реализатори: психолог, педагог, наставници, учитељи) 

Помоћи у савладавању наставног градива (реализатори: психолог, педагог и 

учитељи и наставници кроз допунску наставу) 

Логопедском третману све до савладавања проблематичних гласова и њихове 

аутоматизације (реализатор: логопед)  

Психолошком тестирању и ретестирању ученика (реализатор: психолог)  

Психолошко-педагошка служба је веома квалитетно сарађивала са другим установама 

на побољшању корективног рада: Центром за социјални рад општине Гроцка, Домом 

здравља у Врчину, Институтом за ментално здравље, МУП-ом Врчина и  Гроцке. 

8.3. Извештај о примени програма заштите деце од насиља 

Тим за заштиту деце од насиља је током протекле школске године спровео различите 

активности у оквиру овог програма уз помоћ свих запослених, посебно одељењских 

старешина. Тим је настојао да оствари добре сарадничке односе са ученицима, колегама и 

родитељима.  

На програму је рађено путем идентификовања развојно угрожене деце. Таква деца су 

накнадно праћена и тестирана уз примену тренинга за јачање самопоуздања, технике 

релаксације, учења о успостављању контроле и играња улога.  Настојано је и да се кроз 

наставне садржаје појединих предмета ради на превенцији насиља, а на часовима 
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одељењског старешине инсистирано је на питању толеранције и уважавању 

различитости.Организоване су многе спортске активности, посећене су позоришне 

представе, организоване презентације ученичког стваралаштва кроз разне изложбе, 

радионице, приредбе и такмичења. Радило се на стварању пријатног амбијента у школи кроз 

уређење учионица, ходника, дворишта. Дежурство наставника је било добро организовано и 

спроведено, а и техничко особље је прискакало у помоћ када је то било неопходно. Доста се 

повело рачуна о адекватном осветљењу у школи и око ње. Дворишта и у Доњој Мали и у 

школи у центру су ограђена и потпуно безбедна. Од велике помоћи у нашим настојањима да 

ученицима обезбедимо што сигурније окружење  је и видео надзор у централној згради. 

Успостављен је и ритам обиласка школе од стране полицијског службеника.   

Стручна служба је индивидуално и групно радила са родитељима деце која 

испољавају поремећене облике понашања. Настојано је да деца науче како да избегну 

конфликтне ситуације или уколико у томе не успеју да покушају да их конструктивно реше. 

Када је било неопходно контактиране су установе које се баве младима  који имају проблеме 

у понашању, на првом месту Центар за социјални рад општине Гроцка, Институт за 

ментално здравље, Завод за психофизиолошке и говорне поремећаје (који у оквиру свог 

програма укључује и рад са децом која испољавају проблематично понашање).  

Бригу  о случајевима насиља у школи  водиле су одељењске старешине, а по потреби 

психолошко-педагошка служба и Тим. О деци са проблемима у понашању редовно је 

расправљано на Одељењским, Разредним већима, Педагошком колегијуму и Наставничком 

већу. Ученички парламент се протекле школске године ангажовао и по овом питању.   

 

Тим за заштиту деце од насиља 

8.4. Клуб родитеља и наставника 

Клуб родитеља и наставника ОШ „Свети Сава“ започео је са радом у септембру 2019. 

године на иницијативу директора школе Добрице Синђелић.  Рад клуба на редовном нивоу 

реализује тим до 15 родитеља и наставника, док се у активности укључује значајнији број 

како родитеља, тако и наставника. Клуб омогућава родитељима да са наставницима директно 

учествују у раду школе и допринесу стварању квалитетних услова за васпитање и 

образовање деце. 

Чланови Клуба родитеља и наставника из школе: Добрица Синђелић, директор школе; 

Ана Матејић, педагог; Мирјана Терзић, психолог школе; Мирјана Јашић, професор разредне 

наставе; Јелена Козлина, наставник разредне наставе 

Годишњи план рада Клуба није у потпуности реализован јер се сарадња са 

родитељима одвијала  на мало другачији начин. Због препоручених превентивних 

епидемиолошких мера које се спроводе у школи, родитељи нису били у могућности да 

долазе  у школу. Због тога се сарадња са родитељима одвијала телефонским путем или преко 

Вибер група. 

Активности Клуба у школској 2020/21. години 

Клуб  jе спроводиo неке активности на основу плана активности, а на основу 

утврђених  потреба и анализа тренутног стања у школи по одређеним питањима.  

Клуб о својим активностима редовно jе извештаваo Савет родитеља са којим тесно 

сарађује, Наставничко веће, ученички парламент, али и родитеље, наставнике и ученике кроз 

редовне активности информисања. 

У току школске 2020/2021. године, фокус рада биo je на повећању укључивања 

родитеља, наставника у рад Клуба и развоју програма који значајније одговара на потребе 

свих (ученика, родитеља и школе/просветних радника).  
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Родитељи су давали предлоге активности усмерене на препознавање ресурса и актера 

у локалној заједници са којима се могу развити програми који унапређују рад школе и 

квалитет образовања.  
Бавили смо се и здравом храном-Моја укусна и здрава ужина за понети. Најбољи начин 

да деца од малих ногу схвате колико је здрава исхрана пресудан фактор здравог тела и духа је да се са 

њом непосредно упознају. Поводом Дана здраве хране, Клуб родитеља и наставника организовао је 

предавање како би својим ученицима што више приближио здрав начин живота, а сваке недеље на 

неком од часова ученици четвртих разреда на папиру су осмишљавали здраве ужине које су  

припремали код куће и доносили у школу да би на одмору дегустирали. Радили су квизове знања и 

укрштенице као и анкете у вези са здравом храном. 

За препоруку шта спремити за ужину погледали смо савете и предлоге нутрициониста и 

лекара.  

У сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", Светске здравствене организације 

и УНИЦЕФ-а, припремљен је видео материјал (филм) са кључним препорукама за безбедан 

боравак у школи који су ученици погледали кликом на линк 

https://www.youtube.com/watch?v=7CFE-R4Vmmg&t=20s 

Важна тема коју је покренуо Клуб родитеља и наставника је Интернет бонтон-основна 

правила лепог понашања на интернету. Педагог школе одржала је предавање на актуелну 

тему. 

Обележен је и Дaн бeзбeднoг интeрнeтa. 

Стицајем околности, део наших наставних и ваннаставних активности, у ово време 

пандемије, пренео се у онлајн окружење, те нема ученика који за последњих годину дана 

није био у прилици да се осим забавом на интернету не бави и учењем. Што више времена 

деца проводе на интернет мрежи, путем рачунара, телефона, таблета, то им више треба 

скретати пажњу на безбедно понашање у виртуелном свету закључак је наставника и 

родитеља па смо се бавили и овом темом. 

Предлози активности за наредну школску годину:  

-Едукације за родитеље и наставнике на све значајне теме, акције усмерене на 

уређење школе (прикупљање средстава, волонтерске акције уређивања), програми усмерени 

на јачање родитељских и наставнички вештина за заштиту деце од насиља у школи, на 

интернету итд.  

-У оквиру приоритета за наредну годину, поред програма неформалног образовања 

(ваннаставних активности) који обезбеђују стицање за живот значајних вештина, предивђена 

је реализације догађаја који јачају културу сарадње, заједништво и солидарност – 

реализација Новогодишњег и Ускршњег базара. 

-Отворени  дан (врата ) код директора школе. 

-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва  и  активности  ученика  и 

наставника. 

-Заједнички  састанак мањих група родитеља  и ученика са наставницима 1-4., 5.-8 

разреда  са  три  и више слабих оцена. 

-Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају  тешкоћа у понашању и 

учењу. 

-Хуманитарне акције клуба родитеља и наставника. 

-Октобар, дан кућних љубимаца 

-ПОНОВО РАДИ БИОСКОП – почевши од октобра организовати пројекције филмова 

за ученике који осим забаве имају и едукативни карактер, било да је реч о ауторским, 

ангажованим филмовима, који нису увек доступни ученицима.  

-Набавка награда за ученике на такмичењу. 

-У редновним радионицама које се организују на часовима или као ваннаставна 

активност планира се укључивања родитеља. 

https://www.youtube.com/watch?v=7CFE-R4Vmmg&t=20s
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-Обележавање значајних датума -од појединих дана који могу имати значаја за 

ученичку едукацију, као што су Дан здраве хране, Дан планете Земље, Дан вода, 

планина...креирати заједнички догађај уз асистенцију родитеља. 

--ЕКО ДАН-еколошке  активности у којима се планира укључивање родитеља, према 

могућностима и потреби. 

Програм „ОТВОРЕНА ВРАТА” разговараонице/ трибине са логопедом (чланицом 

клуба), лекаром, психологом, педагогом, дефектологом... –представљају саветодавну 

подршку родитељима и наставницима деце са развојним или адаптационим потешкоћама;  

-Сарадња са локалном заједницом. 

-Програми посета/учешћа у програмима ван школе (посете фирмама у Врчину). 

Клуб родитеља је место које окупља све родитеље наше школе.Отворени смо за 

сарадњу и помоћ увек када за тим постоји потреба. Можемо помоћи у остваривању идеја, а 

заједнички циљ су нам наша деца и њихово образовање и васпитање.  

Подршка родитељима и оснаживање родитељства, као и сарадња са школом и 

локалном заједницом су наш задатак. Што нас је више могућности за боље родитељство су 

нам веће!  
ЗАЈЕДНО МОЖЕМО МНОГО !!! 

Koординатор Клуба родитеља,                                                                                                         

Мирјана Јашић   

8.5. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе радио је у шк.2020/21.години по 

плану који је сачињен на почетку школске године.Чланови тима су:Добрица Синђелић, 

директор школе; Ана Матејић, педагог; Мирјана Терзић, психолог; Драгана Младеновић, 

логопед; Љиљана Кнежевић, руководилац Стручног већа за разредну наставу-координатор 

тима; Данијела Апостоловић,  руководилац  Већа од 5. до 8.разреда; представник Ученичког 

парламента; Јелена Вулета, родитељ. 

На основу члана 49. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - други закон), министар просвете, науке и 

технолошког развоја доноси 
ПРАВИЛНИК  

О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

Директор школе, господин  Добрица Синђелић, известио је чланове Тима да су сви 

запослени у школи упознати са упутствима које је донело МПНТР, а све у вези са 

организацијом наставе у шк. 2020/2021.години. 

 Oрганизација рада школе на основу Стручног упутства за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2020/21. годину, које је донело 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ближе одређује рад у 

шк.2020/2021.години. 

 Образовно-васпитни рад у шк.2020/2021.години организован је непосредном 

наставом,односно, наставом на даљину. 

У складу са законом, а на основу Посебног програма час траје 30 минута 

Посебан програм се остварује на два начина: 

-Модел А:Настава на даљину 

-Модел Б: Настава по комбинованом моделу 

 Директор школе, господин  Добрица Синђелић, известио је чланове Тима да су сви 

запослени у школи упознати са упутствима које је донело МПНТР на одржаним састанцима. 
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Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе 

којим се ближе  уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у 

условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби потив вируса 

COVID 19 .   

Дате су и препоруке за безбедни повратак у школе током пандемије COVID-19, 

едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини,мере 

смањења ризика уноса корона вируса у школску средину,одржавање физичке 

дистанце,ношење маски,редовно прањеруку,редовно чишћење школске средине, као и начин 

исхране ученика у школи. 

Тим је  радио и  на обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно – васпитног 

рада установе. Тим је пратио остваривање школског програма, циљева и стандарда 

постигнућа, развој компетенција, вредновање резултата наставника и стручних сарадника, 

као и утврђивање резултата рада ученика. 

Посебна пажња била је усмерена на развој методологије самовредновања у односу на 

стандарде квалитета рада установе, давању стручних мишљења у поступцима за стицање 

звања наставника и стручног сарадника. Наравно, није  изостало ни праћење развоја 

компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве квалитета образовно-

васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања школе. 

У оквиру дискусија, на састанцима је заједнички констатовано да је професионални 

развој сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника и 

стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика, 

односно њихових постигнућа. 

Саставни и обавезни део професионалног развоја је и стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање васпитно-образовног рада, што наша школа, заједно са Директором, 

господином Добрицом Синђелићем, омогућава наставницима и стручним сарадницима. 

Закључак свих чланова Тима је да се стручно усавршавање остварује активностима 

које предузима наша школа у оквиру својих развојних активности, и то: 

-извођењем угледних , односно огледних часова и активности са дискусијом.У школи 

постоје Примери добре праксе где се налазе сви одржани часови оваквог типа,а од стране 

наставника наше школе. 

-анализа посећених семинара такођеје увек присутна на састанцима наставничког 

већа, као и састанцима стручних и разредних већа. 

-учешће у многобројним пројектима школе(о пројектима школе постоји посебна 

евиденција, као и тим који се бави тиме) 

Сваки наставник наше школе има свој портфолио –лични план професионалног 

развоја. У поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавањаи и 

професионалног развоја, наставник примењује стандарде компетенција. 

Анализа рада у протеклом периоду извршена је на свим састанцима одељењских, 

разредних и стручних већа, као и на наставничком већу, али је директор школе још једном 

дао осврт на досадашње резултате и процену остварености предвиђених активности 

програма наставе и учења за први, други разред, и трећи разред инаставног плана за четврти 

разред, програма наставе и учења за пети, шести разред и седми разред, као и наставног 

плана за  осми разред.Можемо бити задовољни резултатима који су остварени у протеклом 

периоду, али ће се и у наредном периоду акценат ставити на наставу и учење, као и 

коришћење најсавременијих образовних платформи. 

Дискутовано је о даљем развоју методологије самовредновања у односу на стандарде 

квалитета рада установе и подизање квалитета рада установе даљим праћењем развоја 

компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве квалитета образовно-

васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања школе. 



 

 

115 

 

 

Дигитални свет ученицима првог разреда омогућио је што бољу информатичку 

писменост, као и све предности модерних стилова учења, али у комбиновању са 

традиционалним техникама, коришћења књига, енциклопедија и библиотечких информација 

Пројектна настава саставни је део програма наставе и учења. У протеклом периду 

остварене су бројне и разноврсне пројектне активности у нашој школи, на часовима и ван 

њих, уз висок степен ангажовања и активности ученика и наставника, као и родитеља. У 

нашој школи овај вид наставе, тј.пројектих активности засупљен је у свим разредима од 1. до 

8.прожимајући све активности везане за школски живот.Међупредметна повезаност је 

очигледна, као и активност ученика и функционално знање. Све остварене пројектне 

активности које су реализоване у протеклом периоду налазе се у дневнику образовно – 

васпитног рада. 

Праћење остваривања школског програма директно је повезано са обезбеђивањем 

квалитета и развоја установе. Извршена је анализа посећености часовима у протеклом 

периду од стране директора и стручних сарадника.Посећеност је обухватила сто процентно 

наставни кадар ,будући да је Директор посетио све часове, као и педагог, психолог и 

логопед. Закључак свих био је да треба и даље, у наредном периоду, остваривати наставу 

усмерену на исходе, а не на циљ, као и даље неговати и подстицати ангажованост свих 

ученика на часовима. 

И даље се наставља са анализом оперативних планова и припрема, са посебним 

освртом на први, други,трећи, пети, шести и седми  разред. 

Подршка ученицима у процесу учења је јако битна и не сме се ниједног тренутка 

занемарити. У вези са тим, планирана је организација свих оних активности и облика рада 

који доприносе да се индивидуализује приступ сваком ученику, и да се на тај начин омогући 

развијање потенцијала ученика. Посебно је важна допунска и додатна настава, као и сви 

облици ваннаставних активности. На тај начин омогућено је праћење појединачног успеха 

ученика, као и њихових постигнућа на такмичењима. 

У нашој школи посебан приступ у раду поклања се и даровитим ученицима, као и 

ученицима који имају потешкоћа у остваривању наставе, што значи да имамо заступљен 

ИОП1, ИОП2 и ИОП3.  

На тај начин настава је усклађена са различитим способностима и склоностима 

ученика. 

Извршена је анализа семинара које су похађали наставници и директор, а све у циљу 

јачања својих капацитета, оснаживању и јачању различитих компетенција. 

Директор школе, господин Добрица Синђелић, улаже огроман труд како би свим 

запосленима омогућио стручно усавршавање. 

Угледни часови су уобичајена активност образовно-васпитног рада у нашој школи и 

представљају примере добре праксе које посећује велики број колега, директор и стручни 

сарадници. На почетку сваке школске године сваки наставник, сходно свом афинитету, 

образовању и умешности, планира угледни час који ће одржати. 

Ови часову су посебно припремљени и осмишљени и дају леп пример осталим 

запосленима. Најављују се благовремено, на огласној табли, у зборници, позивају колеге  

које са задовољством долазе на те часове,а понекад и тимски учествују. 

На крају школске године, сваке године штампамо примере добре праксе и остављамо 

по један примерак у школску библиотеку и на тај начин омогућујемо сваком ко жели да 

погледа један добро осмишљен час, нарочито приправници, почетници или студенти који су 

често на пракси у нашој школи. 

И у даљем раду наставићемо са одржавањем угледних часова, јер омогућују сваком 

наставнику да изрази своје потенцијале и креативност у највећој могућој мери. 

Сви чланови Стручног већа разменили су искуства одвијања наставе на 

даљину.Пратећи упутства Директора школе, господина Добрице Синђелића, а све по 

препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја,и следећи упутства која су 
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благовремено и успешно спроведена, настава се у протеклом периоду одвијала без 

потешкоћа.Сви смо се упознали са предностима коришћења ове образовне платформе и 

наставићемо да користимо те птредности у даљем раду.. 

У даљем раду наставићемо са  коришћењем   различитих ИКТ алата за задавање 

тестова знања, вежбања, вредновање домаћих задатака и других продуката рада 

ученика.Наставници ће искористити могућности нове технологије и презентовати по један 

изабрани час.  

Примери добре праксе нису новина у раду наставника наше школе.На овај начи 

померамо првенствено своје границе и образовне капацитете, а самим тим и квалитет наставе 

подижемо на виши ниво. То није изостало ни у преотеклом периоду. На овај начин желели 

смо да покажемо да можемо, да хоћемо, боље и више! Успели смо да све алате које нам је 

пружила образовна платформа ефикасно искористимо, а час учинимо деци занимљивим и 

незаборавним.Свакако ће овај час увек памтити, кроз своје школовање, а и сваки учитељ ће 

осетити огромно задовољство и сатисфакцију у свом раду.Сваки рад на себи није никакво 

доказивање другима, то је само померање својих граница, капацитета, то је , у ствари, победа 

себе самог! 

Јачање и развијање компетенција директора, наставника и стручних сарадника ради 

квалитетнијег обављања посла, као и успешне реализације постављених захтевеа савремене 

школе у циљу унапређивање развоја ученика и нивоа њихових постигнућа, као и целокупног 

образовно-васпитног рада, део је значајних активности које су реализоване у протеклом 

периоду. 

Усмеравање и подстицање наставника и стручних сарадника у процесу стицања звања 

педагошког саветника било је заступљено и у школској 2020/2021. години. 

Активности које се односе на  Усмеравање и подстицање наставника и стручних 

сарадника у процесу стицања звања педагошког саветника, уређене су Правилником о 

сталном стручном усавршавању  и напредовању у звања наставника, васпитача, и стручних 

сарадника.Наставници који су поднели захтев Директору школе, Наставничком већу, 

Стручном већу  у шк.2020/2021.години  за напредовање у струци и полагање испита за звање 

педагошког саветника су : Данијела Апостоловић, наставник историје и Љиљана Кнежевић, 

наставник разредне наставе. Школа је доставила предлог за избор у звање педагошки 

саветник за обе наставнице просветном саветнику и поднела потребну документацију о 

испуњености услова за стицање звања педагошки саветник.На основу приложене 

документације, посете школи 30.03.2021. и 04.06.2021.,извршеног стручно-педагошког 

надзора, увида у персонални досије наставница, и педагошку документацију Школе, 

разговора са наставницама, директором, педагогом и представником стручног већа и увида у 

снимљени час, утврђено је да су испуњени прописани услови за стицање звања педагошки 

саветник за обе наставнице.У досадашњем раду, обе наставнице показале су висок ниво 

компетенција за наставу и учење, као и допринос иницирању и учествовању у подизању 

квалитета педагошке праксе. 

Сарадња са Тимом за професионални развој, Тим за ШРП, Тим за самовредновање, 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је од изузетног значаја за 

целокупни рад школе као установе и свих запослених. 

У даљем раду наставиће се сарадња са свим Тимовима који су од значаја за целокупни 

рад наше школе.Само тимски рад доноси успех установи, наравно, не занемарујући 

индувидуалне капацитете сваког запосленог. Свако, сходно својим способностима и 

афинитету доприноси побољшању свеукупног успеха читаве установе. 

 

Координатор тима 

Љиљана  Кнежевић 
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8.6. Извештај о раду Тима за професионални развој 

Чланови: Ана Матејић, Данијела Апостоловић, Бојана Теофиловић, Гордана 

Апостоловић 

            План стручног усавршавања саставни је део ГПРШ-а. Професионални развој 

наставника јесте стални процес унапређивања вештина и компетенција наставника у циљу 

унапређивања квалитета наставе. Toком ове школске године због епидемије COVIDA 19 

целокупан рад школе био је измењен по препоруци Министарства просвете, а у складу са 

донетим епидемиолошким мерама. 

Тим  за професионални развој својим планом предвидео je усавршавање за текућу 

годину. Реализовани семинари: 

 -24. августа 2020. у нашој школи је реализован семинар из математике Oтворени 

задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике-у трајању од 8 сати 

(компетенција за поучавање и учење, приоритетна област П3), реализатор Школски центар за 

савремено образовање Београд.  

   -26 и 27 августа 2021. у нашој школи је реализован и семинар Инклузија од теорије 

до праксе 2 у организацији Центра за образовање и професионални развој, (компетенције за 

подршку развоју личности детета и ученика, приоритетна област: методика рада са 

децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка -рад са децом из осетљивих 

група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

-Toком ове школске године због епидемије COVIDA 19 многи стручни семинари 

реализовани су онлајн. Сви запослени наставници, стручни сарадници и директор прошли су 

одговарајуће онлајн семинаре. 

У оквиру радног времена према правилнику наставници и стручни сарадници имају 

64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања. 44 сата стручног усавршавања 

које предузима установа и 20 сати ван установе. Сат похађања обуке стручног усавршавања 

има вредност бода. Тим се током ове године бавио праћењем и реализацијом угледних 

часовa који су реализовани у складу са усвојеним мерама. 

 Писане припреме реализованих часова  биће одштампане као „Примери добре 

праксе“ као и претходних година и дати на увид свим наставницима. Тим је давао подршку 

наставницима у измењеним условима рада и евидентирао реализацију свих оних активности 

које унапређују целокупан васпитно-образовни рад школе. На нивоу Стручних већа 

усаглашено је планирано индивидуално онлајн усавршавање наставника. Стручна већа су о 

планираним активностима извештавала педагошко-психолошку службу.  Извештаје о 

стручном усавршавању у установи сваки наставник је имао обавезу да  самостално уради и 

унесе  у свој портфолио.Тим за стручно усавршавање направио је базу података у 

електронској форми и тиме знатно олакшао уношење и праћење података. 

Менторство је процес у којем наставници дају подршку студентима или наставнику 

почетнику, како би их увели у  праксу и допринели стицању одређених искустава за успешан 

завршетак студија или извођење наставе.Током овог периода у нашој школи реализовала је 

професионалну праксу студенткиња четврте године Учитељског факултета Маринковић 

Марија  у првом разреду- ментор Милан Сантрач. Током ове године Милена Јанковић 

професор разредне наставе спровела је истраживањe за мастер рад на тему – Методичке 

специфичности примене  PowerPoint презентација у настави природе и друштва-. Активности 

које се односе на усмеравање и подстицање наставника и стручних сарадника у процесу 

стицања звања педагошког саветника биле су реализоване током ове школске године у нашој 

школи. Наставници који су поднели захтев директору, Наставничком већу и Стручном већу 

за напредовање у струци и полагање испита за звање педагошког саветника су Љиљана 

Кнежевић професор разредне наставе и Данијела Апостоловић професор историје. Оне су 

успешно реализовале све захтеве и добиле звање педагошког саветника ,што је не само 

њихов лични успех већ и успех наше школе. Професорка музичке културе Мила Ђачић  
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осмислила је и издала уџбеник музичке културе за трећи и четврти разред основне школе за 

издавачку кућу БИГЗ .Сви  наставници који ће  учествовати на завршном испиту ученика 

осмог разреда као дежурни наставници, прегледачи , супер визори прошли су обавезну обуку 

Министарства просвете науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и 

васпитања. 

Ова школска година остаће упамћена по измењеном начину реализације наставе по 

препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја због епидемије COVIDA 

19.Наставно особље наше  школе и стручни сарадници  на челу са директором успешно су 

реализовали План наставе и учења. Наши ученици су показали изузетно знање и вештине и 

освојили бројне награде на такмичењима. Захваљујући дугогодишњем стручном 

усавршавању коме се у нашој школи поклања изузетна пажња спремно смо дочекали све 

промене у реализацији наставе,лако прешли на online наставу и успешно привели крају ову 

школску годину. 

                                                                                                         Руководилац тима 

                                                           Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе 

8.7. Извештај о раду Тима за међународну сарадњу 

ЦИЉ: Сарадња и успостављање нових веза; стицање и продубљивање знања; 

упознавање нових култура. 

Чланови тима: Добрица Синђелић, директор школе; Данијела Апостоловић, професор 

историје, координатор; Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе, члан; Ана Матејић, 

педагог, члан; Снежана Теофиловић, библиотекар, члан. 

 Тим за међународну сарадњу радио је по плану који је сачињен на почетку школске 

2020/2021. године. Нажалост, због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса 

COVID 19, предвиђене активности нису реализоване. Све ове активности биће планиране за 

наредну школску годину. Одржано је укупно три састанака Тима. 

Планиране активности биле су: 

-Учешће на 51. Међународном сусрету деце Европе – Радост Европе 

-Наставак сарадње са ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора 

-Наставак сарадње са ОШ „Свети Сава“ из Зворника, Република Српска 

-Реализација плана успостављања међународне сарадње са институцијама основног 

образовања Републике Грчке 

-Реализација плана за наставак сарадње са српском дијаспором из Деске 

 

                                                                                                                       Координатор Тима 

                                                                                                                 Данијела Апостоловић 

8.8. Извештај тима за естетско уређење школе 

Чланови тима: Златана Ђорђевић, професор физике, координатор/руководилац; Добрица 

Синђелић, директор школе; Ана Матејић, педагог; Радица Костадиновић, професор разредне 

наставе; Мирјана Јашић, професор разредне наставе; Јелена Вукчевић, професор биологије; 

Драгана Митрић, професор географије 

Број одржаних редовних седница -  3 састанака  

Број одржаних ванредних седница – 2 састанака 

Већих одступања од Годишњег плана није било.  

Остварени циљеви и задаци тима: 

-Сарадња са ликовном секцијом  
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-Организовање активности везаних за заштиту животне средине 

-Обезбеђивање простора за излагање ученичких радова 

-Свакодневно се поправљлао и уређивало двориште како би нам био пријатнији рад. 

-Групним и индивидуалним радом у школи се израђивала декорација, осмишљавали 

панои и сцене поводом обележавања пригодних датума за Нову годину, Дан школе.. 

-Естетско уређење ентеријера школе за матуру ученика 8. разреда 

-Континуирано обнављање намештаја и опреме 

-Засађено цвеће на ђачком и наставничком улазу у школу  

-Опремање слика  

-Опремање хола цвећем и одржавање ходника 

-Опремање терасе цвећем и саксијама 

Предлози новина за следећу школску годину : 

-Простор за одмор и разоноду ученика ( издвојена целина у простору за одмор и 

забаву је део у коме би требало да се налазе lazy bag фотеље, лаптопови...) 

-Опремити ходнике клупама за које постоји метална конструкција 

-Акција „Уређење школског дворишта- уређење школске средине“, дан када садимо 

цвеће, Дан планете Земље 

-Сајам цвећа 

-Свесни тога колико је природно светло значајно за рад и учење, нарочито када 

ученици већи део дана проводе у школи предлог је да се угради лед осветљење јер је 

светлосни спектар ових сијалица најприближнији природном, сунчевом светлу, због чега и 

највише прија људском оку.  

-Бирамо најбоље уређену учионицу – кабинет (акција на нивоу школе) 

-Уређење простора за пријем родитеља 

-Билборд у дворишту школе - слободностојећи рекламни пано одговарајућих 

димензија и материјала, намењен за постављање рекламних порука (вуковаци, ђак 

генерације...) 

Предлог новог координатора/руководиоца и чланова:  

На последњем састанку  предлажено је да остане досадашњи састав руководиоца и 

чланова.  

Руководилац тима 

Златана Ђорђевић, професор физике 

8.9. Извештај о програму заштите животне средине 

На програму еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе рађено је 

тако што су ученици масовније укључивани у рад на уређењу школе и неговању школског 

врта. О томе се почело водити рачуна давно, али последњих година све више и више. Кроз 

разна обавештења, кодексе понашања, рециклажне радионице, наставне предмете као што су 

свет око нас, природа и друштво, чувари природе, час одељењског старешине, секције мали 

еколози, чишћења учионица, дворишта, локалних паркова, делова око локалних путева, итд.   

Ученици се од 1. разреда уводе у значај свакодневног (не повременог) одржавања 

чистоће радног и животног простора. Већ дуги низ година организујемо наградни излет за 

најуредније одељењске заједнице од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда. Тако смо нашли 

начин да мотивишемо ученике на одржавање чистоће, а зна се да је мотивација битан фактор 

успешног извршавања активности.    

  Наша школа је заиста чиста и без отпадака јер су ученици заиста научени на 

одржавање те чистоће. Наше канте за отпатке су пуне после великог одмора и на крају 

наставног дана јер су отпатци баш тамо где треба да буду, а не на поду, бетону, травњаку, и 

техничко особље у том смислу нема пуно посла. Ако је један од циљева васпитања и 
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образовања навикавање ученика на одржавање хигијене животног и радног простора, ми се 

можемо похвалити да су наши ученици ВЕЋ НАВИКНУТИ на правилне хигијенске навике, 

и у сваком тренутку учионице и двориште су чисти. Поносни смо на однос наших ученика 

према одржавању просторне хигијене.  

   Код ученика, такође настојимо да развијемо љубав према природи и животињама. 

Тако сваке године никне ново дрво генерације, ученицима, осим потребе за чистоћом, 

предочавамо и значај труда који улажемо у озелењавање школског дворишта. Радисе на 

оплемењивању дворишта разним врстама дрваећа и цвећа – тујама, ружама, итд. То се 

ученицима допада, воле своју школу, школско двориште и то исказују на најбољи могући 

начин – сами је унапређују самосталним и организованим чишћењем.   

Као и сваке године, и ове године је нова генерација првака посадило своје дрво-„ 

Дрво генерације“. Ученици су дрво украсили порукама очувања животне средине и порукама 

пријатељства. 

Почетак другог полугодишта обележен је садњом новогодишњег дрвца у школском 

дворишту. Исписиване су поруке пријатељства са једном главном жељом – да се поново буде 

у ђачким клупама без дистанце. Ученик Илија Исидоровић и његов дека су добили 

захвалнице за допринос школи. 
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Сваки разред у издвојеном одељењу Доња Мала има свој кутак – „Мали врт“ у 

школском дворишту.   

 

  
            Један од здравих стилова живота свакако јесте и боравак у чистим и уредним 

просторијама. Наши ученици бораве у савремено опремљеној и модерној школи. О чистоћи 

просторија брине особље које је задужено за то. Али и ученици воле своје учионице и 

одржавају их уредним.  

          Ученици су веома креативни и посебну пажњу поклањају уређењу и оплемењивању 

радног простора. Тако ученици прозоре у својој учионици украшавају разним мотивима из 

природе и тако уносе шаренило и радост у простор у ком свакодневно бораве, друже се и 

уче.  

 
 

            На пословима који се тичу заштите животне средине, нарочито залагање су показале 

биолошка, еколошка и ликовна секција. Обрађиване су многе теме и у оквиру њих прављени 

панои. Ученици су упознати са технологијом рециклаже и аеро загађивачима. 

Еколошка секција у којој су учествовали ученици који воле природу и који желе да 

прошире своје знање и да активно учествују у спасавању планете. Секција је имала  за циљ 

да код ученика развија креативност, свест о константном  загађењу панете наметнутом 

савременим начином живоа, свест о очувању природе, превентиви, свет о рециклажи, 

стваралачки дух итд. Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално 

предузимање превентивних мера заштите животне средине, решавање текућих проблема, 

ширења свести и утицај на друге у својој заједници, о значају, превентиви и мерама зашттите 

природе, као и самопоуздање и поверење у властите способности. Сви  чланови еколошке 

секције учествовали су у пројеку који је „Еко“ Гроцка реализовала на целој општини (у свим 

основним школама)  “Изабери боју и рециклирај“  и  учествовали на свим осталим 

конкурсимаи акцијама, као на пример „Засади дрво“ ид. 

           У нашој школи се већ дуги низ година реализује хуманитарна и еколошка акција „Чеп 

за хендикеп“ Удружења параплегичара и квадриплегичара Баната „Чеп за хендикеп“. Ни 
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после неколико година, наши ученици нису изгубили жељу да несебично помажу другима и 

чувају животну средину. Најпосвећенији међу њима свакодневно вредно сакупљају чепове и 

показују да заједничким залагањем могу много да учине. Циљ је да развијањем свести код 

ученика о значају рециклаже помогнемо изради помагала. Желимо да сви чланови Удружења 

добију квалитетна помагала, па  ћемо акцију спроводити докле год постоји потреба за 

набавком ове опреме, а то нам са овако преданим ученицима, уопште неће бити тешко. 

 

 
 

     

          Вредимо онолико колико бринемо о окружењује мото наше куће, свих чланова 

Основне школе „Свети Сава“ из Врчина. Многобројне пројектне активности за циљ имају  

подизање свести и знања о одрживом развоју, а затим и ангажовање свих ресурса школе како 

би се покренуо процес еколошке одговорности, како код ученика, тако и код наставног 

особља. Основни приступ овог концепта васпитно-образовног рада је систематско деловање 

у школи као целини, повезивањем садржаја у настави са целокупним животом и радом 

школе како би учење за живот младих формирало еколошки пожељно понашање као трајну 

вредност.  

         Наша школа је на иницијативу директора Добрице Синђелића и наставнице хемије 

Милице Максимовић, изабрана је од стране комуналног  предузећа  „Еко Гроцка“, као прва 

школа којој су додељене рециклажне канте. Канте су у више боја, а свака боја означава шта у 

њих треба да се убаци. Тако да се од почетка школске године у плаве канте убацују пластика 

и лименке, у жуте – папир и картон, у црвене – биолошки отпад и храна, док се у зелене 

канте убацује сав остали комунални отпад. 

           Осим што делујемо локално ми своја знања ширимо и даље. Ученици петих и шестих 

разреда често обилазе и сређују делове Врчина, а трагови које остављају су сортиране 

сакупљене сировине и поучни транспаренти које сами осмишљавају и праве. 
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9. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШКОЛЕ - ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

У оквиру интерног маркетинга у школи су редовно прављене изложбе најлепших 

ликовних и литерарних радова ученика. Реализоване су приредбе на којима су своје умеће 

показале драмска, рецитаторска секција, хор, а и ликовна секција кроз учешће на сређивању 

сцене. Такође смо се остварили и у сопственом издавачком подухвату.  

И у оквиру екстерног маркетинга организоване су многе активности којима је наша  

школа презентовала своја постигнућа локалној заједници, као и ширем аудиторијуму.  

Поред тога организована су и гостовања многих познатих личности и удружења.  

У организацији наведених садржаја много посла имали су руководиоци  и чланови 

школских секције, одељењске старешине и библиотекар. Следи детаљнији приказ неких 

значајних активности наше школе, а све активности се налазе и у Летопису школе за 

2020/2021. школску годину 

9.1. Манифестација и приредбе у школи и ван ње 

Током школске 2020/2021. године на свечан начин и уз пригодан програм  у школи су 

обележени сви значајни моменти у животу школе и организована гостовања предавача, 

песника, драмских група и сл. 

 

9.1.1. Свечани пријем првака 

Свечани пријем ученика првог разреда одржан је 31.08.2020. год. у 10.00 часова у 

школском дворишту. Пријему су присуствовали наставници, стручни сарадници и директор 

школе Добрица Синђелић. Присутнима се обратио директор наше школе, Добрица 

Синђелић, пожелео првацима срећан почетак школовања, дао смернице за успешно учење и 

владање, и обавестио родитеље о могућностима које наша школа пружа ученицима. Учитељи 

првог разреда у шк. 2020/21. год. су: 1/1 – Милан Сантрач, 1/2 – Бојана Теофиловић и 1/3 – 

Љубинка Вагић. Након приредбе за ученике првог разреда у припреми драмско-рецитаторске 

секције разредне наставе уследила је прозивка ученика по одељењима. Директор школе је 

свим ученицима уручио пригодне поклоне за полазак у први разред. Такође, обезбеђен је и 

комплетан информативни материјал – распоред часова, школског звона, ред вожње ђачког 

аутобуса, итд. Након пријема одржани су родитељски састанци. 

9.1.2. Свечана приредба за петаке 

Свечаном приредбом обележили смо и ове године прелазак наших ученика са 

разредне на предметну наставу. Упркос постојећој ситуацији, нисмо желели да се наши 

ученици осећају занемарено и да њихов прелазак у више разреде прође незапажено. 

Предузете су све превентивне епидемиолошке, здравствене и законске мере и препоруке 

ради спречавања, појаве и ширења заразе. 

Приредба је одржана у дворишту школе 31. августа 2020. године, у 11 часова. 

Присутне петаке и њихове родитеље поздравио је директор школе Добрица Синђелић. 

Петаке су свечано испратили њихови учитељи - Бојана Теофиловић, Милан Сантрач и 

Љубинка Вагић, а одељењске старешине – Горица Милошевић, Данијела Апостоловић и 

Душан Петровић прочитали су списак својих ученика и пожелели им добродошлицу.  

Драмски део приредбе припремила је наставница српског језика Слађана Вагић и 

ученици - Биљана Стевановић 8/2, Теодора Николић 8/3, Јана Маринковић 6/1, Анастасија 

Пешић 6/1, Лука Тијанић 6/1, Јована Јерковић 6/1, Ања Стекић 6/4 и Јулијана Перић 6/4. 

Координатор и организатор била је школска библиотекарка Снежана Теофиловић. С обзиром 
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на то да наша школа подстиче читалаштво, креативност и стваралаштво и да промовише, 

ствара и негује младе таленте, приредбу смо употпунили награђеним дечјим радовима са 

литерарног конкурса који су објављени у прошлом броју школског часописа. Ученици су за 

ову прилику говорили стихове својих песама како би били узор и инспирација млађим 

генерацијама и како би их мотивисали да и сами стварају дела од непролазне вредности. 

9.1.3. Активности у оквиру Дечје недеље 

Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је указивању на одговорност коју 

породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових 

права под слоганом „ Подељена срећа, два пута је већа“  и „ Да право свако, дете ужива 

лако“. То је била прилика да  и наша школа подстакне све конкретне активности са овим 

циљем. У оквиру Дечје недеље, и не само у оквиру ње,  упознајемо ученике са њиховим пра-

вима, одговорностима и обавезама. Кроз интерактивно учење, трудимо се да приближимо 

ученике једне другима, да их учинимо бољим, хуманијим, спретнијим... 

У оквиру организације „ Пријатељи деце“ Гроцка организован је онлајн ликовни 

конкурс, на ком су чланови наше секције остварили завидан успех. 

У оквиру Дечије недеље ,,Подељена срећа, два пута је већа“ у петак 09.10.2020. 

године, у школском врту засађено је дрво генерације ученика првог разреда. Ученици су 

дрво украсили порукама очувања животне средине и порукама пријатељства. 

9.1.4. Активности поводом Новогодишњих празника 

У издвојеном одељењу наше школе – „Доња Мала“, уз новогодишње песме  ученици 

II/3 данима су вредно украшавали учионицу и ходник школе поводом предстојећих празника. 

Ученик Илија Исидоровић  поклонио је својим другарима  јелку и цело одељење је окитио 

јелку са жељом да нам Нова година донесе срећу и здравље и да поново можемо да се 

дружимо и загрлимо као и пре пандемије.  Јелку  ћемо засадити  у дворишту школе, 

неговаћемо је и окитићемо је сваке године, сећајући се да смо је засадили „под маскама“.   

Дивну сарадњу коју имамо са родитељима наших ученика, наставили смо и ове 

године. Иако нисмо могли да имамо заједничке радионице, родитељи су се активно 

укључили у украшавање школе, па су направили имитације ирваса и Снешка који су 

употпунили утисак Нове године и Божића. Осим родитеља помогли су нам и ђаци прваци, 

ученици I/3 одељења. Они су спретно увијали новогодишње поклоне које су  по први пут 

стављали испод „школске“ јелке. Ученици трећег и четвртог разреда су украсили другу јелку 

у холу школе која је додатно допринела новогодишњем духу. Као изненађење за вредне ђаке 

и родитеље, на родитељском састанку ђаци су добили украшене ђачке књижице са 

честиткама од учитељице. 
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Вредан и марљив рад ученика и учитељица у продуженом боравку, евидентан је и у 

овим чаробним предновогодишњим данима. Ученици свакодневно марљиво раде домаће 

задатке, нестрпљиво ишчекујући време планирано за украшавање просторија продуженог 

боравка. Били смо веома активни, направили смо мноштво лепих цртежа и осим наших 

просторија украсили смо и ђачки улаз у школу. 

 

  
 

  
 

9.1.5. Ликовна  радионица 

Током марта, априла, маја и јуна у 2021. године, сваког понедељка од 12-14 часова, у 

подручној школи  ОШ „Свети Сава“ у Врчину,  реализована је  Ликовна радионица Центра за 

културу Гроцка. Радионицу је водила академска сликарка Мика Ловре. Радионицу је 

похађало  27 ученика 1/3, 2/3, 3/4и 4/3 одељења.  

Циљ радионице је да негује и подстиче дечју машту и стваралаштво, развија осећај за 

лепо, као и осећај за тимски рад и пријатељство.Ученици су истраживали и на  креативн  

начин  се изражавали и примењивали различите ликовне технике.  

Обрађено је мноштво тема и прича, а прва у низу била је „Пролеће, чекамо те“.     

Затим се прешло на маске, а инспирација је пронађена у богатој традицији централне 

Африке. Деца су прво радила припремне цртеже и ликовна решења у виду скица, да би 

финално маске реализовали у картону и другим материјалима. Осликавали су их темперама и 

акриликом. Позабавили су се и темом портретне уметности. Младим полазницима су 

представљени женски портрети чешког сликара Алфонса Мухе, а реализовани цртежи су 

рађени техником оловки у боји - популарних дрвених бојица.Дошао је ред и на такође велику 

тему уметности, тзв. мртву природу, где је инспирација био српски сликар Марко 

Челебоновић, а рад са децом се опробао у техници уљаног пастела.И на крају мартовског 

циклуса, путовало се у Шкотску, а поред приче о хералдици, историји ове земље, килту, 
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тартану, једнорозима и магарећем трну, прионуло се и на израду грба Шкотске. Деца су своје 

радове цртала и осликавала фломастерима и дрвеним бојама. 

Полазници ликовне радионице са својим радовима учествовали су на  61. Изложби 

ликовних радова деце и омладине Србије у Новом Саду под називом „Сцена, маска,костим, 

лутка“. 3.награду за маску освојила је Наталија Јовановић IV- 3. На 62. Изложби ликовних 

радова деце и омладине Србије  у Новом Саду под називом „Сцена, маска,костим, лутка“ 

усмено је похваљен групни рад и као такав може ући у конкуренцију за награде. 

Годишња изложба радова са дечијих раидоница Центра за културу Гроцка била је у 

Ранчићевој кући у Гроцкој. 

                                                                                            Координатор Слађана С. Вагић 

9.1.6. Прослава школске славе – Свети Сава 

Наша школа има ту част и привилегију да носи име једнe од најзначајнијих личности 

наше историје.  

Светосавска химна, којом сваке године започињемо светосавске прославе и 

заједнички школски час, подсећа нас на значај завештања Светогa Саве и обавезе коју има 

свако од нас.  

Ове школске године, 27. јануара 2021. године традицију  обележавања школске славе 

прилагодили смо  тренутној епидемиолошкој ситуацији уз апсолутно поштовање свих 

епидемиолошких мера и упутстава добијених од Министарства просвете,  науке и 

технолошког развоја. 

Уз благослов оца Димитрија - старешине Храма Светих Апостола Петра и Павла у 

Врчину, резању славског колача присуствовали су: директор школе Добрица Синђелић, 

председник Школског одбора учитељица Драгана Гајић, наставник верске наставе Душан 

Петровић и председник Ученичког парламента Андреј Николић. 

Школски час посвећен личности и делу Светог Саве одржан је у оквиру сваке 

одељењске заједнице у уторак  26. јануара 2021. године. Ученици су имали прилику да на 

школском сајту погледају овогодишње, електронско издање школског часописа „Ђачки 

хоризонти“ и  филмску ретроспективу ранијих приреби одржаних у славу имена и дела 

Светог Саве.  

Поздравну реч одржао је директор школе  Добрица Синђелић.  
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9.1.7. Прослава Дана школе 

И ове године је обележен Дан школе, али на потпуно иновативан начин у измењеним 

околностима. Наши ученици су вредно радили и припремили су школски електронски 

часопис и приредбу у видео формату, а могу се погледати на сајту наше школе: 

https://os-svetisava.edu.rs/dan-skole/,    

као и на школској фејсбук страници:  

https://fb.watch/5zTOFP0ek1/ 

 

    
 

  

9.1.8. Родитељски састанак са родитељима будућих првака 

Први дан школе жељно ишчекују и деца и родитељи, а прелазак из вртића у школске 

клупе уме понекад да буде и занимљив и тежак. Када се указала прва могућност, након 

попуштања епидемиолошких мера, 14.јуна 2021.године организовали смо заједнички 

састанак за родитеље будућих првака и разговарали о свим битним питањима, недоумицама 

жељама и предлозима. састанак је отворио и водио директор наше школе Добрица Синђелић, 

а присуствовале су учитељице будућих првака, стручна служба наше школе и ПУ "Лане".  

 

 

https://os-svetisava.edu.rs/dan-skole/
https://fb.watch/5zTOFP0ek1/
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9.1.9. Обележавање последњег наставног дана за ученике осмог 

разреда  

Последњи наставни дан за ученике осмог разреда  обележен је симболичним 

генерацијским одласком из школе 08.06.2021.год Ученици су се у школском дворишту 

фотографисали са дирекотором школе, а затим су имали малу музичку прославу са 

 одељењским старешинама. 

 

  
 

9.1.10. Свечана додела диплома, похвалница и сведочанстава 

ученицима осмог разреда 

Мала матура је увек несвакидашња прилика – кулминација година упорног и тешког 

рада, остварење циљева и признавање остварених успеха. 

У понедељак 28. јуна 2021. године ученици осмог разреда генерације рођене 2006. и 

2007. године свечаном доделом диплома, похвалница и сведочанстава завршили су своје 

осмогодишње школовање. 

Све присутне ученике и родитеље, пригодним говором  поздравио је директор школе 

Добрица Синђелић, а у свечаном програму (прилагођеном епидемиолошкој ситуацији) 

Драгана Ђорђевић нам је отпевала своју ауторску композицију „Само љубав“ за коју је и 

освојила награду на Републичком такмичењу, а на самом почетку данашње свечаности чули 

смо Химну наше школе која је такође ауторско дело наших некадашњих ученика и 

наставнице музичке културе Миле Ђачић. 

Као и сваке године и ове године посебно смо поносни на ученике који су током свог 

школовања имали одличан успех и постигли запажене резултате. Награде и похвалнице 

уручили  су директор школе Добрица Синђелић, дародавац Јелена Вулета и одељењске 

старешине Ранка Ступар 8/1, Милена Петровић 8/2  и  Ивана Брашанчевић 8/3. 

 

  
 



 

 

129 

 

 

9.1.11. Меморијални концерт Јелена Стојиљковић 

Меморијални концерт Јелена Стојиљковић одржан је по  деветнаести пут 22. јуна 

2021.године.  Наша школа има веома блиску сарадњу са Основном музичком школом 

"Невена Поповић" и у пријатној, веома емотивној атмосфери, а као и сваке године породица 

Стојиљковић доделила је плакете и награде. 

 

  

9.1.12. Часопис „Ђачки хоризонти“ 

 

 

Часопис којим се представљају наши ученици презентујући своју креативност и 

стваралаштво ове године је представљен и у електронској форми. 

9.1.13. Извештај о сајту школе 

Сајт школе успешно постоји од 2008. године. Од дана оснивања до данас на њему су 

објављиване активности наставника и ученика, репортаже, ставови, научни текстови, 

фотографије и др. На овај начин све активности и пројекти представљени су на адекватан 

начин родитељима, деци и другим посетиоцима сајта. Наш рад постао је транспарентан и 

доступан свима на савремен и прихватљив начин. 

Ослушкивани су ставови и мишљења других када је наш рад у питању. Можемо 

закључити да је овај волонтерски пројекат успешно заживео у нашој школи на радост и 

корист многих. 

Протекле школске године је заживео наш нови сајт, а стари је и даље видљив. 

 

Администратор и уредник сајта школе:  
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10. УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 

Упис првака у ОШ „Свети Сава“ у Врчину одвијао се од 1. априла 2021. године преко 

портала еУправа и личним доласком родитеља. Провера њихових способности (тестом ТIP-

1) од стране педагога и психолога трајала је до краја јуна месеца. Кроз њу је прошло 76-оро 

деце, Уписано је 45 дечака и 31 девојчица. За превремени упис није пријављено ни једно 

дете. Истуреном одељењу у Доњој Мали припада 18 ученика (12 дечака и 6 девојчица).   

Просечно постигнуће целе генерације првака је 99,41 што представља просечан успех 

на тесту.  

У нашој средини је из године у годину јако велики број деце са логопедским 

проблемима. Такав је случај и са овом генерацијом деце. Њих чак двадесет троје има неки од  

говорних поремећаја, а међу њима је и оних са изразитијим сметњама. Леворуких је троје. 

Изразитије здравствене проблеме има седморо деце (проблеми са астмом, алергијама, 

крајницима). У мањем обиму имамо и појаву неуротичних црта код деце. Сумња се на 

хиперактивност код неколико ученика. У овој генерацији имамо осморо деце чији су 

родитељи разведени, или живе у ванбрачној заједници.  

Већина породица је добро стамбено ситуирано. Образовни статус родитеља није 

висок: једном детету родитељи немају завршену основну школу, само основну школу има 

четворо очева и две мајке. Вишу и високу школску спрему има 15 очева и 26 мајки. Остали 

родитељи су завршили трећи и четврти степен средње школе.Уписано је једно дете ромске 

националности.  

Велики број првака, преко три четвртине има браћу и сестре.  

Око 55%  првака препознаје слова, чита сричући или слово по слово око 20%, док их 

око 15% ишчитава и течно чита, а око 10% не препознаје слова.  

Што се тиче инклузивног рада постоје ученици чији рад треба испратити и 

евентуално одлучити о потреби укључивања у инклузивни рад.  

На основу наведених података се види да ће учитељи наредне школске године као и 

раније имати велики и озбиљан посао, који ће, верујемо, обавити као и увек одговорно и 

професионално. 
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11. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ 

СРЕДИНЕ 

Сарадња школе и друштвене средине је најзначајнији фактор успешног рада школе. 

Због тога је школа уложила значајан напор за чвршћу сарадњу са што већим бројем субјеката 

друштвене заједнице.  

Протекле школске године остварена је веома богата сарадња са локалном заједницом, 

Центром за социјални рад општине Гроцка, Спортско рекреативним центаром „Пионирски 

град“, Центром за културу Гроцка, фирмом „Еко Гроцка“, Авала инфо, ЈП Србија шуме и 

хотелом Авала, Градском управом града Београда-Секретеријат за послове комуналне 

полиције, Министарством здравља, Министарством омладине и спорта и Министарством 

просвете, Градском општином Гроцка, ЛП „Паркинг сервисом“, Удружењем „Млади 

математичар“, Клубом младих математичара „Архимедес“, позориштем „Пан Театар“, 

песником Мирославом Кокошаром, Основном музичком школом „Невена Поповић“, 

Градском управом града Београда – Секретаријат за саобраћај, Домом здравља Гроцка, 

Феријалним савезом Вождовца, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

Пријатељима деце општине Гроцка, Кинеском амбасадом, Географским факултетом и 

Еколошком организацијом Avala Green Life, Плесним центром Врачар…  

Сарадња је остварена кроз разноврсне активности као што су радионице, такмичења, 

посете, преавања, песнички сусрети, приредбе, спортске сусрете, пројекте…од којих су 

многе већ приказане кроз претходна поглавља Извештаја. Оне о којима није било говора 

настојаћемо да представимо, јер их сматрамо веома важним. 

-У реализацији појединих питања васпитно-образовног рада школа је користила 

различите могућности ангажовања родитеља. Редовно су одржавани родитељски састанци, а 

по  потреби и састанци група родитеља (чија су деца испољавала проблеме у понашању и 

учењу), као и индивидуални разговори са великим бројем родитеља, мада постоји и један 

мањи број родитеља који уопште не показују интересовање за школу и школски успех своје 

деце. То су по правилу родитељи чија деца постижу слабији успех. Наша школа је увек 

отворена за сарадњу са родитељима. Редовно планирамо отворене дане и могућност да 

родитељи присуствују настави (што је ове школске године било онемогућено због ситуације 

са пандемијом) Цео тим наставника, заједно са директором школе Добрицом Синђелићем, 

негује сарадњу са родитељима и кроз различите видове подиже ниво квалитета те сарадње. 

Важно је нагласити важност одржаног родитељског састанка са родитељима ученика 

осмог разреда 11.јуна 2021.године  у 18 часова у свечаној сали наше школе. Директор  је 

детаљно упознао родитеље са свим предстојећим активностима - смерницама за полгање 

Завршног испита као и са Календаром уписа.  Састанку су присуствовале и одељењске 

старешине.  
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-Успешна сарадња са Дечијом установом  Лане је остварена нарочито у време уписа 

првака у школу, у виду размене мишљења психолога са васпитачима о будућим 

полазницима. Поштујући све превентивне здравствене мере, у четвртак 11.фебруара 2021.г. у 

свечаној сали наше школе одржан је  састанак са циљем бољег  упознавања предшколске 

групе са амбијентом школе.  

 

 
 

Састанку су присуствовале стручне службе  и васпитачи ПУ "Лане", стручне службе и 

учитељи наше школе, а састанак је водио директор наше школе Добрица Синђелић. 

У јуну месецу је одржан и родитељски састанак са родитељима будућих првака у 

присуству наших учитеља, стручне службе и директора, као и логопеда, педагога и васпитача 

из вртића. 

-Остварена је и срадња са вртићем ПУ „Лавић“ када су у петак, 18. јуна, нашу школу 

посетили су будући ученици првог разреда из ПУ „Лавић“ у пратњи педагошкиње Сандре 

Додер. Ученике је дочекао и поздравио директор школе, Добрица Синђелић  пожелевши им 

много успеха у школи. Кроз заједничко дружење са ученицима I-1 одељења и учитељем 

 Сантрач Миланом, имали смо прилику да присуствујемо  школском часу из математике. 

Обишли смо салу за физичко, свечану салу, трпезарију, учионице опремљене 

најсавременијим наставним средствима  и школско двориште у циљу упознавања школског  

живота.  Највише су се обрадовали паметној табли  у посети одељењу  III-3, где је учитељица 

Милена Јанковић показала како се на паметној табли учи.  Будући ђаци нису крили 

одушевљење поласком у школу, а ми са радошћу чекамо 1.септембар и наше ученике. 

 

 

-И протекле школске године, као и претходних година, остварена је сарадња са 

Центром за социјални рад општине Гроцка поводом ученика са проблемима у понашању.  
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-Школска деца су укључена у рад фудбалског и рукометног клуба, као и у фолклорно 

друштво Стеван Штрбац и музичку школу.  

-Школа балета већ неколико година ради у оквиру наше школе представила је своје 

полазнике и циљу мотивације нових чланова. 

-Редовно се остварује сарадња музичком школом ,,Невена Поповић" путем 

организације концерата.  

-Наша школа остварује циљеве у области друштвено-хуманитарних активности, 

екологије, добровољног и друштвено-корисног рада и учествује у многобројним 

манифестацијама у којима ученици имају могућност да кроз различите програмске садржаје 

стекну нова знања и креативно испуне своје време. Тако је кроз учешће у  реализацији 

пројекта „Активни а млади“ за ученике осмог разреда остварена сарадња са Савезом 

удружења учесника омладинских радних акција Србије - СОРАС, Градом Београдом - 

Секретаријат за спорт и омладину. Циљ овог пројекта је популаризација активизма, 

социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења слободног времена. 

Ученици стичу основна знања о креативном социјалном деловању са посебним акцентом на 

природу и активности у природи, увиђају добробит правилног коришћења слободног 

времена и правилних и здравих стилова живота. Посебно смо поносни на чињеницу да 

некадашње ученице наше школе Маша Вукас и Јелена Васић сада активно учествују у раду 

СОРАС-а, тако да смо задовољни успостављеном сарадњом између наших бивших и 

садашњих ученика. 

 

   
 

-Сарадњу са локалном заједницом смо и ове године остварили кроз спровођење 

хуманитарних акција путем прикупљања хуманитарних прилога у оквиру школе, 

прикупљања новчаних средстава у оквиру Црвеног крста, и спровођења акције Чеп за 

хендикеп.  

-У циљу промовисања спорта, здравих стилова живота и квалитетно испуњеног 

слободног времена деце нашу школу је посетила госпођа Драгана Контић 

 

 
 

-Остварена је сарадња са Фондацијом Јурић и Теленор фондацијом кроз учешће 

наших ученика на наградном конкурсу „Буди сигурнији на интернету“поводом 

Међународног дана сигурнијег интернета у организацији ових фондација. Задатак се састојао 
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у осмишљавању перформанса у видео формату са циљем да се вршњацима укаже на 

опасности које вребају на интернету и саветом како да буду сигурнији у онлајн окружењу. 

Учествовали су: Марина Маринковић 8/1, Петар Савић 2/3, Вукашин Савић 6/1, 

Страхиња Миленковић 7/1 и Анђелија Ђурђевић 3/4, а њихови видео радови се могу 

погледати  на сајту наше школе. 

-Наставничко веће наше школе је доделило Плакете председнику ГО Гроцка, Драгану 

Пантелићу као и члану Већа Александру Рајковићу задуженом за област просвете, 

образовања, социјалне заштите, дечије заштите и борачко инвалидских права за успешну 

сарадњу и афирмацију школе. 

 

 
 

-21. јуна нашу школу је посетио и изнео све  похвале Бојан Вујковић, помоћник 

секретара Секретаријата за образовање и дечију заштиту, као и Александар Рајковић, члан 

Општинског већа ГО Гроцка задужен за област просвете, образовања, социјалне заштите, 

дечије заштите и борачко инвалидских права.  Драго нам је да је наш труд запажен и 

вреднован и надамо се и даљој успешној сарадњи.  

   

-И ове као и сваке године је остварена сарадња са Домом здравља Врчин. Урађен је 

систематски преглед зуба ученика и одржано предавање о хигијени уста 

-У сарадњи са градом Београдом је спроведена акција „Дрво генерације“ у оквиру које 

су ученици првог разреда посадили дрво генерације 

-У организацији и сарадњу са  Пријатељима деце Гроцка реализован је литерарни 

конкурс “Песнички сусрети деце и младих“.  

-Редовно је остваривана богата сарадња са родитељима наших ученика кроз 

активности у оквиру Дечје недеље, Новогодишњи базар, Новогодишњи концерт, Светосавска 

приредба и кроз могућност присуства родитеља образовно-васпитном раду школе, у оквиру 

Отвореног дана школе. 

Укратко, можемо закључити да је школа веома задовољна и поносна сарадњом коју је 

остварила са друштвеном средином. 
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12. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

1.1 Извештај Тима за самовредновање 

Један од главних задатака образовних система је одговарајући квалитет рада 

образовних-васпитних установа што је могуће остварити путем самовредновања, које 

представља један од најефикаснијих механизама за обезбеђивање квалитета рада.  

Самовредновање је поступак којим се врши вредновање сопствене праксе и 

сопственог рада при чему се полази од детаљне анализе шта је и како урађено. Његов циљ је 

унапређивање квалитета рада школе. 

На основу заједничког договора и одлуке о предлогу плана рада тима за школску 

2020/2021. годину, на састанку Тима за самовредновање, одлучено је да  области квалитета 

самовредновања буду: 

1. Програмирање, планирање и извештавање 

2. Настава и учење 

3.Образовна постигнућа ученика 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Стандарди и индикатори 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 

рада школе.  
Школски програм, план и програм наставе и учења и годишњи план рада школе су 

урађени у складу са Законом и садрже све прописане садржаје. Свим елементима је дат 

одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и 

програма у складу са потребама ученика и родитеља, школе и локалне заједнице и заснован 

је на реалним потенцијалима школе. При изради Годишњег плана рада школе 2020/2021г. 

пошло се од свих прописаних правилника, закона, уредби, Статута школе  Школског 

програма од 2019/2020. до 2022/2023.г., Развојног плана школе 2019/2020. до 2021/2022.г., 

резултата спољашњег вредновања и самовредновања рада школе, као и Протокола о заштити 

деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним 

установама 

У изради развојног плана установе учествовале су: руководиоци разредних већа и 

стручних већа за области предмета, руководиоци веће за разредну наставу, Стручни актив за 

развојно планирање, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим 

за инклузивно образовање и остали координатори тимова, секретар школе, стручни 

сарадници и директор школе. Развојни план школе садржи приоритете у остваривању 

образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање 

планираних активности и сва друга питања од значаја за развој установе 

Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе: 

индивидуализовани рад са ученицима кроз ИОП1, ИОП2, ИОП3 пројекат „Школа без 

насиља.“, факултативно учење кинеског језика. 

Програмирање рада школе заснива се на аналитичко-истраживачким активностима и 

прикупљању података кроз анкете за родитеље, ученике и наставнике. Заснива се на 

евалуацији рада школе у свим сегменатима. У програмирању рада уважавају се узрасне, 
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развојне и специфичне потребе ученика које су подржане индивидуалним и 

индивидуализованим плановима рада кроз поменуте начине подршке у образовању и 

васпитању ученика и кроз подршку за социјалне, здравствене и психолошке потребе.        

Годишњи план рада школе садржи све прописане посебне програме васпитног рада  

На основу анализе чек листе дошло се до закључка да је програмирање образовно-

васпитног рада у функцији квалитетног рада школе. На прецизан и оперативан начин су 

предвиђени време, место, начин и носиоци остваривања програма уважавајући све 

специфичности школе. 

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног и 

ефективног рада у школи  
Циљеви и задаци развојног плана унети су у годишњи план рада који је донет у 

складу са школским програмом.  

У оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора 

планиране су активности у складу са циљевима развојног плана и школског програма и 

уважене су актуелне потребе школе.  

Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама школе.  

Оперативно планирање је предвидело механизме и активности за праћење рада и 

извештавање кроз записнике, мејлове, презентације, фотографије, уверења, извештаје које 

појединци, односно тимови достављају Наставничком већу, стучној служби, Педагошком 

колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.  

Годишњи извештај садржи потребне информације о раду школе и потпуно је усклађен 

са садржајем годишњег плана рада. У годишњи план рада школе је уграђен акциони план 

школског развојног плана и оперативно су разрађени структурни елементи школског 

програма.  

Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног рада школе. У 

годишњи план рада је уграђен акциони план школског развојног плана, разрађени су 

структурни елементи школског програма, у оперативним плановима су програми 

наставних предмета међусобно садржајно усклађени. 

 

1.3. Планирање образовно/васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања стандарда постигнућа, 

исхода у наставним предметима и општих предметних и међупредметних 

компентенција. 
На основу увида у планове  рада наставника и писане  припреме,  записнике Стручних 

већа, анкете произилази да сви наставници имају Глобалне планове рада за своје предмете 

који су сачињени у складу са законом, правилницима и прописаним планом наставе и учења. 

Они садрже: циљеве и задатке наставног предмета, наставне теме, фонд часова за 

реализацију наставних тема, образовне стандарде. У оквиру тема су дефинисани наставни 

садржаји, активности ученика и начини остваривања и реализације програма. Наставници 

до 25. у месецу сачињавају оперативне планове рада за наредни месеци и у електронској 

форми их шаљу школском педагогу. Оперативни планови садрже: наставне теме и садржаје 

у оквиру њих, број и назив наставне јединице, тип часа, облик рада, наставне методе, место 

рада и средства, корелацију са другим предметима, иновације у настави,евалуацију и 

образовне стандарде.  

 Сарадња између чланова унутар Стручних већа при планирању је добра. Такође је 

добра и временска усаглашеност писмених провера из различитих предмета. Потребно је 

у већој мери искористити могућности за тимски рад када су у питању корелације са 

другим предметима, односно између стручних већа. 
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Такође у годишњим плановима наставних предмета, посвећена је пажња  на  

прецизније дефинисање избора и примену различитих метода, облика рада, квалитативног и 

квантитативог осврта на остварење плана, иновација и корелацију са другим предметима. 

Оперативни планови  омогућавају креативност и слободу наставника да часове организује 

према својим компетенцијама и потребама ученика тако да је  планирање  прилагођено 

специфичностима одељења. У свим оепративним плановима наставника видљиви су исходи, 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.. 

Стручни сарадници и директор посећују часове у нижим и вишим разредима и на 

основу тога закључују да наставници поседују писане припреме у време посете. Све писане 

припреме имале су методичко-дидактичке елементе и ток часа са задацима за рад. 

Припремање за час је углавном било засновано на уважавању различитости код ученика у 

погледу њиховог знања и у погледу способности. 

Планирање допунске наставе и додатног рада је засновано на праћењу постигнућа 

ученика и њиховим потребама које процењују предметни наставници и учитељи. 

У планирању слободних активности ученика углавном се уважавају резултати 

усменог испитивања ученичког интересовања. Предлажемо писану анкету за изјашњавање.  

Планирање васпитног рада засновано је на аналитичко/истраживачким подацима, 

специфичним потребама ученика, њиховом окружењу и видљиво је кроз активности: 

Ученичког парламента, тематске наставе, Програм заштите ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања, занемаривања, рад Вршњачког тима, као и актуелним дешавањима и 

потребама.  

У припремама наставника постоји област самовредновање релаизације активности.  

Годишњи план рада школе омогућава развој циљева и стандарда образовања и 

васпитања. Планирање је функционално и засновано је на праћењу конкретних 

специфичности и потреба школе. У свим оперативним плановима наставника видљиви 

су исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Сви 

наставници у глобалном плнирању користе предметне и међуредметне компетенције и 

стандарде. 

****** 

Анализом података закључује се да школа у овој области показује доминацију јаких 

страна, што одговара нивоу остварености  4, што је потребно задржати и даље унапређивати. 

Веома је важнo : 

- да су документи школе донети у складу са прописима и задатом структуром 

- да су Школски програм и Годишњи план рада међусобно усклађени   

- да су Школски програм и Годишњи план рада усмерени на задовољење различитих 

потреба ученика 

- да постоји понуда изборних предмета у складу са ресурсима школе 

- да су програми рада различитих стручних тимова саставни део Годишњег плана рада 

- да су посебни програми, програми рада стручног тима за инклузивно образовање и 

тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања оперативно разрађени 

- континуирано наставити и по потреби  поспешити усклађивање Годишњег плана 

рада са развојним планом 

Имајући у виду да је област планирања и припремања веома битна у остваривању 

наставног процеса сматрамо да наставници треба да јој посвете још више пажње и то: 

-и у годишњим и у оперативним плановима наставити и интензивирати иновативне 

активности. У циљу побољшања наставног процеса и активног учешћа ученика на часу, 

примењивати методе и технике рада које подстичу активности ученика и самоинцијативу. 

Кроз активнију улогу на часу омогућавати  примењивост стечених знања, односно развијање 

функционалног знања. 
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-настaвити и интензивирати квалитативни и квантитативни осврт на остварење плана 

у оквиру оперативног плана рада.  У циљу унапређивањ наставног процеса и свог рада, у 

припремама наставник би требало да вреднује свој рад, са кратким освртом на добре 

примере, као и саму артиклацију часа. 

-наставити и интензивирати  корелацију међу предметима водећи рачуна  о 

временској усклађености обраде тема заједничких за више предмета, уз што веће коришћење 

могућности тимског рада (Интегративни дан). 

-наставити и интензивирати планирање које се прилагођава специфичностима 

одељења.  

-у садржај планова рада интензивирати планирање различитих места за извођење 

наставе у функцији остваривања циљева и задатака. 

- континуирано наставити и појачати сарадњу са члановима стручних већа при 

планирању и припремању. 

- појачати коришћење интернета и других извора информација при припремању. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

У школској 2020/2021.години образовно-васпитни рад реализовао се кроз ОСНОВНИ 

модел за ученике од првог до четвртог разреда са поделом на групе и кроз КОМБИНОВАНИ 

модел, непосредан образовно-васпити рад и настава на даљину  *(Microsoft Teams за ученике 

од 5. до 8.разреда). У издвојеном одељењу Доња Мала су постојале 2 смене, односно 4 

одељења. Једна смена су ученици 1. и 2. разреда, а друга 3. и 4. разреда. Ученици 2,3. и 4. 

разреда су похађали наставу као цело одељење, а ученици 1.разреда се деле на 2 групе. 

Школа је реализовала све превентивне епидемиолошке мере. 

Школа је реализовала све превентивне епидемиолошке мере.  

Посету часовима вршили су директор школе и стручна служба.  Континуирано су 

пратили  часове и у току непосредног образовно- васпитног рада у школи, као и часове који 

су се одвијали у оквиру наставе на даљину. Увидом у оперативне планове наставника 

закључено је да су наставници одржали наставу према утврђеном плану. Наставници чији су 

часови посећени имали су припреме за час.  

Циљ посете часовима био је праћење рада наставника, праћење имплементације 

садржаја нових наставних програма, праћење ученика који раде по ИОП – у, праћење 

ученика који раде по плану индивидуализације, праћење рада новопридошлих наставника и 

наставника који су се вратили са дужег одсуства са посла, праћење социо – емоционалне 

климе на часу, праћење дидактичко – методичке утемељености часа, праћење активности 

ученика током часа, праћење остварености исхода из области настава и учење. 

Анализа часова извршена је уз помоћ протокола за вредновање школског часа, који је 

израђен у складу са новим Правилником о стандардима квалитета рада установе – област 

настава и учење. Након сваког посећеног часа, директор, стручна служба и наставници су 

приступили анализи часа. Уочене су добре и лоше стране, обављен је консултативно 

инструктивни разговор са наставницима, и дати су предлози за унапређење наставног 

процеса. 

Анализом планова, највише пажње се посветило начину реализације и подршке 

ученицима како у непосредном образовно-васпитном раду, тако и наставом на даљину, 

оптерећењу ученика, сумативном и формативном оцењивању, као и интегративном приступу 

у настави. У настави на даљину до изражаја су дошли дигитални алати Microsoft Teams 

платформе : кроз квизове креиране помоћу Majkrosoft Formsa, учешће у пројектним 

задацима, активностима на часу, Quizizz, увидом у писане провере / Assignments Microsoft 

Teams, усмено излагање ученика, увид у домаће задатке које ученици постављају на 

платформу.  
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Наставници су у току јануара месеца, посетама часова и праћењем наставе на даљину 

од стране директора и стручне службе, имали добро припремљене презентације, 

интерактивне видеоконференцијске часове, упућивање на линкове уз смернице и појашњења, 

као и додатну комуникацију путем вибер групе.  

Урађен је и Распоред писмених и контролних провера и постављен на видно место 

школе, као и на сајт.  

Према наводима одељењских старешина ученика петог разреда, ученици су се 

одлично    прилагодили предметној настави, чак и на даљину јер су је пратили и док су били 

четврти разред. Пристојно се понашају и велика већина ученика је редовно испуњавала 

школске обавезе.  

На основу анализе посећених часова првог разреда од стране директора и стручне 

службе, закључује се да су се ученици првог разреда одлично прилагодили, да поштују 

правила понашања у школи и ревносно испуњавају школске обавезе. Исходи су успешно 

остварени.  

Педагошко-психолошка служба у сарадњи са директором школе,у току јануара 

месеца, бавила се унапређењем наставе на даљину. Реализоване су радионице:„Настава на 

даљину-предности и изазови савремене наставе“ са ученицима 6. и7. разреда. У току 

фебруара месеца и за ученике 5. и 8.разреда, а затим и евалуација и представаљање извештаја 

( Наставничко веће, Школски одбор....). У току јануара месеца, укључили смо и родитеље у 

циљу унапређења наставе на даљину, и проследили смо анкетни лист који ће помоћи да још 

више побољшамо учење код куће. 

За вредновање и посматрање школског часа коришћен је образац на основу којег су 

процењивани нивои остварености предвиђених стандарда  
 

Стандарди и индикатори: 

2.1 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
Анализом чек листа за праћење наставе утврђено је да скоро сви наставници јасно 

истичу циљеве часа у виду информације о томе шта ће се учити на том часу и шта се очекује 

од ученика да науче.  

Наставници најчешће дају ученицима упутства и објашњења која су јасна 

тј.проверавају да ли ученици разумеју како треба да реше задатак.Углавном сви наставници 

на табли исписују кључне речи или појмове из теме која се обрађује. Они их истичу усмено 

објашњавајући их, дајући примере и сл. 

Анализом часова закључено је да већи број наставника користи наставне методе које 

су ефикасне у односу на циљ часа. Скоро сви наставници ефикасно структурирају, повезују 

делове часа и користе време на часу. Градиво је подељено на логичне целине и остварују се 

планиране активности на часу. На посећеним часовима скоро сви наставници на 

конструктиван начин успостављају и одржавају дисциплину у складу са договореним 

правилима. Наставници на основу сопствене процене сматрају да примењују различите 

облике, методе и технике рада на часу, да упућују ученике у разне технике учења, да их уче 

да разликују битно од небитног, подстичу их да уче путем открића и решавања проблема, као 

и на активно стицање знања. Такође, проверавају да ли ученици препознају примену 

наученог, као и да их упућују да користе додатне материјале и изворе информација 

(енциклопедије, књиге, часописе, интернет, тв...). У виртуелној учионице од велике важности 

је улога наставника, као преносиоца знања, оцењивача знања, сарадника и водитеља у 

сазнајном процесу ученика, као и истраживача и иноватора у проналажењу нових и 

ефикаснијих путева стицања знања, вештина и навика својих ученика. Сама настава је више 

усмерена ка ученику. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика, као и захтеве могућностима сваког 

ученика. Анализирањем наставе на даљину може се закључити да се имплементацијом 
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савремених информационих технологија у образовању, губе многе разлике међу ученицима, 

постиже се боља персонализација и отвара се могућност напредовања према личним 

афинитетима и способностима. На видео конференцијским часовима наставници су уложили 

изузетан труд да своје наставне материјале прикажу ученицима на један другачији, 

савременији и занимљивији начин. Користи се активна метода учења, ученик истражује, 

пита, претражује интернет, закључује, размишља, запажа, уочава, чита, пише, решава 

задатке, илуструје.Ученици са интересовањем прате наставу, доживљавају дигиталну 

наставу као нешто ново и пријатно, развијају такмичарски дух, а резултати учења су веома 

позитивни. 

Већи број наставника води рачуна дидактичко-методичком принципу поступности у 

настави тј. поступно поставља све сложенија питања или задатке тако да на почетна питања 

највећи број ученика даје тачне одговоре. 

Велики број наставника усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 

функцији учења. Наставници користе питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу, 

организују рад у пару, групни рад на часу, као и  пројекте у настави када ученици бирају 

једну од више понуђених тема, или потпуно самостално бирају тему, при чему самостално 

прикупљају релевантне информације, организују материјал, анализирају податке и 

презентују резултате свог рада. Ученици много тога науче из тог једног искуства, посебно да 

повезују елементе знања, вештина и техника рада у смислену целину.У том случају ученици 

преузимају главну улогу и одговорност за учење, а наставници воде и олакшавају процес 

пружајући подршку за ученичку самопроцену и вршњачку процену ученика које имају 

значајно деловање на ефектно учење ученика. 

На основу анализе извештаја са посета часова од стране стручних сарадника и 

директора, дошло се до закључка да наставници у већини користе савремена дигитална 

наставна средства којим је наша школа опремљена.Свака учионица је опремљена рачунаром, 

видео-бимом, интернетом, школа поседује  паметне табле. Учионица за продужени боравак 

је такође опремљена рачунаром и видео-бимом. Овим је још једном до изражаја дошло 

организовање наставног процеса у складу са великим могућностима које наша школа нуди 

ученицима и запосленима у погледу одличне техничко-технолошке опремљености школе. 

Колеге наводе да у великој мери користе средства којима је школа опремљена. Такође, када 

су у питању часови на Microsoft Teams платформи, наставници такође користе разне ИКТ 

алате за задавање тестова знања, вежбања, вредновање домаћих задатака и других продуката 

рада ученика. Користећи могућност интерактивне чет комуникације на Microsoft Teams 

платформи  са ученицима, наставници су показали изузетну креативност у пласирању 

наставног материјала. Користећи разне врсте презентација, веб интерактивних игара, 

квизова, писмених вежби, постигли су изузетну заинтересованост ученика, а самим тим и 

позитивне резултате у учењу.  Директор школе Добрица Синђелић у сарадњи са стручном 

службом истичу да је школа опремљена најсавремнијом технологијом и изражавају 

задовољство степеном коришћења наставних технологија у настави. 

 

 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика 
Већина наставника прилагођава захтеве могућностима ученика припремајући задатке 

по нивоима. Већи број наставника прилагођава темпо рада различитим потребама ученика и 

прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика (наставни 

листићи, задаци по нивоима, штампани материјал...) Већи број наставника посвећује време 

ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама и са неким ученицима 

раде индивидуално, док други ученици раде у групама. Сви наставници примењују 

специфичне задатке или активности, материјале на основу ИОП-а за ученике којима је 

потребна додатна подршка у бразовању, као и за надарене ученике. У виртуелној учионице 
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од велике важности је улога наставника, као преносиоца знања, оцењивача знања, сарадника 

и водитеља у сазнајном процесу ученика, као и истраживача и иноватора у проналажењу 

нових и ефикаснијих путева стицања знања, вештина и навика својих ученика. Сама настава 

је више усмерена ка ученику. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика, као и захтеве могућностима сваког 

ученика. Анализирањем учења на даљину, може се закључити да се имплементацијом 

савремених информационих технологија у образовању, губе многе разлике међу ученицима, 

постиже се боља персонализација и отвара се могућност напредовања према личним 

афинитетима и способностима. Тим за ИО у сарадњи  са наставницима разредне наставе, као 

и са наставницима предметне наставе изузетну пажњу посвећују препознавању ученика 

којима је неопходна додатна подршђка у образовању, као и надарених ученика. Тим за ИО 

води уредну документацију о сваком ученику који наставу похађа по ИОП-у и пружа 

подршку и помоћ свим наставницима у раду са ученицима. ИОП се израђује на основу 

претходно реализованих и евидентираних мера индивидуализације и израђеног педагошког 

профила ученика. Затим у односу на образовно-васпитне потребе ученика се заснива на: 

ИОП-у 1, ИОП-у 2 и ИОП-у 3.  

Евалуација ИОП-а се врши на три месеца и на полугодишту. 

 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и 

компетенциjе на часу.  
Већи број наставника учи ученике како да користе различите начине, или приступе за 

решавање задатака тј. проблема. Већина наставника учи ученике како да ново градиво 

повежу са претходно наученим тј. подсећају ученике шта су раније научили како из свог 

предмета, тако и из осталих који су у корелацији са обрађиваним градивом. Већина 

наставника учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног 

живота. Већи број наставника учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 

различитих области и упућујући их да постављају себи циљеве у учењу. Ученици су 

углавном заинтересовани за рад на часу, усмерени су на излагање наставника, у зависности 

од наставног предмета и наставне јединице, одређени број ученика износи своје примере и 

коментаре. Ученици активно учествују у раду на часу, извршавају постављене захтеве 

(израчунај, подвуци, напиши...), питања постављају углавном ако им нешто није јасно и увек 

је присутан одређен број ученика који поставља питања да би задовољили радозналост у вези 

са темом која се обрађује на часу. У већем броју случајева ученици успешно и самостално 

раде задатке на часу и образлажу како су дошли до решења, под условом да су задаци 

примерени учениковим способностима.. Тај број варира у зависности од тога колико је 

градиво сложено, који је тип часа у питању и од предзнања ученика. Већина ученика користи 

уџбенике, радне свеске, атласе, карте, фотографије, интернет... као и повратну информацију 

да реши задатак, или унапреди учење. Томе у прилог су пројекти у настави када ученици 

бирају једну од више понуђених тема, или потпуно самостално бирају тему, при чему 

самостално прикупљају релевантне информације, организују материјал, анализирају податке 

и презентују резултате свог рада. Ученици много тога науче из тог једног искуства, посебно 

да повезују елементе знања, вештина и техника рада у смислену целину.У том случају 

ученици преузимају главну улогу и одговорност за учење, а наставници воде и олакшавају 

процес пружајући подршку за ученичку самопроцену и вршњачку процену ученика, које 

имају значајно деловање на ефектно учење ученика. Наставници на основу свега тога могу да 

процењују квалитет урађеног и степен усвојености градива и својим ученицима да пруже 

квалитетне повратне информације о образовном напредку у односу на исходе учења, 

запажање о залагању ученика, као и препоруке за даље учење, на основу којих ученик 

унапређује своје учење. 
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2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 
На основу евиденције, као и посете  часовима од стране стручних сарадника и 

директора, оцењивање  ученика  обавља се редовно  и  сагласно  прописаном  Правилнику  о  

оцењивању ученика у основној школи. На основу анализе података добијених из анкете, 

вредновање и провера постигнућа ученика се остварује у свим фазама наставног процеса и 

резултат је систематског праћења ученика. О уједначавању критеријума оцењивања 

наставници се договарају на нивоу Стручног већа. Знање ученика се процењује на различите  

начине  (усмена  комуникација  на  часу,  тестирање,  писмене  вежбе,  залагање  

ученика...). Сви наставници уредно воде своју педагошку документацију о праћењу ученика 

и на тај начин у континуитету бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у 

учењу. Присутно је формативно оцењивање и потребно је даље инсистирати на значају овог 

начина оцењивања. Наставници на основу свега тога могу да процењују квалитет урађеног и 

степен усвојености градива и својим ученицима да пруже квалитетне повратне информације 

о образовном напредку у односу на исходе учења, запажање о залагању ученика, као и 

препоруке за даље учење. Добар пример праксе, који би требало да усвоје сви наставници, 

јесте  оспособљавање ученика да вреднују свој напредак и напредак других ученика чиме се 

ученици оспособљавају да постављају себи циљеве у даљем учењу и мотивишу се за даље и 

ефикасније учење.   

Школа  има  усклађен  начин  извештавања  о  постигнућима  ученика  са  којим  су  

упознати и родитељи и ученици. Информације о напредовању ученика, степену постигнућа 

и понашању ученика у школи, родитељи добијају путем родитељских састанака, на 

сопствену иницијативу (индивидуални разговори), као и увидом у електронски дневник. 

Сваки родитељ има приступ у електронски дневник, где искључиво за своје дете може 

погледати оцене , изостанке и мишљење наставника.  Информисање је јасно, лако разумљиво 

и садржи смернице за даље напредовање ученика. 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  
Стручни сарадници и директор су на основу присуства часовима и праћења 

реализације часова помоћу чек листе дошли до закључка да су  информације, упутства  и  

питања  наставника солидно  осмишљена  и  добро  формулисана, да се дијалог између 

наставника и ученика одвија уз узајамно уважавање, а комуникација се огледа у 

наставниковом давању упутстава и постављању питања, али и давању могућности 

ученицима да изнесу своја мишљења. У одељењу је успостављена дисциплина у складу са 

договореним правилима. Ученици су ређе подстицани да заједнички траже нова 

решења, a л и  с е  ч е с т о  користило претходно искуство и предзнање ученика за 

решавање нових задатака и уважавани су њихови коментари и различити приступи 

решавању проблема. Групни облик рада је коришћен, мада се дошло до закључка да би га 

требало чешће примењивати.  

На основу посећених часова закључено је да се  подстицању ученика углавном  даје  

одговарајући  значај.  Прецизним  упутствима  и  провером  урађеног  усмерава  се  рад 

ученика. Наставници  посвећују пажњу ученицима који спорије напредују (мада неки у 

мањој, а неки у већој мери). Често  су  коришћене  похвале и   истицани  позитивни  

примери и постигнућа ученика. Неопходно је више подстицати ученике на самостално 

истраживање и на критички  однос према стицању знања на часу и примењивати и остале 

облике и методе рада, осим углавно присутног фронталног облика и  вербалне методе. 

Ипак наставнике треба похвалити јер већина њих у свом раду уважава принцип 

поступности, што се препознаје кроз упутства и објашњења наставника, која су јасна и 

недвосмислена. Такође је примећено да наставници примерима које користе на часовима 

теже да приближе наставне садржаје свакодневним животним ситуацијама, искуству, 

потребама и интересовањима ученика. Мора се истаћи и да наставници уважавају ученичке 
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коментаре, примедбе, сугестије и њихов различити приступи решавању проблема, што је 

веома битно.               

******** 

У области квалитета 2 – Настава и учење, имамо јаких страна, али и  слабих 

страна што одговара нивоу остварености 3. Имајући у виду да је најважнији циљ сваког 

наставника да кроз наставни процес постигне добру наставу која треба да обухвати 

разноликост метода, занимљиву концепцију, јасна правила, добру радну атмосферу и 

примерен стручни ниво, закључује се да би наставници требало још више да му  посвете 

пажње, поготово тамо где долази до већег неслагања у њиховим и ученичким проценама . 

Потребно је: 

-  више користити наставна средства у функцији остваривања циљева часа; 

- осмислити праћење и вредновање ефеката коришћења наставних средстава на нивоу 

школе; 
- инсистирати на чешћем коришћењу разноврсних  метода  и  савремених облика и  

техника  рада  којима  се  подстиче радозналост  ученика; 

- ученике више подстицати да самостално, а и сарађујући једни с другима  истражују 

и критички се односе према стицању знања на часу и тражењу нових решења; 

- чешће примењивати поступност у решавању задатака и подстицати ученике на 

активно учешће у раду; 

- додатно обратити пажњу на начине адекватне комуникације између наставника и 

ученика, као и између самих ученика; 

- да у раду свих наставника буде у што већој мери присутно обраћање пажње на 

ученике који спорије напредују; 

- наставити и додатно подстицати транспарентност обавештавања и упознавања 

ученика са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и литературе 

кроз ваннаставне и ваншколске активности; 

- указивати на важност и значај примене наученог у свакодневном животу . 

 На основу посматрања и увида у наставни процес закључује се да што се тиче 

одговорности ученика, један део ученика има развијен одговоран однос према учењу и 

показује интересовање за самосталан рад, док је код других одговорност према учењу још 

увек недовољно развијена. И поред високе оцене којом су наставници оценили свој рад  

неопходно је још више радити на примени активних метода учења, на развијању ученичких 

компентенција за учење путем открића и рашавања проблема,развијати кооперативно учење 

и ученике још више упућивати на коришћење различитих извора знања. Стога је потребно: 

- свакодневним радом неговати одговорност према раду и учењу; 

- код ученика са слабим успехом развијати свест о потреби и значају учења; 

- упућивати ученике на коришћење различитих техника учења и учења наставних 

садржаја са разумевањем; 

- радити на оспособљавању ученика да примењују научено и да препознају примену 

наученог; 

- упућивати и подстицати ученике да користе различите изворе знања; 

- радити на унапређивању поступака вредновања који су у функцији даљег учења, 

формативном оцењивању, као и учењу ученика како да процењују свој напредак и како да 

користе повратну информацију да унапреде своје учење; 

- наставити са праксом да ученици редовно добијају повратну информацију о оцени; 

- усаглашавати критеријум оцењивања у зависности од структуре одељења; 

- што више омогућавати ученицима да учествују у процесу самооцењивања; 

- наставити  са  редовним  извештавањем  о  постигнућима  путем  родитељских  

састанака  и индивидуалних разговора са родитељима; 

- обезбедити још бољу двосмерну комуникацију са родитељима; 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учењa 

 
 Aнализа резултата завршног испита  из српског језика  

8/1 

Завршни испит су радили сви ученици одељења 8/1, укупно 27 ученика. Просечан 

број бодова одељења је 14,31 (од 20), односно 9,30 (од 13). 

 Двадесет четири ученика је решило више од 50 % теста, 10 ученика је решило више 

од 80%  теста. 

Пробни завршни испит из српског језика су радили сви ученици 8/1, 27 ученика. 

Просечан број бодова на пробном завшном је био 10.04 од 20 (6.52 од 13), тако да су 

резултати на завршном знатно бољи. 

8/2 

Завршни испит су радили сви ученици одељења 8/2, укупно 28 ученикa, 19 дечака и 9 

девојчица.  Тест се састојао од укупно 20 задатака. Просечан број бодова одељења је 13,06 

(од 20 бодова), односно 8,49 (од 13).                     

Осамнаест ученика од 28 решили су више од 50 % теста, 10 ученика је решило више 

од 80% посто задатака. 

Пробни завршни испит из српског језика радило је 26 ученика одељења 8/2.  Просечан 

број бодова био је 9,48 (6,16). Успешност на завршном испиту је већа за нешто више од 15%. 

Просек одељења на пробном завршном испиту  је био испод 50%, а сада је 65%. 

8/3 

 Завршни испит су радили сви ученици одељења 8/3, укупно њих 28. Просечан број 

бодова одељења је 12,44 (од 20), односно 8,09 (од 13).   

 Двадесет ученика је решило више од 50  % теста, 6 ученика је решило више од 80%. 

 Пробни завршни испит из српског језика су радили сви ученици осмог 8/3, укупно 28.  

Просечан број бодова у овом одељењу на пробном испиту износио је 8.26 (5.41),  тако да су 

резултати на завршном знатно бољи. 

Закључак 

 Просечан број поена на завршном испиту из српског језика на нивоу школе износи 

8,62 (од 13), односно 13,27 од 20, што у поређењу са пробним завршним (9.26 од 20, односно 

6.03 од 13) представља значајан помак. 

 С обзиром на целокупну ситуацију може се закључити да су резултати солидни, у 

оквирима очекиваног или нешто бољи, будући да је остварен напредак у односу на пробни 

завршни. 

                                                  

                Слађана Вагић, професор српског језика и књижевности 

 

Aнализа резултата завршног испита  из математике  
Завршни испит из математике  је одржан  26.04.2021. године. Тест је полагао 83 

ученикa осмог разреда. 
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         Табела области математике и заступљеност задатака по нивоима: 

 
Основни 

ниво 
Средњи ниво Напредни ниво 

Укупно по 

областима 

Процентуална 

заступљеност 

Бројеви и операције са 

њима 
1 1 2 4 20% 

Алгебра и функције 2 2            4 20% 

Геометрија 2 2 1 5 25% 

Мерење 2 1 - 3 15% 

Обрада података 2 2 - 4 20% 

Укупно по нивоима 9 8 3   

   

Задатке само основног нивоа урадило је 9 ученика (10,84 %) и то: 8/1-1.ученик (3,7%), 

8/2-3 ученика (10,71), 8/3-5 ученика (17,86%).Задатке и основног и средњег нивоа 63 ученика 

(75,90%) и то: 8/1-23 (85,19%), 8/2-20 (71,43%) и 8/3-20 (71,73%). Задатке напредног нивоа 11 

ученика (13,25%9 и то: 8/1-3 ученика (11,11%), 8/2-5 ученика (17,86%) и 8/3-3 ученика 

(10,71%). Три ученика 8/2 је имало максималан број бодова(13 ) и то Јанковић Јана, Николић 

Андреј и Стевановић Биљана .      

                             По одељењима просечан број бодова је: 
 Просечан број бодова 

VIII1 8,46 (65,08%)                     

VIII2 8,77 67,46%)             

VIII3 8,44 (64,92%)           

Укупно 8,56 (65,85%)           

 

Два ученика је полагало по ИОП-у I: Нина Наумовић 8/1 (9,10 поена) (због 

слабовидости) и Урош Старчевић 8/2 (6,50 поена) . 

Тест је показао да у даљем раду треба више обраћати пажњу на задатке отвореног 

типа и усмеравати ученике на који начин се раде такви задаци и да колико год им се задатак 

учини тешким треба да почну да га раде, а не одмах да га окарактеришу нерешивим и да 

такав задатак прескоче. Морална награда задовољава ученике који имају јасан циљ и 

конкретне кораке у његовом достисању,док је код других ученика потребно постизати свест 

о значају прекретнице на којој се налазе и која ће их даље усмеравати путем који буду 

изабрали. 

    Наставници  математике Сања Соколов, Ненад Кнежевић и Горица Милошевић 

 

Aнализа резултата комбинованог теста са завршног испита   

                                 По одељењима просечан број бодова је: 
 Просечан број бодова 

VIII1 11,16 (79,00%)                     

VIII2 11,51 (82,23%)             

VIII3 11,08 (79,19%)           

Укупно 11,40 (80,14%)           

 

С обзиром на целокупну ситуацију може се закључити да су резултати солидни, у 

оквирима очекиваног или нешто бољи. Завршни испит је помоћно средство у достизању 

циља професионалног развоја личности, њима се елиминише конкуренција и остварују 

позитивни ефекти на даљи рад и напредак и оно најбитније, лично задовољство. 

 

Наставница биологије Јелена Вукчевић 
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             3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика.  
Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика - Током 

школске године, наставници су на основу писмене и усмене провере, континуирано пратили 

активност ученика, њихове резултате и постигнућа. Подаци о томе евидентирани су у ес-

дневнику, досијеима ученика и педагошкој документацији наставника. На основу добијених 

резултата о степену савладаности наставних садржаја, наставници су прилагођавали свој рад 

потребама одељења, односно појединца, и користили их као основу за подстицање развоја 

ученика.  

Ученици коjима jе била потребна додатна образовна подршка остваривали су 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима. За ученике који су имали потребу за додатном подршком у учењу сачињен је 

ИОП. Остварена је сарадња између родитеља, одељењских старешина и тима за ИО, као и 

појединаца из локалне заједнице (лекар, интерресорна комисија, Центар за социјални рад).  

Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама. Након 

похађања допунске наставе ученици показуjу напредак у учењу.  

Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. На Наставничком већу које је одржано 

08.04.2021. године урађена је анализа успеха и постигнућа ученика у протеклом периоду. У 

континуитету се прати напредак и постигнућа ученика. Ученицима се пружа подршка и кроз 

допунски рад, и посебна пажња је усмерена ка активностима ученика и залагању на часу, 

путем Microsoft teams платформе, пројектних задатака али и у току непосредног образовно-

васпитног рада-диференцирани задаци. Дигитални алати платфоре омогућили су праћење 

напредовање ученика у континуитету, као и реализацију свих планираних провера знања за 

ученике који тог дана нису у школи 

Сва такмичења су планирана у складу са календаром Министарства просвете који 

важи за школску 2020/2021. годину. Носиоц организације и регуларности такмичења је 

директор школе, а такмичења спроводе предметни наставници и наставници разредне 

наставе. Одржана школска такмичења на којим су наши ученици остварили запажене 

резултате су из Математике, Физике, Хемије, Историје, Технике и технологије, Енглеског 

језика,Српског језика и језичке културе, Књижевне олимпијаде, Песничких сусрета, 

рецитовања, музичке културе, као и математичко такмичење “Мислиша“. Резултати и 

пласмани наших ученика изнети су у извештајима Стручних већа. Поред школских ове 

године наша школа је имала част да организује како општинско, тако и градско такмичење из 

историје, на којима су наши ученици остварили изузетне резултате, као и пласман на 

државно такмичење. 

Школа реализуjе програм припреме ученика за завршни испит - Ученик се припрема 

за завршни испит током читавог школовања, а најинтензивније у осмом разреду. Наставници 

су у току другог полугодишта школске 2020/2021. одржали припремну наставу из српског 

језика, математике, историје, географије, физике, хемије и биологије, у оквиру наставе на 

даљину на платформи Microsoft Teams.  

Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у учењу. На почетку школске 2020/2021.године са ученицима 

су рађени иницијални тестови, при чему су на основу добијених резултата наставници 

планирали свој рад у току школске године. 

На крају школске 2020/2021.  ученици четвртог разреда радили су завршно тестирање 

у циљу провере степена савладаности наставних садржаја предвиђених за први циклус. 
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Анализа резултата тестирања ученика 4. разреда у школској 2020/2021. год. 

На нивоу школе извршено је тестирање ученика IV1, IV2, IV3 из предмета Српски је-

зик ( 16. јуна), Математика (17. јуна) и Природа и друштво (18. јуна). Циљ овог тестирања 

није оцењивање индивидуалног рада ученика и наставника, нити поређење појединачних 

постигнућа ученика. Његова је основна сврха је да на различите начине доприноси 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада. 

Формиран  је стручни тим за све образовне предмете који је окупио наставнике раз-

редне    наставе, педагогa, психологa, логопедa, библиотекарa и за све предмете издвојиo 

кључне области и садржаје тих области  из Наставног програма који ће бити тестирани. 

У тестирању  из предмета  српски  језик,  математика и природа и друштво   коришће-

ни  су  критеријумски  тестови  различитих  облика  задатака:  затвореног типа (вишеструки 

избор,  повезивање...);  отвореног  типа  (кратак  одговор,  дужи одговор). У питањима/зада-

цима  затвореног  типа  нуде  се  два  или  више одговора, а  испитаник бира један одговор 

који  је тачан.  

Постигнућа ученика из српског језика 

Тест из Српског језика је радило  65 ученика из 3 одељења. Тест је садржао 20 

задатака. Анализом резултата тестирања на нивоу школе, разреда, одељења и ученика, стичу 

се неопходне информације о образовним постигнућима испитаних ученика. Према  

статистичкој   анализи  теста  са  тестирања  ученика  четврог  разреда  основне школе за 

предмет  српски  језик,  просечна  постигнућа  пo разреду су 4/1-16,65; 4/2- 15,50; 4/3-17,92 

Просечан број бодова свих ученика који су били обухваћени истраживањем 16,69 

Уочавамо да су резултати  постигнућа у испитиваним областима релативно  

уједначени. У области читање, односно разумевање прочитаног ученици су били успешнији 

захваљујући вишегодишњем раду на датој области.  

Најлошије је урађено издвајање приповедачевих речи из датог текста. 

Постигнућа ученика из математике 

Тест из математике је радило 64 ученика из 3 одељења. Тест је садржао 20 задатака. 

Из предмета математика ученици су добили укупно 20 задатка, по нивома стандарда: 

основни ниво (6), средњи ниво (7), напредни ниво (6). Просечна постигнућа пo разреду су 

4/1- 15,07; 4/2-16,34; 4/3-18,07. Просечан број бодова свих ученика који су били обухваћени 

истраживањем 16,49. 

Примећујемо сличност резултата код успеха одељења.  

У целости, спроведено истраживање показује да су резултати ученика четвртог 

разреда у решавању задатака из аритметике на задовољавајућем нивоу у случају када су 

задаци дати у контексту математичког израза са сабирањем и одузимањем. 

У задацима датим у контексту реалне ситуације ученици имају потешкоћа. Ученици 

немају развијену вештину да реалне ситуације преведу на математички језик.  

Не постоји статистички значајна разлика између просечне оцене са полугодишта и 

резултата са теста. Ученици с оценама одличан и врло добар су веома успешно решили 

задатке дате у сва три контекста. Ученици са оценама добар и довољан су били најуспешнији 

у решавању задатака датих у контексту математичког израза, јер им је садржај довољно 

познат и разумљив.  

Наставу математике треба обогатити аутентичним задацима из свакодневице.  

Постигнућа ученика из природе и друштва 

Тест  је  садржао  23  задатка. Према  статистичкој  анализи  теста  са  тестирања  

ученика  четвртог  разреда о сновне  школе  за  пред мет природа и друштво, просечна 

постигнућа  пo разреду су 4/1- 18,5; 4/2-18,54 ; 4/3-20,16 . Просечан број бодова свих ученика 

који су били обухваћени истраживањем 19,07. Из предмета природа и друштво глобално 

гледано постигнут је мало бољи успех од осталих предмета, међутим за то су кривци области 
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које се обрађују и у предмету Чувари природе.  Деца су мало лошије урадила области које се 

односе на друштво, Државу Србију, природне појаве, рељеф.  

Не постоји статистички значајна разлика између просечне оцене са полугодишта и 

резултата са теста. 

Тим је анализом резултата  спроведеног  тестирања  дошао до закључа и констатовао 

да је стечено знање углавном стабилно и да га усваја већи број ученика. 

TIMSS истраживање 

 Наша школа је била део међународног TIMSS истраживања у оквиру ког се врши 

проучавање образовних постигнућа у математици и природним наукама ученика 4. и 8. 

разреда. У нашој школи је било обухваћено једно одељење четвртог разреда и утврђивао се 

ниво знања ученика  из математике и природних наука. У Србији TIMSS истраживање 

реализује Институт за педагошка истраживања из Београда (уз подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја). Тестирање је обављено 04.04.2019. године, 

резултати су  објављени 02.02.2021. У извештају који је објавио  Институт за педагошка 

истраживања се наводи да су наши ученици и у овом циклусу ТIMSS 2019 истраживања 

постигли одличан успех и да се налазе изнад међународног просека како из области 

математике, тако и из области природних наука. 

Планови редовне наставе, ваннаставних и осталих облика васпитно-образовног рада 

Глобални и оперативни планови рада наставника и учитеља за реализацију обавезних и 

изборних предмета, као и за друге облике непосредног образовно-васпитног рада са 

ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад) налазе се у архиви 

Педагошко-психолошке службе наше школе и саставни су део Годишњег плана рада школе. 

Школски програм, Годишњи план рада, Школски развојни план представљају основу на којој  

Додатна настава се организују за ученике од IV до VIII разреда са посебним 

способностима, склоностима и интересовања за поједине предмете у трајању од 1 часа 

седмично, односно са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за ученике VIII 

разреда. Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада, раде према 

задужењима, предметни наставници. Реализацијом такмичења, пружена је додатна подршка 

ученицима у постизању резултата из свих оних области где остварују изварендне резултате.  

Допунска настава се организује од I до VIII разреда за ученике којима је потребна 

помоћ у савладавању програма и учењу са једним часом седмично. Планирање садржаја 

допунске наставе врше предметни наставници за све ученике који остваре недовољан успех.    

 Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV 

до VIII разреда школа  организује пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два 

часа наставе у току дана по предмету.  

Припремна настава за полагање завршног испита у школи се организује током другог 

полугодишта, а нарочито после завршетка наставе за ученике 8.разреда. Тада школа 

организује најмање два часа дневно припремне наставе из српског језика, математике и групе 

предмета који чине комбиновани тест (историја, биологија, географија, хемија и физика). 

Поштујући смернице и упутства Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, ове школске године припремна настава за завршни испит за ученике осмог разреда 

се редовно одржавала у виду видео-конференцијских часова  на даљину путем платформе 

Microsoft Teams током другог полугодишта, као и две недеље након завршетка  редовне 

наставе за ученике осмог разреда (од 09.06. до 18.06.2021.г.). 

 

                                                                                                              Координатор тима 

                                                                                                  логопед Драгана Младеновић 

 

 

 

 



 

 

149 

 

 

1.2 Извештај Тима за школски развојни план 

Кључна област-Настава и учење 

 Побољшање квалитета наставе остварено је применом савремених метода и 

иновативних метода облика рада, наставник учи ученике како да користе различите начине 

решавања задатака, настава усмерена на исходе кроз: Добра и фунционална месечна 

припрема. Оперативни планови имају операционализоване исходе по Наставном плану и 

програму, и учењу усмереном на исходе. Савремена наставна средства се користе у настави, 

као и пројектор, МЕДИС систем у настави физике и хемије. Настава кроз пројектне 

активности доприноси самоинцијативи ученика и подстиче истраживачку радозналост. 

Квалитет наставе се пратио кроз посете директора и стручне службе, као и самоевалуацијом 

наставника.  

Направљен је осврт на коришћење електронског дневника и електронских средстава у 

настави (компјутер, бим-пројектор, интерактивна табла, интернет, друштвене мреже...) и 

вођена евиденција од стране директора и стручне службе. Психолог и педагог су износили 

своја запажања о посећеним часовима и редовно информисали Наставничко веће.  

Сви угледни часови су планирани на почетку школске године и одржани су у складу 

са Планом превентивних мера.Угледни часови презентују се на сајту школе и као посебан 

докуменат „Примери добре праксе“.  

У циљу унапређивања наставе и образовно-васпитног рада, као и подршке ученицима 

урађена је евалуација од стране наставника и учитеља школе, која се односи на саму 

организацију наставе у текућој школској години. Наставници и учитељи су изнели свој став, 

тако што су попуњавали анкету чија се питања односе на модел наставе у школи, 

реализацију наставе и остваривању предвиђених исхода, као и реализацију оперативних 

планова, али и на спровођење епидемиолошких мера за спречавање ширења епидемије 

заразне болести Covid – 19 и других заразних болести. Наставницима и учитељима је 

истовремено остављена могућност за давање предлога мера за унапређивање наставе и  

образовно-васпитног рада. На основу прикупљених, обрађених и анализираних података 

истраживања можемо закључити да наставницима и учитељима у највећој мери одговара 

основни модел наставе, тј.  настава у школи (83,33%), док је веома мали број наставника и 

учитеља којима одговара настава на даљину или комбиновани модел наставе. Што се тиче 

саме реализације наставе у оквиру тренутне епидемиолошке ситуације преко 90% наставника 

и учитеља је задовољно реализацијом образовно-васпитног рада у школи и немају потешкоћа 

када је у питању остваривање планираних исхода, јер подаци показују да преко 90% 

наставника и учитеља у већој мери или у потпуности остварује планиране исходе. 

Наставници и учитељи су такође задовољни спровођењем плана епидемиолошких мера за 

спречавање ширења епидемије заразне болести Covid – 19 и других заразних болести. Мали 

број наставника и учитеља (10%) је као предлог мера за унапређивање образовно-васпитног 

рада навео да је потребно смањити обим наставних-садржаја и предвиђених исхода. 

Реализација наставе  у ОШ „Свети Сава“. одвијала се тако да  су ученици I - IV 

разреда похађали наставу у школи, свакодневно, распоређени у групе, а  ученици  V - VIII 

разреда прелазе комбиновани модел, односно настава у школи и  на онлајн наставу, према 

важећем распореду часова. У реализацији наставе на даљину користила се платформа  

Microsoft Teams, као и одговарајући дигитални алати које пружа платоформа.  Акценат је био 

на видеоконференцијским часовима, којима се обезбеђује квалитетна комуникација, размена 

порука и информација, али пре свега задовољава дидактичко-методичка оствареност часа. 

Наставник   је водио евиденцију о присутности ученика и разлозима изостанка. 

Настава  се реализовала према Посебном програму основног образовања и васпитања, 

у складу са претходним упутствима која се односе на остваривање наставе на даљину. 

Наставници су прецизирали  и омогућавали одговарајуће рокове за израду домаћих, 

пројектних и других  задатака. Обавезна је била  благовремена најава, минимум два дана 
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раније. У одређеном броју породица на исти начин учило је више деце, и због тога су 

снимљена  онлај предавања/ садржаји и видео-записи који могу бити доступни  свим 

ученицима на захтев. Наставници су пратили и вредновали развој, напредовање и 

ангажовање ученика, односно оцењивали ученике у току остваривања наставе на даљину, 

различитим техникама за праћење резултата учења и напредовања. Код свих метода 

оцењивања акценат је био на битним садржајима, то јест на оним садржајима који су кључни 

за остваривање исхода обавезног предмета, изборног програма и слободне наставне 

активности. При извођењу закључне оцене за крај првог и другог  полугодишта, узеле су се у 

обзир све оцене, како током наставе у школи, у протеклом периоду, тако и током наставе на 

даљину, уз поштовање свих законитности Правилника о оцењивању. 

Распоред писмених провера је ревидиран у сарадњи наставника, директора и стручне 

службе током децембра месеца. У оперативном планирању посебна пажња се посветила  

начину остваривања наставе на даљину за ученике који не располажу потребним 

материјалним средствима, као и начину пружања додатне подршке за ученике којима је то 

потребно кроз структуиран индивидуализовани приступ у раду( ИОП). 

У циљу правовремених информација канали комуникације су:  платформа Microsoft 

Teams - Наставничко веће, гмаил плаформа стручне службе, вибер група ОШ „Свети Сава“ и 

мејл. 

Наставници су ове школске године пре свега мотиватори и покретачки целокупног 

образовног процеса.  Добра припрема наших наставника огледала се не само у непосредном 

раду са ученицима, него и у материјалу, смерницама,  за групе ученика који тог дана нису у 

школу. Знамо да је жива реч незамењива, али добро припремљеним презентацијама, 

видеоконференцијским часовима, упућивањем на линкове уз смернице и појашњења, 

комуникацијом путем вибер групе, наставници се труде да ученици што мање осете разлику 

посредног и непосредног рада. Зато подстицање самосталног рада и инцијативе код ученика, 

активно учење јесте смер у коме тече наставни процес.  У свом раду, наставници  користе 

интегрисани/међупредметни приступ и повезују одређене садржаје различитих предмета. У 

почетку се тај приступ приказивао кроз угледне и огледне часове, да би последњих година 

био саставни део сваког глобалног и месечног планирања наставника. Школске 2020/2021. 

већ је реализован одличан интегрисан приступ српског језика и књижевности, музичке и 

ликовне културе у оквиру  заједничке теме „Трагом српских великана- три лица уметности“. 

Ученици су били главни актери наставног процеса уз подршку наставника. Припремљени и 

заједнички одабрани истраживачки задаци  омогућили су  ученицима да  у складу са својим 

интересовањима, потребама и могућности покажу успешност и самосталност у раду. Можда 

више него раније, управо овакав приступ настави добија на значају, јер оснаживање снага 

ученика и поверење у сопствене снаге омогућавамо у потпуности остваривање свих 

постављених исхода као и  организованост и фунционалност знања. Учитељи приликом 

оперативног планирања усмеравају се ка интегрисаном, међупредметном приступу када год 

садржаји наставних предмета дозвољавају, с посебним акцентом на повезивање садржаја из 

осталих наставних предмета са предметима Грађанско васпитање, Ликовна култура, музичка 

култура). 

Кључна област-Подршка ученицима 

Ако посматрамо са данашње тачке да се развој друштва огледа у примени нових 

технологија у свим људским делатностима, онда је и наша школа искористила постојећу 

ситуацију да унапреди и реформише образовно- васпитни рад онако како би могла да прати 

развој ових људских делатности. Управо се развој школе огледа у овој отворености , да и 

наставна( образовна) технологија прати достигнућа савременог друштва и иста укључује у 

наставни процес. Сада дигитални алати нису само у рукама наставника, него и ученици 

стичу компетенције и припремамо их за прихватање новина. Највећи изазов у традиционално 

организованом разредно-часовном систему јесте као остварити стандард, односно индикатор 

ка индивидуалном приступу сваком ученику. Праћењем наставе од стране директора и ПП  
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службе запажено је да су ученици и наставници итекако могли да поставе различите захтеве 

и одговоре у складу са својим могућностима. Чак и поједини ученици који нису били 

активни током посете часова у редовној настави, сада су показали интересовње и врло брзо 

су преузели активну улогу- управо ону којој тежимо у процесу образовно-васпитног рада. 

Најзаступљенији начин рада на платформи Microsoft Teams јесте путем видео-

конференцијског часа. Формирани су тимови сваког предмета и одељења, а директор и 

стручни сарадници су били, поред ученика и наставника, чланови тима, како би пратили и 

имали увид у реализацију наставе. Овакав начин рада омогућио је виртуелну учионицу, 

дружење лицем у лице, не само наставник- ученик, него и ученика међусобно. На тај начин 

савладана је и препрека- недостатак учења и дружења са вршњацима, и јачање емотивних 

снага, услед избијања епидемије корона вирусом. Наставници су градиво представљали јасно 

и сажето, издвајањем битних чињеница и то у сталној комуникацији са ученицима. На часу 

су коришћене презентације, занимљиви видео линкови тако што су наставници делили екран 

како би презетовали лекцију. На сваком часу је била присутна интерактивна дискусија, а за 

поједине задатке се користила и опција ћаскања, како би се омогућио индивидуални приступ 

у решавању . У праћењу напретка и оцењивања ученика користиле су се погодности квизова 

Microsoft Teams Forms, као и постављање задатака тако да њихово објављивање могу да виде 

сви ученици, а решења, односно оцене, само наставници и ученик који је урадио. У 

датотекама су постављани сви материјали који су коришћени у настави. У артикулација 

видео-конференцијског часа реализоване су педагошке и дидактичке функције наставе и 

учења на даљину. Уз наставу, свакодневно је реализована подршка ученицима кроз 

разговоре са одељењским старешинама, директором и ПП службом. Подршку ученицима у 

раду са дигиталним алатима на платформи пружали су и наставници информатике и 

рачунарства. 

Индивидуализација наставе, подршка ученицима који раде по ИОП-у 2 и ИОП-у 1, 

као и рад са талентованим ученицима ИОП3, у домену књижевног, музичког и ликовног 

стваралаштва. Сарадња са ОШ „Драган Ковачевић“ и ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, и 

наставници су добили јасне смернице о раду са слабовидим ученицима, као и ученицима 

којима је неопходна подршка. Самим тим омогућени су услови да би рад са ученицима по 

ИОП-у 1 и ИОП-у 2 био што бољи у циљу оптималног развоја сваког ученика.Завршни испит 

за ученике којима је потребна подршка био је у потпуности прилагођен, у складу са 

смерницама за спровођење завршног испита од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 

И ове године се пратила имплементација знања стеченог кроз школски Еразмус 

пројекат „ImplementationofICTtoolsandinnovativeteachingskillsatschool“, са посебним освртом 

на праћење наставе и активну употребу стеченог знања током мобилности. 

Желећи да ојачамо и унапредимо подршку ученицима у ШК.2020/2021 одељењске 

старешине наставници, стручни сарадници, предузели су активности у циљу подстицања 

ученичких инцијатива, развијање емпатије и одговорног односа према себи и другима, као и 

одговорног односа према околини кроз реализацију пројеката: „Изабери боју и рециклирај“; 

„Основи безбедности деце“, „Еразмус“, „Превенција насиља и злостављања путем 

информационо-комуникационих технологија“, „Живи здраво, храни се здраво“,” 

„Професионална оријентација“. 

Све наведене активности пружиле су подршку ученицима у оснаживању животних 

вештина младих кроз едукативне активности које су кључне за промоцију здравих стилова 

живота, смањење ризичних фактора иповећање заштитних фактора повезаних са ризичним 

понашањем. Повећањем знања о штетним последицама ризичног понашања, као и развојем 

животних вештина, иницијатива настоји да позитивно утиче на понашање и ставове младих у 

ризику и превенира анти-социјално и ризично понашање. 
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У циљу неговања другарства, емпатије и толеранције, стручна служба организовала је  

радионице од првог до четвртог разредима. Једна од радионица на тему „Пријатељство нас 

спаја“ одржана је 18.05.2021.г. на Часу одељенског старешине у одељењу 4/3. Ђаци су били 

веома заинтересовани и активни на часу. Из учионице смо сви изашли уз осмехе и позитивне 

утиске. 

  
 

Наша школа је пријавила пројекат у оквиру Ерасмус  програма. Тема пројекта је 

„Живи здраво, храни се здраво“ а коаутори пројектне пријаве су школска библиотекарка 

Снежана Теофиловић и учитељица Мирјана Јашић. Носилац свих активности и одговорно 

лице је директор школе Добрица Синђелић. Одобрење пројекта се очекује у наредним 

месецима, а у оквиру припрема пред реализацију пројекта ученици наше школе посетили су  

13. маја 2021.г. огледно пољопривредно добро у Пударцима у пратњи школске 

библиотекарке Снежане Теофиловић и наставнице енглеског језика Милене Петровић, која је 

иначе задужена за И-твиниг платформу у нашој школи. Ученици су ишли до фабрике ПДМ у 

Пударцима, а затим до воћњака у Камендолу, где су посматрали примену дрона за прскање 

воћњака средствима за хемијско проређивање рода јабука и брескве. Овом посетом ученици 

су се и у оквиру професионалне оријентације упознали са применом дигитализације у 

пољопривреди. 
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У оквиру Дечије недеље ,,Подељена срећа, два пута је већа“ у петак 09.10.2020. 

године, у школском врту засађено је дрво генерације ученика првог разреда. Ученици су 

дрво украсили порукама очувања животне средине и порукама пријатељства. 

 

 
 

Наша школа остварује циљеве у области друштвено-хуманитарних активности, 

екологије, добровољног и друштвено-корисног рада и учествује у многобројним 

манифестацијама у којима ученици имају могућност да кроз различите програмске садржаје 

стекну нова знања и креативно испуне своје време. У петак 12.марта 2021.г. учествовали смо 

у реализацији пројекта „Активни а млади“ – за ученике осмог разреда, а у сарадњи са  

Савезом удружења учесника омладинских радних акција Србије – СОРАС,  Градом 

Београдом – Секретаријат за спорт и омладину. Циљ овог пројекта је популаризација 

активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења 

слободног времена. Ученици стичу основна знања о креативном социјалном деловању са 

посебним акцентом на природу и активности у природи,  увиђају добробит правилног 

коришћења слободног времена и правилних и здравих стилова живота. Посебно смо поносни 

на чињеницу да некадашње ученице наше школе Маша Вукас и Јелена Васић сада активно 

учествују у раду СОРАС-а. 

  
Мала олимпијада је спортско такмичењеу полигонима спретности и свестраностикоје 

се одржава за ученике првог, другог и трећег разреда, а у организацији Савеза за Школски 

спорт. У среду 10. марта 2021.године, били смо домаћин оштинског нивоа такмичења. 

Ученици наше школе су показали изузетан спортски и такмичарски дух. Постигли су 

изванредне резултате и пласирали се на градски ниво такмичења. 
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Кључна област - ЕТОС 

Успостављање и активно учешће родитеља у раду и животу школе; добрих 

међуљудских односа унутар колектива, пријатна атмосфера и међусобно уважавање. 

Унапређивање активности које јачају углед и доприносе промоцији школе кроз подизање 

нивоа културне свести ученика, родитеља и заједнице и то кроз, не само Савет родитеља, 

него кроз Клуб родитеља 

• Одржавање сарадње и промоција пројектних активности кроз организоване 

заједничке састанке школе и родитеља свих разреда , а посебно ,првог, петог, шестог и 

осмог. 

•  Сарадња са локалном заједницом - Гостовање КУД „Стеван Штрбац“ и упознавање 

ученика са традиционалним вредностима и мотивација за бављењем фоклором. 

• 14.јуна 2021.године организовали смо заједнички састанак за родитеље будућих 

првака и разговарали о свим битним питањима, недоумицама жељама и предлозима. 

састанак је отворио и водио директор наше школе Добрица Синђелић, а присуствовале су 

учитељице будућих првака, стручна служба наше школе и ПУ „Лане“. 

•   Поводом прославе школске славе школа је расписала ликовно - литерарни конкурс 

„Савиним стопама“ .  

•   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 

2020/2021.год. Урађени су Каталог о школи и Школски часопис. Учешће родитеља у 

обележавању школске славе као и Дана школе, а у складу са епидемиолошким мерама, 

реализовани су циљеви ЕТОС-а, који је оцењен највишом оценом, 4. 

 

Координатор Тима за Школско развојно планирање  

Ана Матејић, педагог 
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13. ПРОЈЕКТИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

1. Пројекат „Радови на реконструкцији објекта у Рамницама“ 

У оквиру овог пројекта урађено је: 

-Рушење и демонтажа (скидање постојећег црепа са кровова, скидање постојећих 

летви са кровова, демонтажа олучних хоризонтала, демонтажа олучних вертикала, 

демонтажа лимених опшивки калканских зидова и демонтажа дрвене ламперије са стрехе) 

-Зидарски радови (малтерисање димњака) 

-Тесарски радови (преглед и санација дела кровне конструкције, набавка и 

постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције, летвисање крова летвама 3x3 cm, 

паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод 

покривача, летвисање крова летвама 3x5 cm, на размаку од 32 cm за покривање фалцованим 

црепом, заштитни премаз дрвених елемената крова) 

-Покривачки радови (набавка и постављање фалцованог црепа 

-Изолатерски радови (постављање паропропусне водонепропусне кровне фолије) 

-Суво-монтажни радови (опшивање стрехе аквапанелима) 

-Лимарски радови (уградња олучних хоризонтала, уградња олучних вертикала, 

опшивање калканских зидова, опшивање димњака, уградња снегобрана)      

Захваљујући овом пројекту зграда овог издвојеног одељења је након 42 године 

некоришћења отргнута од заборава, пропадања и прокишњавања.  

 

    
 

У плану је наставак радова који обухвата комплетну замену мокрих чворова и 

уређење ентеријера како би објекат могао да се користи за васпитно-образовни рад. Требало 

би изградити ограду око кошаркашког игралишта дужине 25 m и висине 4 m како би се 

уклонила стара ограда која је нестабилна и може да угрози безбедност ученика.     

 

2. Пројекат „Образовни туризам“ 

Циљ програма је унапређење координације и сарадње релевантних учесника у 

пружању функционалног знања. Задатак Образовног туризма је да одговори на потребе, 

интересовања и жеље ученика узраста од првог до осмог разреда. Специфични циљеви 

пројекта су предузимљивост и оријентација ка предузетништву. Такође, Образовни туризам 

промовише образовне, туристичке, културне, природне и друге могућности наше средине. 

Директни корисници пројекта су ученици наше школе, од првог до осмог разреда. 

Индиректни корисници пројекта су деца вртића и ученици градских и приградских школа. 

Један од очекиваних резултата овог пројекта је препознавање и именовање природних 

ресурса. Такође, предузетништво је важан циљ који би био остварен кроз пројекат, 

пласирањем производа, ученичких радова, на базарима.     
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3. Пројекат „Заједници заједно“ 

Град Београд и компанија НИС а.д. у 2021. години реализује програм „Заједници 

заједно“ за реализацију пројеката на територији Београда. Програм „Заједници заједно“ за 

2021. годину  усмерен је на заштиту животне средине и улагања у домену замене котлова, 

енергетске ефикасности, соларног напајања и уређења јавних парковских површина на 

иновативан еколошки начин. Циљ програма је да се да шанса што већем броју установа да 

кроз учешће на конкурсу обезбеде средства којим подижу своје развојне капацитете, а 

локалним заједницама шансу за унапређење у области заштите животне средине. Са циљем 

оснаживања кључних стубова друштвеног развоја и унапређења квалитета живота у локалној 

заједници (али и шире) пројекат наше школе „Образовни туризам“  промовише образовне, 

туристичке, културне, природне и друге потенцијале локалне захеднице, деце и одраслих, 

као и  развој предузимљивости и оријентацију ка предузетништву, чиме се додатно 

доприноси развоју и очувању  здравог друштва и природног окружења. Да бисмо планиране 

пројектне активности реализовали потребна нам је адаптација постојећег школског објекта, 

издвојеног одељења у Рамницама. Другог јула 2021.године школа је поднела предлог 

пројекта за финансирање од стране НИС а.д. Нови Сад  у оквиру програма "Заједници 

Заједно "2021  за замену столарије, замену електричних инсталација, замену осветљења 

еколошки прихватљивим осветљењем, и комплетне унутрашње грађевинске  радове.      

   

4. Ерасмус пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ 

Циљ пројекта је да се код ученика унапреде навике у исхрaни подизањем свести о 

значају здраве исхране  за целокупан живот и да кроз наставни процес стичу применљива 

знања о здравим стиловима живота. Наставници ће бити у могућности да нова знања, стечена 

кроз мобилност и кроз пројекат, имплементирају у своје школске планове и програме, а 

формирањем тима мултидисциплинарног карактера омогућавамо ширење стеченог знања 

хоризонталним учењем, али и вертикалним – кроз континуирано планирање (у школским 

плановима и програмима) и реализацију активности које се односе на здраву исхрану и 

здраве стилове живота и екологију. Циљ пројекта је и да ученици стечена знања примене и 

пренесу својим другарима у школи, али и деци и одраслима у свом окружењу. Путем 

мобилности, обуком наставника школа стиче активно здраво језгро. На овај начин се и 

ученицима представља значај концепта целоживотног учења у смислу личног напретка и 

образовања доприносећи одрживом личном развоју и развоју заједнице.  

 

  
 

Планиране активности у оквиру пројекта су:  

- формирање секције „Живи здраво – храни се здраво“, одлазак на мобилност 

- организовање дана здраве ужине 

- одржавање предавања на тему здраве исхране 

- организовање посета ученика органској башти, пчеларском газдинству, фабрици еко 

пелета 
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- учешће ученика на такмичењима у природи – оријентиринг, шумарски вишебој 

- развијање еколошке свести код ученика њиховим ангажовањем у еколошким 

пројектима 

- формирање „еко одељењске баште“ и „једна учионица – једна биљка“ 

- обележавање значајних датума везаних за здраве начине живота и екологију 

(ликовним и литерарним конкурсима, тематским изложбама...) Дан здраве хране, Дан 

планете Земље, светски Дан јабука 

- прикупљање „здравих“ рецепата и прављење школског Кувара здраве хране 

- прављење здравих оброка на часовима домаћинства и организовање послужења 

припремљене хране  

План и све фазе пројекта биће саставни део законом прописаних школских 

докумената чиме се обезбеђује њихова континуирана одрживост.   

 

5. Пројекат „Набавка конструкторских елемената за наставу технике и технологије“  

је у току. 

 

6. Пројекат „До успеха заједно“ 

Спортски дух код ученика наше школе наставља да се негује кроз разне 

манифестације спортског карактера. Манифестације обухватају турнире, полигоне 

спретности и др.  

 

7. Пројекат „Изабери боју и рециклирај“ 

Настављајући мисију за очување наше планете, теме везане за подизање еколошке 

свести код ученика се редовно обрађују кроз наставу.  Школа је опремљена рециклажним 

кантама за сортирање отпада у свакој учионици, кабинету и школском дворишту.   

 

8. Пројекат „Основи безбедности деце“ 

Циљ програма односно стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и 

ставова ради подизања безбедносне културе ученика реализован је кроз час одељењског 

старешине. На иницијативу управе школе, а у сарадњи са начелником ПС Гроцка, наша 

школа је од септембра 2020. године добила и школског полицајца.    

 

9. Пројекат „Е – дневник“  

Успешно је примењен пројекат. Колеге су уз помоћ координатора искористиле 

предности овог пројекта. Родитељи су добили шифре којима могу приступити налогу који им 

омогућава да виде профил свог детета. Колеге својим сугестијама раде и на побољшању 

примене електронског дневника. 

 

10. Пројекат  „Замена постојећих лампи у централној школи лед лампама“ је у току. 
 

11. Пројекат „Обнова подручне школе у Доњој Мали“ 

Овај пројекат је обухватио реконструкцију електро-енергетских инсталација (замена 

сигналне инсталације, разводни ормани, напојни каблови, инсталација осветљења, 

инсталација прикључница и термичких потрошача, инсталација за изједначење потенцијала, 

уземљивач и громобранска инсталација.) У оквиру овог пројекта извршени су фарбарскo-

molerski, керамички, водоинсталатерски радови, аутоматска дојава пожара, озвучење, видео 

надзор, као и хобловање и лакирање паркета. Урађена су спољна врата,  је комплетна 

реконструкција ђачких тоалета са новим санитаријама и комплетна реконструкција кухиње 

са новим елементима.Предстоји припрема терена за изградњу 196 m жичане ограде са 

стубовима, како би двориште школе било у потпуности ограђено.  
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12. Ерасмус пројекат „Употреба ИКТ алата у настави“ 

Пројекат Ерасмус реализује се на нивоу школе, кроз употребу ИКТ алата. 

Компетенције наставника се унапређују у настави, а школа континуирано ради на 

прибављању ИКТ опреме, чиме се обезбеђује употреба стеченог знања и квалитет наставе.    

 

13. Пројекат „Превенција насиља и злостављања путем информационо-

комуникационих технологија“ 

Meђународна организација Save the Children (Спасимо децу) је највећа међународна 

невладина организација у Великој Британији која ради за добробит деце у још око 50 земаља 

света. Основни правац Save the Children фондације је добробит деце, односно хитне помоћи 

деци  која се тиче здравства, исхране, развоја заједништва у заједници и уопште добробити. 

 

14. Пројекат „Изградња ограде око матичне школе“ 

Пројекат је у току. 
 

15. SELFIE 
Пројекат  SELFIE – учење у дигиталном добу, за циљ има да се тестира инструмент 

који школи треба да помогне да унапреди коришћење дигиталне технологије. SELFIE је 

онлајн инструмент који школи омогућава увид у своје дигиталне капацитете и помоћ у 

развијању акционог плана за ојачање тих капацитета. Пројекат још увек траје у организацији 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

 

16. „Дигитална учионица“ 

Министарство просвете је расписало конкурс за обуку 2000 наставника како би 

унапредило наставу првог и петог разреда и техничке компетенције предавача увођењем 

електронских уџбеника и опремањем школа дигиталним образовним материјалима. Међу 

учесницима обуке се нашла и наша школа и и нашу школу  ОШ “Свети Сава” је 

представљала колегиница Ивана Михајловић, која је  имала прилику да се упозна са 

перформансама опреме, карактеристикама дигиталног уџбеника и е-учионице. Такође, 

упознала се и са радом у безбедном окружењу на интернету, састављањем тестова и слањем 

дигиталних материјала ученицима, наставом у облаку, различитим облицима електронских 

система учења и безбедним видовима комуникације са ученицима путем интернета. Сви 

полазници су добили опрему за учионицу која се састоји од лаптопа , пројектора и сталка за 

лаптоп и пројектор,  а колегиница дужност била је да обучи бар једног колегу из матичне 

школе и тако афирмише дигитализацију у настави. Пројекат „Дигитална учионица“ такође је 

везан за дигиталне компетенције наставника. Овим пројектом унапређују се компетенције 

наставника и квалитет наставе. Колеге и даље похађају семинаре који унапређују дигиталне 

компетенције („Дигитална учионица“, „Употреба QR кодова у настави“), користе 

електронске уџбенике  и учествују на конкурсима за „Дигитални час“. 

 

17.   Пројекат „Квалитетно образовање за све“  

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED 

Serbia) је пројекат који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру 

Програма Европске уније и Савета европе под називом „Horizontal Facility for Western 

Balkans and Turkey – 2. фаза“. Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у 

сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја РС.  

Нови пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке 

школама, њиховој локалној заједници и њиховим напорима у погледу борбе за уклањање 

предрасуда и дискриминаторних приступа ка осетљивим групама, као и превенцији насиља у 

школама. Пројекат ће користити Оквир компетенција за демократску културу Савета европе 
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за систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице, као и на 

нивоу образовних полотика.  

Пројекат траје 36 месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групу релевантних учесника, 

укључујући и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, 

изабране школе, локалне заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, академске 

као и међународне организације/донаторе у Србији.       

Школе које учествују у пројекту треба да промовишу концепт демократске културе у 

школи кроз наставне  и ваннаставне садржаје, обуку запослених, успостављање праксе и 

активности којима се кроз пружање нових знања, вештина и разумевања, развијају ставови и 

понашања ученика како би могли да бране своја демократска права и преузму одговорност. 

 

18. Пројекат „ Унапређење рада школских спортских секција и школска спортска 

такмичења ученика ОШ „Свети Сава“ на школским, општинским градским и републичким  

такмичењима“ 

Циљ је превасходно  унапређење рада постојећих и оснивање нових спортских 

секција, набавка и стављање у функцију  недостајуће спортске опреме и реквизита. 

У школи функционишу секције за следеће спортске дисциплине:кошарка; мали 

фудбал; одбојка; рукомет; 

Спортске секције су организоване у сарадњи са  спортским клубовима који 

егзистирају на територији наше школе  и уз несебичну помоћ  афирмисаних спортских 

стручњака  који су ангажовани  у тим клубовима. 

Посебан акценат стављен је на оснивање секције „Мала школа спорта“ чијим радом 

смо хтели да анимирамо и у спортске активности укључимо и ученике млађих разреда у 

школи. Круна рада секције  је била организовање „СПОРТСКОГ ДАНА“- ревијалног 

спортског такмичења за ученике од првог до четвртог разреда.  

 

19. Пројекат „Микробит“ 

 Онлајн обука за примену микробит уређаја у настави почела је 22.03.2021. године и 

била је отворена до 05.04.2021. године, а одржавала се путем портала petlja.org. Циљ обуке је 

постизање виших нивоа дигиталних компетенција наставника у домену реализације 

наставних тема, дигитална писменост и конструктивно моделовање применом микробит 

уређаја кроз креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. У настави ученици 

ће моћи да се упознају са начином употребе микробит уређаја, уз помоћу којег се може 

програмирати уз игру и забаву. Оно што пројекат чини специфичним јесте да се деца 

обучавају да користе вештине (критичко размишљање, решавање проблема) као и да 

развијају дигиталну писменост. 

 

20. Пројекат „Славимо филантропију“ 

Пројекат за унапређење оквира за давање финансира USAID, а реализује Коалиција за 

доброчинство, коју предводи Фондација Ана и Владе Дивац, а све у циљу унапређења и 

оснаживања филантропског екосистема у Србији и подизања нивоа солидарности и давања у 

Србији.  

Циљеви пројекта за унапређење оквира за давање су: 

- Јачање филантропске инфраструктуре која може да допринесе одрживом расту 

филантропских давања и развоју међусекторских партнерстава 

- Унапређивање правног оквира за развој подстицајног и транспарентног давања од 

стране појединаца и компанија 
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- Промоција доброчинства, културе давања и транспарентности међу грађанима и 

грађанкама Републике Србије, компанијама, дијаспором и непрофитним организацијама 

 

21. Пројекат „Активни а млади“ 

Овај пројекат је организован 22.06.2021. од стране Савеза удружења учесника 

омладинских радних акција Србије (СОРАС). Циљ овог пројекта је популаризација 

активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења 

слободног времена  младих генерација. 

Ученици осмих разреда наше школе су учествовали у Еколошком вишебоју који је 

организован у оквиру пројекта „Активни а млади“. На вишебоју су поред ученика наше 

школе учествовали ученици ОШ „1300 каплара“ и ученици ОШ „Бановић Страхиња“. 

Ученици су имали прилике да покажу знање из екологије, нарочито екологије Србије и из 

области заштита животне средине. Поред еколошког знања ученици су се такмичили и у 

спортским активностима. Након завршеног такмичарског дела имали смо прилике да чујемо 

причу о радним акцијама које су биле места где су млади могли, поред доприноса  радним 

активности, да се едукују, показују своју креативност и таленат. Своја искуства са радних 

акција са нама су поделили проф. др Душан Шћепановић (педијатар у дечијој клиници 

Тиршова), Вук Жугић (продуцент, Сава Центар) и Горан Шапа- Гале (група Кербер). 

 

  
 

Задовољство нам је што смо били део овог пројекта у којем су ученици, сем 

наставних садржаја екологије и практичних вештина за очување животне средине могли да 

стекну и усвоје позитивне облике понашања, међусобну толеранцију и истраживачки дух. 

 

                              Извештај Тима за пројекте и маркетинг школе сачинила члан Тима 

                                                                       Драгана Ристић, професор енглеског језика 
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8. ЕВАУЛАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

У оквиру осврта на реализацију годишњег плана рада школе може се закључити да је 

квалитет остваривања радних задатака веома добар, а постигнути резултати у свим 

областима на нивоу очекивања. Наша школа може да буде поносна на пружање квалитетне 

наставе и ваннаставних активости, на спортске активности и уметничке области. Ово 

можемо да илуструјемо и неким примерима, којих је наравно и много више. Неки од њих  

дати су у оквиру Примера добре праксе које са поносом штампамо сваке године.  

 Настојимо да ученике заинтересујемо и привучемо књизи, па наши ученици 1.разреда 

у оквиру часова одељењског старешине и планираних наставних јединица током септембра 

месеца посећују школску библиотеку где се и одржавају часови. Библиотекарка ученицима 

представља примерене наслове и књиге којима се сваке школске године, као и ове обогаћује 

фонд библиотеке.  

Можемо се похвалити и настојањима да код ученика подстакнемо креативност и да их 

активно укључимо у наставу, да на модеран начин упознају свет око себе, стичу нова знања и 

вештине.  

Увек уредне учионице, препуне цвећа, са маштовито уређеним паноима пружају 

ученицима стимулативну средину за боравак и рад.   

Захваљујући доброј опремљености ученици имају могућност да брзо и лако 

напредују, а наставницима је омогућен савремен приступ раду. Велика пажња се поклања 

препознавању и развијању талената ученика о чему сведоче освојене награде на бројним 

ликовним и литерарним конкурсима                                

Такође треба истаћи да школу процењујемо као пријатно и безбедно окружење за све. 

У пружању подршке ученицима, остварујемо континуирану и веома ефикасну сарадњу са 

породицама ученика. Школа је предузела и одговарајуће мере подршке када је у питању 

израда ИОП-а. У оквиру посета часовима уочени су веома добри примери инклузивне 

праксе. У школи постоје тимови за подршку ученицима који добро функционишу. Посвећује 

се пажња промоцији здравих стилова живота и функционише систем пружања подршке деци 

из осетљивих група.  

У наставном процесу се примењују адекватна дидатичко-методичка решења, истичу 

кључни појмови наставне јединице, а објашњења, инструкције и питања наставника су  јасна 

и прецизна. Постоји међусобно уважавање ученика и наставника у складу са договореним 

правилима.  

Руковођење у школи је у функцији унапређивања рада. Директор иницира, покреће и 

спроводи активности које доприносе развоју школе, предузима мере за решавање 

свакодневних проблема ученика, наставника и осталих запослених испољавајући отвореност 

и спремност за прихватање идеја, предлога и сугестија. У доношењу одлука уважава 

мишљење запослених.Томе сведоче и признања додељена директору школе: 

Нарочито смо поносни и на велики број реализованих пројеката.Можемо да 

закључимо да је протекла 2020/2021. година за нас била једна радна и успешна школска 

година у којој смо задржали већ постављене, али и наставили да постављамо нове стандарде 

у раду једне модерне школе. Залагања и ученика и наставника била су велика. Промовисали 

смо се на најбољи начин – кроз успехе наших ученика и наставника. Велики број учешћа на 

такмичењима и велики број освојених првих, других и трећих места као и разних награда 

само је још један показатељ да су наши ученици веома активни и ангажовани, а заједно са 

њима и њихови наставници. Захваљујући томе као и чињеници да смо школа у којој се 

стално „нешто дешава“ постали смо препознатљиви у локалној средини. Велику помоћ у 

представљању свега онога што радимо пружају нам и савремене технологије. Трудимо се да 
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нашу школу учинимо привлачном и за ученике али и за њихове родитеље, а постоје задаци 

на којима треба и даље радити и области које и даље треба усавршавати.  

Такође се можемо похвалити успешношћу реализације наставе на даљину. Пре 

приступања овом виду даљинског образовања проучили смо потребе ученика, захтеве 

наставног садржаја и ограничења наставника, настојећи да у центру пажње наставника 

остану резултати наставе. У планирању наставе на даљину осмишљени су добри начини 

праћења напредовања ученика и то за сваку тему у оквиру наставног програма, водећи 

рачуна о техничким могућностима породица и ученика. Учење на Microsoft Teams 

платформи омогућило је одржавање конференцијских видео часова (виртуелна учионица) 

што је допринело томе да ученици и наставници могу у исто време међусобно комуницирати 

током рада. Тако су наставници могли да процењују знања ученика, као и залагање током 

часа. Инсистирано је на  лекцијама које подстичу активну мисаону активност ученика, уз 

стављање акцента на асоцијативно учење, на евалуацију у циљу дијагностике и мотивације 

ученика, као и могућност дискусије и провере знања „уживо“. Без обзира да ли се вршило 

дописивање са ученицима, или користили видео и аудио позиви, настојало се да дискусија 

буде интерактивна. Најбитније је да смо кроз све видове заступљене комуникације успели да 

остваримо индивидуално повезивање, које је веома важно због процене како ученици раде 

уколико не постоји могућност да их видимо уживо. 

Примењене стратегије учења поспешиле су интеракцију и дискусију на релацији 

ученик-наставник и ученик-ученик. Успели смо да смањимо пасивну улогу ученика који 

слуша предавање наставника, јер су ученицима увек нуђени додатни материјали и интернет 

извори. Било да је у питању чет комуникација, видео или аудио састанак ученицима су 

нуђени занимљиви материјали у виду PowerPoint презентација и интересантних линкова. 

Поред слања материјала, ученицима су давана додатна објашњења у вези неких тежих 

делова наставног материјала, и као и у класичној настави, у току њиховог рада и учења, 

проверавано је да ли су активни или не.  

Радило се на мотивацији ученика да самостално уче, давана су упутства на који начин 

да уче и упутства везана за коришћење материјала (у уџбеницима, литератури, на интернету, 

ТВ предавања, где да траже материјале, које ресурсе да користе и сл.). Вршило се и 

подстицање ученика од стране наставника да самосталним активностима обогате своје знање 

у оквиру проучаване теме (нпр. навођењем интересантних примера, слањем додатних 

материјала за читање).  

Наставници су настојали да у својим виртуелним учионицама створе пријатну 

атмосферу путем ојачавања комуникације са ученицима, нарочито са онима који се ређе 

укључују у заједничке дискусије (нпр. путем личних порука/емаилова, вибер порука..) 

Наставници су ученицима давали правовремене повратне информације о резултатима 

рада како би знали  како напредују у учењу, уз  јасно објашњавање правила праћења, 

вредновања и оцењивања њиховог рада, као и сугестија како би им се одржала пажња и 

мотивација за рад. 

Сви коришћени алати су нам осигурали двосмерну комуникацију између наставника и 

ученика. Најбоље се показала комбинација  различитих канала учења, наравно сходно 

расположивим могућностима. Наставници су све време морали да раде на јачању својих 

дигиталних вештина кроз процес самообразовања, да  истражују могућности различитих 

алата, али су морали радити и на унапређењу организационих способностии управљања 

временом. 

Можемо се похвалити жељом и настојањем да деци што више приближимо књигу 

путем дружења у школској библиотеци. Дружење с књигом, омиљеним и новим писцима, 

организовале су учитељице Издвојеног одељења „Доња Мала“ уз сарадњу са 

библиотекарком. Поштујући све превентивне епидемиолошке мере разговарало се о 

прочитаним књигама, ученици су рецитовали и упознавали се с новим писцима и 

новонабављеним публикацијама. Да је књига најбољи друг потврђују и  непредвиђене 
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околности попут пандемије коју управо живимо. Деца своје слободно време додатно 

оплемењују дружењем с јунацима из књига које читају. 

 

 
 

Такође треба истаћи и наше настојање у погледу неговања другарства, емпатије и 

толеранције. Тим поводом је стручна служба организовала радионице у нижим разредима на 

тему „Пријатељство нас спаја“. Ђаци су били веома заинтересовани и активни на часу, а из 

учионице су сви изашли уз осмехе и позитивне утиске 

 

   
 

Примарни задаци рада школе у наредном периоду били би:  
• ангажовање свих радника, стручних органа и органа управљања у школи на  што 

успешнијем реализовању васпитно – образовних задатака;  

• полазећи од претпоставке да је добро планирање и припремање основа за 

квалитетан рад потребно је: 

-  школске програме перманентно употпуњавати, повезивати и координирати;   

- и у годишњим и у оперативним плановима наставити и интензивирати иновативне 

активности. У циљу побољшања наставног процеса и активног учешћа ученика на часу, 

примењивати методе и технике рада које подстичу активности ученика и самоинцијативу. 

Кроз активнију улогу на часу омогућавати  примењивост стечених знања, односно развијање 

функционалног знања. 

-  настaвити и интензивирати квалитативни и квантитативни осврт на остварење плана 

у оквиру оперативног плана рада.  У циљу унапређивањ наставног процеса и свог рада, у 

припремама наставник би требало да вреднује свој рад, са кратким освртом на добре 

примере, као и саму артиклацију часа. 
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- наставити и интензивирати  корелацију међу предметима водећи рачуна  о 

временској усклађености обраде тема заједничких за више предмета, уз што веће коришћење 

могућности тимског рада (Интегративни дан). 

- наставити и интензивирати планирање које се прилагођава специфичностима 

одељења.  

- у садржај планова рада интензивирати планирање различитих места за извођење 

наставе у функцији остваривања циљева и задатака. 

- континуирано наставити и појачати сарадњу са члановима стручних већа при 

планирању и припремању. 

-  појачати коришћење интернета и других извора информација при припремању. 

• интензивирање инклузивног рада, посебно када су у питању напредни ученици;  

• што боље и адекватније опремање како старог тако и новог учионичког простора, 

као и читавог школског простора;  

• даље опремање школе новим наставним средствима и дидактичким материјалом;  

• даље унапређивање сарадње са друштвеном средином;  

• даље интензивирање сарадње школе и родитеља, посебно родитеља ученика који 

показују слабије постигнуће у учењу и неприлагођено понашање;  

• даљи ангажман на развијању Програма за заштиту деце од насиља и даљи 

ангажман на реализацији пројекта „Школа без насиља“;  

• наставак рада на спровођењу пројекта „Професионална оријентација у Србији“;  

•     рад на спровођењу акционог плана који је саставни део Развојног плана школе  

• рад на што већем активирању Ученичког парламента и Вршњачког тима;  

• даље интензивирање заједничких активности ученика, родитеља и наставника;  

• даље обогаћивање и реализација вршњачке едукације;  

• даље спровођење програма иницирања и укључивања у  акције социјалне 

подршке;  

•  даљи развој индивидуалних програма подршке ученицима у процесу учења. Задатак 

наше школе је образовање за 21. век. То значи да треба да радимо на развоју оних знања, 

вештина и ставова који су потребни и биће потребни да се решавају сложени 

проблеми.Тежимо и тежићемо да наши ђаци стекну сврсисходна знања, која могу да 

примењују у будућем школовању и свакодневном животу и у суочавању  са изазовима које 

пред свакога поставља модерно време. Желимо да наши ђаци стекну комуникацијске, 

технолошке и све друге вештине.  

•   рад на подизању компетенција наставника за рад на даљину 

•  и надаље неговање толеранције, међусобног уважавања и еколошке свести, али пре 

свега позитивног и одговорног става о раду и школи.  

• осим стручности и педагошког рада, трудићемо се да наша школа нуди што 

занимљивије садржаје и надаље што више учествује у пројектима, на конкурсима и 

смотрама.  

Све то радује, али и обавезује све нас који радимо у овој   школи да наставимо са 

добрим и квалитетним радом и у будућности. Ипак, трудимо се да будемо увек бољи и 

иновативни, али и отворени за сваку сугестију. У истом стилу наставићемо и наш будући 

рад.   
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9. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА” У ВРЧИНУ, ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ  РАЗМАТРАН ЈЕ И УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 14. 09. 2021. ГОДИНЕ. 
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