
 

   



 
 

САДРЖАЈ: 
 
 1.УСЛОВИ РАДА 
 1.1. Просторни услови 

 1.2. Материјални услови 

 1.3. Кадровска опремљеност 

 1.4. Средински фактор 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

3. ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА 

ШКОЛЕ 

3.1. Извештај о раду Школског одбора 

3.2. Извештај о раду Савета родитеља 

3.3. Извештај о раду Наставничког већа 

3.4. Извештај о раду Педагошког колегијума 

3.5. Извештај о раду Стручних већа 

3.6. Извештај о раду Стручних актива 

    3.6.1. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 

    3.6.2. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање  

3.7. Извештај о раду Одељењских већа 

3.8. Извештај Ученичког парламента 

3.9. Извештај о раду Тимова 

   3.9.1. Тима  за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања  

   3.9.2. Тима за самовредновање рада школе 

   3.9.3. Тима за инклузивно образовање 

   3.9.4. Тима за заштиту животне средине 

   3.9.5. Тима за превенцију употребе дрога 

   3.9.6. Тима заразвој међупредметних компентенција и предузетништва 

   3.9.7. Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

   3.9.8. Тима за финансијску писменост 

   3.9.9.Тима за професионалну оријентацију 

   3.9.10.Тима за поступање у кризним ванредним ситуацијама 

   3.9.11. Тима за пројекте 

3.10. Извештаји физички издвојених одељења 

3.11. Извештаји радионица Обогаћеног једносменског рада  

 

 

4. ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТУ УЧЕНИКА на  крају првог школске  2021/2022. 

ГОДИНЕ 

     4.1.Општи успех на крају првог полугодишта школске 2021./2022.године 

     4.2. Владање ученика на крају првог полугодишта школске 2021. / 2022.године 

     4.3.Успех ученика на такмичењима у првом полугодишту школске 2021./2022.године 

     4.4. Реализација фонда часова – одржани часовии нереализовани часови у    
             првом полугодишту школске 2021/2022.године 
 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРАДНИКА У НАСТАВИ 



 5.1. Извештај о раду Психо-педагошке службе 

 5.2. Извештај о раду библиотекара 

 

 6. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 8. ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 10. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

 11. ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
1.УСЛОВИ  РАДА 

 

 

1.1. Просторни услови 
 
Настава је реализована у школским објектима на четири локације: у  Стублинама,  

Пироману, Трстеници и Великом  Пољу. 

 

У матичној школи изводи се настава од првог до осмог разреда,  у подручним 

одељењима од првог до четвртог разреда. У Великом Пољу и Трстеници настава се 

одвија у комбинованим одељењима (први и трећи, други и четврти разред). У току 

школске 2022/2023. настава се реализује кабинетски за све предмете. 

 

Школу похађају ученици са подручја општина Обреновац и Уб, па је због удаљености 

школе од места становања организован  свакодневни превоз, уз обавезно дежурство 

наставника на испраћају ученика - путника. 

 

          

1.2. Материјални услови 
 
Средствима за материјално пословање школе су обезбеђени основни услови за рад 

школе (средства за одржавање хигијене, утрошену електричну енергију,  грејне 

енергенте, за набавку и одржавање наставних средстава, канцеларијски материјал, 

стручна усавршавања запослених, стручну литературу  и друго). У првом полугодишту 

континуирано се радило на опремању школе, побољшању услова рада, и  уложено је у 

следеће: 

 

- Замена старих сијалица новим лед  панелима у свим просторијама ( матичне 

школе, и фио )   

- Набавка 28 десктоп рачунара, 4 штампача, 24 лаптопа и 12 пројектора са сталком 

покретним за опремање информатичког кабинета у матичној школи у 

Стублинама, и сва три физички издвојена одељења ( Велико Поље- 1 десктоп 

рачунар, 1 штампач, 4 лаптопа, 1 пројектор са сталком ; Трстеница- 1 десктоп 

рачунар, штампач, пројектор са сталком; Пироман- 1 десктоп рачунар, 1 

штампач, 10 лаптопова ; Стублине 21 десктоп рачунар за информатички кабинет 

, 1 штампач;  12 лаптопова за потребе нижих разреда за предмет Дигитални свет, 

пројектор за тит, пројектор за боравак другог разреда , .... )   

- Набавка десктоп рачунара за правну и рачуноводствену службу  

- Комплетно глетовање, молерисање и кречење  две учионице у новој згради на 

спрату ( кабинет биологије и кабинет физике/хемије) и фарбање радијатора 

- Поправка пећи на пелет  у ИО Велико Поље, и ИО Трстеница 

- Набавка наставних средстава за ученике по посебном програму ИОП, 

дидактичка средства, за ИО Пироман 

- Набавка наставних средстава за разредну наставу- вага за тежину, модел коцке; 

геометријски прибор за таблу ( лењири, троуглови, шестари); Наставна средства  

 



за биологију ( 16 зидних плаката, микроскоп са препаратима; торзо ) ; Спортска 

наставна средства ( лопте, и пумпе за лопте)  

- Набавка књига за библиотеку  

- Посебна материјална улагања су од месеца септембра за набавку средстава  

хигијене и текуће поправке водоводне и електро инсталације , као и 

канцеларијског материјала .  

- Набавка нове централе и апарата за фиксну телефонију  

- Набавка усисивача за фискултурну салу, усисивача за продужени боравак, и 

усиосивача за чисћење пећи на пелат за ИО Велико Поље 

 

Од техничких питања биле су редовне текуће поправке санитарија, водоводне мреже, 

електро инсталације , интернета, телефоније, пп апарата, котлова, пећи на пелет, рачунарске 

опреме.  
  

1.3. Кадровска опремљеност 
  

У школи ради 55,6 запослених.  Од тога, радна места према степену стручне су : ВС 

29.01, ВШС 11.78, ССС 3.89, КВ 2, ОШ 9. 
 

Разредна настава је у потпуности стручно заступљена, док у предметној настави 

нестручно је заступљена математика и  информатика. У првом полугодишту школске 

2022/2023. год. ангажован је се од стране Града и ГО општине Обреновац професор 

физичког васпитања у млађим разредима основне школе. Град Београд – ГО Обреновац 

финансира пројекат „Спорт у школи“, који подразумева спровођење активности 

физичког и здравственог васпитања у млађим разредима основне школе. У нашој школи 

професор физичког и здравственог васпитања, ангажован од стране Града/Општине, 

реализовао је часове одбојке понедељком и средом од 13.30 до 14.30, за ученике од 

првог до четвртог разреда. 

 

Уз  систематизована радна места у односу на Правилник о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 

васпитања, школа за ову школску годину је добила и допуну  ангажовања, односно 

посебно   сагласност МПНТР, за  техничко особље -  домар/мајстор 0,5 ( КВ) и 

спремачица 0,36 ( ОШ) за ИО Пироман. Такође, и ангажовање наставника разредне 

наставе за рад у продуженом боравку за 2.разред, од стране Управе Града Београда/ 

Секретаријата за образовање и дечију заштиту ( пп уговор ).  

 

1.4. Средински фактори 

 Структура ученичких породица је хетерогена у социо-економском и образовном 

погледу  (родитељи без средње школе, а мањи број родитеља који имају високу и вишу 

школску спрему, знатан број непотпуних породица, породица које примају социјалну  

помоћ, незнатан број имућнијих породица), што има велики утицај на постизање успеха 

и сарадњу. Школа је улагала максималне напоре, преко стручних служби и одељењских 

старешина, на успостављању сарадње са родитељима ученика, посебно  оних који имају 

пролеме у понашању и недовољан успех, као и оних који су нередовно похађали 

наставу. 

 

      Еколошки услови су лоши због аеро загађења, изазваног радом Термоелектарне. 

Почетком школске 2016/2017. године школа је прикључена на градски водовод.  



 

      Школа се налази на магистралном путу Београд - Ваљево што је уједно и предност - 

код пријема кадрова али и мана - безбедност ученика. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

      Бројно стање ученика и одељења на почетку школске 2022/2023. године је био:  

  Број ученика  

  Разред 

Укупно 

    Разред Број ученика Укупно 

женски мушки женски мушки 

 I-1 9 10 19      

  I-2 12 8 20   V-1 13 11 24 

Пироман I-3 4 8 12     V-2 12 12 24 

В. Поље I-4 2 0 2       

Трстен. I-5 0 0 0        

Свега I 27 26 53 Свега V 25 23     48 

               

  II-1 7 8 15   VI-1 9 11 20 

 II-2 9 7 16   VI-2 10 12 22 

Пироман II-3 6 9 15   VI-3 4 15 19 

В. Поље II-4 6 1 7        

Трстен. II-5 0 1 1 Свега VI 23 38 61 

Свега II 28 26 54           

           

 III-1 9 12 21  VII-1 15 9 24 

  III-2 9 10 19   VII-2 11 12 23 

Пироман III-3 2 5 7   VII-3 12 10 22 

В. Поље III-4 3 1 4        

Трстен. III-5 4 0 4 Свега VII 38 31 69 

Свега III 27 28 55           

           VIII-1 10 11 21 



  IV-1 12 9 21   VIII-2 11 12 23 

Пироман IV-3 6 7 13   VIII-3 18 8 26 

В. Поље IV-4 1 3 4 Свега VIII 39 31 70 

Трстен. IV-5 0 1 1     

Свега IV 19 20 39  

укупно:      Свега V -VIII 124 123 247 

Свега I - VIII 224 222 448 

 

Стублине 67 64 131 

Пироман 18 29 47 

В. Поље 12 5 17 

Трстеница 4 2 6 

Укупно 100 99 201 

 

УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

 

Ученика 

 

Одељења 

 

У матичној школи  - Стублине 377 18 

У Пироману  47 4 

У Великом Пољу  17 2 

У Трстеници  6 1 

Свега 448 25 
                                                     

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА У СМЕНАМА 

Стублине Пироман Велико Поље Трстеница 

Увек I смена Увек I смена 

        

У сменaма     

непарни  

У сменама  

парни 

Увек I  смена Увек I  смена 

V-1,V-2 

VI-1,VI-2,VI-3  

VII-1,VII-2,VII-3  

VIII-1,VIII-2,VIII-3 

I-1,I-2 

II-1,II-2 

 

III-1,III-2 

IV-1 

 

I-3 

III-3 

 

II-3 

IV-3 

I-4/III-4  

II-4/ IV-4 

 

II-5/III-5 / 

IV-5 

 

                                                    

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА 

*** у редовним условима *** 

 

Час Прва смена 

1. 7.30 - 8.15 



2. 8.20 - 9.05 

3. 9.25 - 10.10 

4. 10.15 - 11.00 

5. 11.05 - 11.50 

6. 11.55 - 12.40 

7.  12.45 – 13.30 

 

Организација радног дана у школи у Стублинама: 

Време Активности 

7:00 – 7:15 Долазак ђачких аутобуса и ученика (дежурство школског полицајца). Дежурни наставници и 

техничко особље врше припрему за почетак наставе. 

7:25 Окупљање ученика у холу школе и пуштање на спрат и ходнике, у учионице или фискултурну 

салу. 

7:30 – 13:30 Почетак и трајање наставе по утврђеном распореду 

13:35-13.40 Испраћај ђачких аутобуса (дежурство по два наставника дневно према распореду, дежурство 

школског полицајца) 

 

ОКВИРАН БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ ЂАЧКИ АУТОБУС  (ПО ДЕСТИНАЦИЈАМА) 

 

Обреновац-Стублине 

Велико 

Поље 

Пироман-Лончаник-

Бровић 

Трстеница Стублине 

кружно 

Лисо 

Поље-Пољане 

10 21 85 22 30 28 

 

Аутобуске  линије: 

 

Долазак       
                                                                    

1. Велико Поље-Стублине-Трстеница                      

2. Пољане -Стублине кружно                                    
3. Пироман - Кесеровићи кружно- Стублине            

4. Лончаник-Бровић-Пироман ваљевски пут-Стублине        

 
Одлазак 

 

1. Пољане 
2. Пироман-Стублине- и одвози Велико Поље 

3. Лончаник-Бровић 

4. Трстеница            
 *ФИО Велико Поље и ФИО Трстеница раде  у првој смени, по сатници као у Стублинама. 

 *ФИО Пирпман ради у две смене пп сатници : 
 
 

Час Прва смена Дуга смена 

1. 7.30 - 8.15 12.00 – 12.45 

2. 8.20 - 9.05 12.50 – 13.35 

3. 9.25 - 10.10 13.55 – 14.40 

4. 10.15 - 11.00 14.45 – 15.30 

5. 11.05 - 11.50 15.35 – 16.20 

 

Током  првог полугодишта школске  било је и одсељавања ученика са територије, из 

породичних разлога, па самим тим и исписивања ученика из школе. Али је било и уписа 

нових ученика у току полугодишта, који су дошли из других школа.  

 



У централној школи у Стублинама настава се реализовала у једној смени, увек 

преподневној. Настава је реализована у учионицама по распореду одељења, које су 

опремљене наставним средствима, рачунарима, лаптоповима, пројекторима довољним 

за високи квалитет наставе. У циљу побољшања квалитета наставе, часови из појединих 

предмета реализовани су уз коришћење компјутера и пројекционог платна, односно 

мултимедијалних, дигиталних  садржаја.   

Од почетка полугодишта активно је рађено на побољшању услова рада и боравка у 

школи, које се огледа у освежењу простора, кречењу, чишћењу и дезифенцији простора, 

набавци нових наставних дигиталних помагала за рад на образовним садржајима као и 

потребној стручној литератури, обукама и сличном.  

 

Поред  обавезних предмета, ученици су имали часове изборне наставе. Од изборних 

предмета ученици су похађали грађанско васпитање или верску наставу, други страни 

језик-руски језик.  

 

Према својим интересовањима ученицима је у понуди био широк избор  слободних 

ваннаставних активности: културноуметничка секција, кколошка секција, сценска 

уметност, ликовна секција, литерарна секција, хор, спортска секција, драмска секција, 

саобраћајна секција, архитектура и грађевинарство, нформатичка секција. 

 

Ђачки  превоз  аутобусима ауто-саобраћајног предузећа "Банбус" Обреновац користило 

је око 196 ученика. Превозници су одговорно и професионално превозили наше ученике 

тако да није било проблема у организовању наставе. Ученици су осигурани у 

организацији Компаније "АМСС". Током првог полугодишта школске године у 

дворишту је дежурао школски полицајац, од доласка ђачких аутобуса, 7:15  сати, до 

13:30.   

Ове школске године, предавања „ Основи безбедности деце“, од стране МУП-а ПС 

Обреновац су реализована на часовима ЧОС-а у 4. и 6. разреду према плану и распореду 

предавача.   Ученике првог разреда, смо упутили на едукацију Безбедност у саобраћају 

и подељен им је приручник „Пажљивкова правила“.  

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној  школи остварују се у 

току два полугодишта. Прво полугодиште почело је у четвртак, 1. септембра 2022. 

године, а завршило у петак, 30. децембра 2022. године. Друго полугодиште почиње у 

понедељак, 23. јануара 2023. године. 

3. ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ 

ОРГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ 

3.1.     Извештај о раду Школског одбора 

У првом полугодишту школске 2022/23. године, Школски одбор је одржао три редовне 

и једну ванредну седницу за којом се указала потреба. Сви чланови школског одбора су 



уредно позивани на седнице. Већина чланова је и присуствовала свим седницама. 

Разматрана су питања из законске надлежности овог органа и то: 

* Конституисање Школског одбора – избор председника и заменика председника 

Школског одбора 

* Усвајање Извештаја о раду ОШ“Живојин Перић“у Стублинама за школску 2021/2022. 

год. 

* Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2021/2022. годину 

* Усвајање Извештаја о раду ученичког парламента у 2021/2022. години и доношење 

Плана рада ученичког парламента за 2022/2023. годину 

* Доношење Годишњег плана рада ОШ“Живојин Перић“ из Стублина за школску 

2022/2023. годину 

* Анализа реализације Програма заштите ученика од насиља и доношење новог Плана 

заштите ученика од насиља 

* Доношење Програма превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части и достојанства личности 

* Доношење Анекса Школског програма (Програм превенције дискриминације, 

дискриминаторног понашања и вређања угледа части и достојанства личности). 

* Усвајање извештаја о стручном усавршавању и доношење Плана стручног 

усавршавања запослених 

* Подношење Извештаја о упису ученика у први разред средње школе 

* Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ“ 

Живојин Перић“ Стублине 

* Родна равноправност 

* Именовање чланова стручног актива за развојно планирање 

* Доношење одлуке о формирању организационог одбора система школских спортских 

такмичења 

* Разматрање Извештаја лица одређеног за контролу забране пушења у просторијама 

школе и школском дворишту 

* Разматрање захтева предшколске установе „Перка Вићентијевић“ из Обреновца за 

уступање просторије за групу за предшколски програм 

* Доношење измена и допуна финансијског плана Школе за 2022. годину 

* Доношење измена и допуна Плана набавки на које се Закон не примењује за 2022. 

годину 

* Организовање помоћи школи у опремању 

* Кадровска питања 

* Упознавање са записником о извршеном надзору над стручним радом библиотеке 

* Анализа сарадње са друштвеном средином 

* Упознавање са резултатима успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

* Доношење одлуке о годишњем попису имовине и именовање пописних комисија 

* Доношење одлуке о измени финансијског плана за 2022. 

* Доношење одлуке о измени плана набавки за 2022. 

 



 Записници седница Школског одбора се уредно воде. Записници и Закључци седница 

су евидентирани у школској документацији код секретара школе. 

 

3.2. Извештај о раду Савета родитеља 

 У току  првог полугодишта  школске 2022/2023. години одржано је две седнице Савета 

родитеља и једна је планирана у јануару, непосредно по завршетку распуста. Седницама 

је присуствовао довољан број родитеља неопходан за кворум. 

На седницама су се разматрале и анализирале све битне образовно-васпитне активности 

у школи: 

- Избор председника и заменика председника Савета, записничара и усвајање програма 

рада Савета родитеља 

- Избор представника Савета родитеља ОШ „Живојин Перић“ за Општински Савет 

родитеља 

- Предлагање представника родитеља у обавезне школске тимове 

- Разматрање Извештаја о раду школе у 2021/2022. год. 

- Разматрање Извештаја о раду директора школе у 2021/2022. год. 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада шк. За 2022/23. 

- Осигурање ученика 

- Анализа података о упису деце у први разред и резултати анкете изборних предмета 

- Избор дечије штампе, школске лектире и додатних наставних средстава 

- Анализа успеха ученика у првом класификационом периоду 

- Информисање и упућивање родитеља на учешће у обукама на платформи „Чувам те“  

- Анализа успеха ученика на крају полугодишта 

- Анализа сарадње родитеља и школе 

- Организација прославе Дана школе и Светог Саве 

- Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у 2022/2023.год. 

- Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе у 2022/2023. 

год. 

- Давање предлога о формирању групе за продужени боравак-анкете за родитеље 

 

3.3. Извештај о раду Наставничког већа 

У првом полугодишту одржано је четири седнице Наставничког већа, на којима су 

разматрана сва битна питања  везана за рад школе, усвајане су важне одлуке. 

Теме којима се бавило Наставничко веће у првом полугодишту 2022/2023. Године су: 

почетак школске године, рад у претходној школској години, рад школских тимова, 

извештај о самовредновању, разматрање и усвајање извештаја о раду школе, 

разматрање и доношење плана за школску 2022/2023.годину, распоред часова, 



задужења, анализа успеха и владања на крају класификационих периода, такмичења 

ученика, похваљивање и награђивање ученика, дисциплина ученика, реализација часова 

свих облика рада, стручна усавршавања, рад секција, Развојни план школе, одлуке о 

начину глобалног и оперативног планирања образовно-васпитног рада и вођења 

евиденције о реализацији плана, организација изборне наставе, слободних наставних 

активности, организација посета, припрема за Дан школе и Светог Саву, договор о 

одржавању родитељских састанака и поделе ђачких књижица, и друга текућа питања. 

 

3.4. Извештај о раду Педагошког колегијума 

У првом полугодишту школске 2022/2023. године одржане су три седнице Педагошког 

колегијума. На седницама су се разматрале и анализирале све битне образовно-васпитне 

активности у школи и питања која су од значаја за стручнији, квалитетнији и 

ефикаснији рад школе:  

 

- анализиран је успех ученика на тромесечју и на полугодишту, примењене 

васпитне и васпитно-дисциплинске мере 
- разматрана је реализација фонда свих видова образовно-васпитног рада на 

тромесечју и полугодишту 
- анализиран је успех ученика на тромесечју и на полугодишту, примењене 

васпитне и васпитно дисциплинске мере 
- анализиране су потребе за индивидуалним образовним плановима и другим 

мерама подршке; утврђен је начин рада са наставницима почетницима 

(приправницима)  
- разматрано је питање иновација у настави 
- планиран је процес припреме завршног испита и аплицирања за упис у средње 

школе ученика 8. разреда. 
 

На крају првог полугодишта, од 440 ученика оцењено је 432, при чему једна ученица не 

похађа наставу од почетка године, док остали ученици нису оцењени примарно услед 

здравствених проблема. 329 ученица (уколико се искључе ученици првог разреда чије 

су оцене описне) оцењено је позитивно, што је у односу на претходну годину више за 

око 3% процента. Недовољних ученика је 51, што је око 0,5% више од претходне 

године. Неоцењених ученика је 1.82%, док их је претходне године било 5.30%.  

 

Укупно средња оцена школске 22/23 године 3.98 

Укупно средња оцена школске 21/22 године 3.88 

 

Сумирани и разматрани су домети реализације фонда редовне, додатне и допунске 

наставе и слободних активности. Реализација планираних часова је текла по плану, а 

предлог је да се уведе допунска настава из историје у одељењу 5–1 због већег броја 

недовољних оцена. Одељенско веће петог разреда наводи да ученици који редовно 

похађају додатну наставу имају бољи успех из тих предмета, а такође су узели учешће 

на такмичењима, те је предлoг је да се из више предмета реализује додатна настава. 

 

Анализом и дискусијом о праћењу напредовања ученика у односу на очекиване 

резултате, као и закључцима Већа, донетe су препоруке за унапређење успеха ученика: 



 

- Појачан педагошки надзор од стране руководства школе и психо-педагошке 

службе на часовима предмета са великим бројем недовољних оцена 

- Адекватна интеракција предметни наставник- ученик, прилагођавање метода, 

облика и начина рада индивидуалним потребама ученика 

- Реализовање наставних садржаја моделом наставе на три нивоа сложености 

- Посебно пажњу обратити на формативно оцењивање и педагошке свеске 

наставника 

- Интензивније учешће наставника на стручним обукама ван установе као и 

праћење часова колега унутар установе 

- Појачан допунски рад 

- Редовно извештавање родитеља о постигнутом успеху, недостацима, 

препорукама за даље напредовање 

- Учесталије позивање родитеља на отворена врата предметног наставника у циљу 

индивидуалних разговора о текућим дешавањима која се односе на ангажовање 

ученика, однос према раду, постигнућа 

- Анализом владања ученика, закључено је да од почетка школске године постоје 

проблеми у понашању код неколико ученика, који су у дисциплинском поступку 

су или су им већ изречене васпитне мере. У појединачним случајевима укључене 

су и друге институције (центар за социјални рад, МУП, родитељи су упућени на 

психолошко саветовалиште при дому здравља). 

 

Педагошки колегијум се бавио и анализом постигнућа ученика, предложеним и 

ревидираним посебним програма.  

 

Запослени који су у приправничком стажу су своје приправничке обавезе завршили у 

временском року, док ове школске године нема нових наставника приправника.  

 

Запослени су похађали обуке и вебинаре, а неке од тема су: рад са надареним 

ученицима, проблематична понашања, вршњачко насиље, транзиција из предшколског 

у основно образовање, етика и интегритет, прва помоћ, електронски часопис. 

 

3.5. Извештај о раду Стручних већа 
 

3.5.1. Стручно веће за образовну област језик и књижевност 

У току првог полугодишта школске 2022/2023. године одржане су три седнице, и то  12. 

9. 2022, 8. 11. 2022, 4. 1. 2023. године. 

На првој седници установљен је распоред писмених и контролних провера у току 

школске године, подељена су задужења додатне и допунске наставе у оквиру предметне 

наставе и констатовано да ће иницијални тестови бити спроведени у току месеца 

септембра из предмета српски језик и књижевност од 5. до 8. разреда.  

Такође, констатовано је да нема наставника у оквиру СВ који обављају приправнички 

стаж. 



На другој седници СВ урађена је анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода и анализа обављених иницијалних тестова. Такође, донесени 

су закључци за побољшање општег успеха ученика и подељена задужења око 

организације прославе Дана школе и школске славе, Светог Саве. 

На трећој седници СВ урађена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

(број недовољних и неоцењених). Донесене су и потврђене раније донесене мере за 

унапређење општег успеха ученика, анализирана делотворност часова допунске 

наставе, која је реципроцитетна посети истих. 

Такође, одређене су теме за ликовни и литерарни конкурс поводом прославе Дана 

школе и Светог Саве и одређено време трајања конкурса и броја награђених, као и 

награде које ће ученици том приликом добити (књиге). 

Констатовано је да се доступна наставна средства користе у свакодневној, непосредној 

настави и да доприносе бољем квалитету извођења наставе и усвајања нових садржаја. 

Према календару такмичења Министарства просвете, одређени су датуми одржавања 

школских такмичења из српског језика и страних језика, као и подела задужења око 

спровођења такмичења – комисија, дежурни наставници. 

 

3.5.2. Стручно веће за образовну област друштвене науке  

У току првог полугодишта школске 2022/2023. године одржане су три седнице стручног   

већа за образовну област друштвене науке. 

Прва седница стручног већа је одржана 12.09.2022. године. На седници су одређени 

термини секција, додатне и допунске наставе. Било је речи о часописима везаним за 

друштвене предмете, али у овој школској години нема понуда за часописе. Чланови 

Стручног већа су се сложили да се критеријуми оцењивања морају ускладити са 

наставним садржајима, психофизичким способностима и предвиђеним стандардима као 

и да оцене треба да буду стимулативне и јавне. Приправника у склопу друштвеник 

наука у овој школској години нема, а угледни часови и предавања нису били планирани 

за овај период, већ је било разматрања о терминима истих. 

Друга седница стручног већа одржана је 08.11.2022. године. На седници је анализиран 

успех ученика на крају првог тромесечја, а разматране су и мере о унапређењу успеха. 

Утврђене су и слабе оцене по одељењима из историје на крају првог тромесечја. 

Проблема у реализацији наставе није било. Разматрано је извођење угледних часова и 

предавања. 

Трећа седница стручног већа је одржана 05.01.2023. године. На седници је закључено да 

су ученици редовно похађали наставу и ваннаставне активности у току првог 

полугодишта. Успех и дисциплина су задовољавајући, али су слабе оцене из историје на 

крају првог полугодишта унете у записник. На седници је закључено да су наставна 

средства употребљавана у складу са организовањем наставе. Угледни часови су 



одржани из историје, српског језика и књижевности и верске наставе. Датуми и теме 

угледних часова, као и одељења у којима су одржани, унети су у записник стручног 

већа. Такмичења ће се одржати према календару. 

 

3.5.3. Стручно веће за образовну област математика, техничко и информатичко 

образовање и природне науке 

У току првог полугодишта школске 2022/23. год. ово Стручно веће је одржао три 

редовне седнице на којима је: 

- Испланиран распоред писмених вежби за прво полугодиште и достављен психо-

педагошкој служби. При утврђивању распореда писмених задатака и контролних вежби 

придржавало се правила да у једном дану не могу бити две писмене провере. 

- Договорено да се ученицима представи часопис „Математички лист“ (5 бројева 900 

дин.). 

- Утврђено да се редовне наставне активности, секције, додатни и допунски рад 

одвијају се према утврђеном распореду; ученици бирају секције према својим 

склоностима и дасе евиденција ученика који похађају секције, додатну и допунску 

наставу, као и садржај рада истих води се у Дневницима рада сваког одељења. 

- Kритеријуми оцењивања ученичких знања утврђени су на стручним већима 

наставника и биће по потреби усаглашавани. Оценe су јавне и 

стимулативнеКритеријуми оцењивања усклађују се са узрастом и способностима 

ученика.Критеријуми су уједначени и тражи се апсолутни минимум за двојку. 

Анализирани су резултати иницијалног теста из математике и закључак је да је: 

 у петом разреду тест садржао задатке са основног, средњег и напредног нивоа и 

да је добро урађен. Задаци су били из градива претходних разреда. Сви ученици 

који имају испод 40% постигнућа су одређени да иду на допунску наставу. Међу 

њима има 4 ученика са врло лошим резултатима, испод 30%. Ученицима који 

имају изнад 90% постигнућа је предложено да иду на додатну наставу. 

 у седмом разреду тест је садржао задатке основног и средњег нивоа, док 

задатака напредног нивоа није било. Ученици су у највећем проценту радили 

задатке основног нивоа и то задатке који су се односили на алгебарске изразе са 

целим бројевима, представљање тачака у координатном систему, као и 

израчунавање углова и површина троуглова и четвороуглова. Области које су 

ученици најмање радили су алгебарски изрази са рационалним бројевима и 

линеарне једначине и неједначине. Тест је урађен јако лоше. Просечан број 

бодова у генерацији био је око 4, док се овај број незнатно разликује по 

одељењима. 



 у осмом разреду тест је углавном садржао задатке са основног и средњег нивоа 

и један задатак са напредног. Ученици су решавали 11 задатака, максималан 

број поена је био 45. Просечан број освојених поена је 25,59 што је у 

процентима 56,87% тако да је лошије урађен од очекиваног. Задаци су били из 

градива седмог разреда. С обзиром на резултате потребно је раније почети са 

припремном наставом где ће се обновити целокупно градиво. 

- Анализиран успех ученика на крају првог класификационог периода и утврђен број 

ученика са недовољним оценама. Мере за превазилажење уочених проблема: 

индивидуално обавештавање родитеља о успеху ученика, чешћи индивидуални 

разговори, упутства за напредовање, исходима, разговори са родитељима израда плана 

поправљања оцена на нивоу одељења, редовно праћење допунске наставе. 

- Наставници користе наставна средства која су им на располагању. 

- Утврђено да су угледне часове одржале наставница Сања Зелић 16.9.2022. «Професије 

(занимања) у области електротехнике и мехатронике» у 8/3 и Маријана Маринковић 

28.12.2022.. Угроженост врста реализовала је у 5. разреду на часу Чувара природе – 

презентација пројекта „Угрожене врсте биљака и животиња у Србији“, док је 

наставница Јелена Васић 9.11.2022. на Наставничком већу одржала предавање 

«Вршњачки односи и школски успех». 

- Утврђено је да је школско такмичење из математике одржано 9.12. и да су учествовали 

ученици од 3.до 8. разреда, укупно 41 ученик. На општинско такмичење се пласирало 9 

ученика (5 ученика трећег разреда, 1 ученик четвртог разреда, 2 ученика петог разреда 

и 1 ученик шестог разреда). Дежурали су следеће наставнице: Биљана Иванковић, 

Ивана Коњевић и Марија Срећковић и оне су и прегледали све тестове. За остале 

предмете су одабране комисије, прегледачи и дежурни наставници, датуми ће бити 

накнадно утврђени, очекују се током фебруара и марта. 

- Анализиран успех ученика на крају другог класификационог периода и утврђено је 

број ученика са недовољним успехом и број неоцењених ученика по разредима у 

области природних наука. 

 Пети разред: неоцењена су 2 ученика, а недовољан успех има 5 ученика. 

 Шести разред: неоцењен је 1 ученик, а недовољан успех има 9 ученика (укупно 

13 недовољних оцена) 

 Седми разред: неоцењена су 2 ученика, а недовољан успех има 9 ученика 

(укупно 14 недовољних оцена) 

 Осми разред: неоцењена су 2 ученика, а недовољан успех има 13 ученика 

(укупно 13 недовољних оцена) 

Постигнут успех је у складу са могућностима и залагањима ученика. Код ученика који 

су редовније присуствовали часовима допунске наставе примећено је побољшање 

резултата у односу на први класификациони период. 



Мере за побољшање: разговор са ученицима и њиховим родитељима, редовно похађање 

допунске наставе. Још једна мера је и увођење индивидуализације или ИОП-а уколико 

претходно наведене мере не буду дале резултате. 

- Утврђено је да су одржани сви планирани часови редовне, додатне и допунске наставе 

и слободних активности. Ученици углавном редовно похађају часове редовне наставе. 

Часови допунске наставе одржавали су редовно и слабије су посећивани. 

 

3.5.4. Стручно веће за образовну област уметност  

   У току првог полугодишта школске 2022.-2023. године одржане су три редовне 

седнице Стручног већа за образовну област уметност. Веће за образовну област 

Уметност је одредило термине за одржавање ваннаставних активности Хор (секција) и 

Ликовна секција. Веће је констатовало да су критеријуми оцењиавања у складу са 

правилником о оцењивању. Корелација међу предметима предвиђана плановима 

реализује се кроз редовну наставу и ваннаставне атквности.  

Веће је анализирало успех ученика на крају првог класификационог периода и на крају 

првог полугодишта, и донело је мере за унапређење успеха. Веће је на крају првог 

полугодишта констатовало да су план и програм наставе у потпуности реализовани.  

Постојећа наставна средства чланови већа редовно користе.  

У организацији прославе Дана школе чланови већа ће узети учешће у припреми 

костима и сценографије, као и у припреми хора. 

 

3.5.5. Стручно веће за образовну област физичко васпитање 

   Физичко васпитање се највише остварује у корелацији са предметом биологија. 

Ученици стичу основна знања анатомије људског тела, чиме стичу услове за 

разумевање, значај и утицај физичког вежбања на развој организма, правилно очување 

здравља, и побољшање квалитета живота. Организација ваннаставних активности се 

огледа кроз рад секција а исте се реализују кроз следеће спортове: одбојка, кошарка, 

фудбал, рукомет, атлетика. Реализују се у терминима предвиђеним распоредом. Да би 

се час реализовао по плану и програму ученици активно учествују у припреми часа 

применом раније стечених знања, вођењем вежби обликовања, асистирањем приликом 

вежбања, помагањем приликом постављања справа и опреме итд. Наставници физичког 

редовно присуствују предавањима стручног већа. Угледни часови се реализују по 

годишњем плану и програму стручног већа. У организацији спортских такмичења 

учествују сви чланови већа за физичко. Организују се припреме ученика за школска и 

општинска такмичења. Наставник - ментор Н. Симоновић и наставник Б. Павловић 

активно учествују у припреми приправника Д. Живановића. 



На већу у новембру анализирао се успех и дисциплина на тромесечју на часовима 

физичког васпитања. Можемо рећи да су успех и дисциплина на задовољавајућем 

нивоу, што показују дневници рада за физичко васпитање и најбољи показатељ јесте 

позитиван успех ученика, где се оцењује њихово знање, умење, залагање у раду, 

активност, доношење опреме итд. Недовољних оцена на тромесечју нема, неоцењених: 

једна ученица из ФиЗВ и ОФА из петог разреда, из СНА једна ученица из петог разреда 

и један ученик из шестог разреда. Трећи час физичког васпитања - обавезне физичке 

активности, реализује се у одељењима петог и шестог разреда кроз један и по час на 

недељном нивоу. Пола часа обавезних физичких активности реализује се кулмулативно, 

сваке друге недеље.Вежбањем до здравља (слободна наставна активност) реализује се у 

одељењима петог и шестог разреда кроз један час на недељном нивоу. Угледни часови 

и предавања и присуство истим, планирани су у личном плану професионалног развоја 

наставника. На крају првог полугодишта из Физичког и здравственог васпитања 

недовољних оцена нема, а неоцењених има: једна ученица из ФиЗВ, ОФА и СНА из 

петог разреда и један ученик из седмог разреда из истих предмета. 

На стручном већу у јануару анализирао се план и програм наставе Физичког и 

здравственог васпитања. Закључили смо да се све одржало по плану како је предвиђено 

Годишњим планом рада школе. Редовност у похађању наставе физичког васпитања је 

на високом нивоу. Ученици редовно похађају наставу, као и секције, обавезне физичке 

активности као и слободне наставне активности и ваннаставне активности.  Успех и 

дисциплина ученика на часовима је на задовољавајућем нивоу. Сва наставна средства и 

опрема максимално се користе у склопу часова наставе физичког васпитања. Што се 

тиче предлога за набавку опреме за друго полугодиште тражили смо фудбалске лопте 

које смо и добили а које нам требају када буде лепо време за спортске терене. 

Наставници и ове школске године планирају одржавање угледних часова према личном 

плану професионалног развоја, а у складу са ГПРШ-е. Стручно веће за физичко 

васпитање присуствује свим предавањима одржаним на наставничким већима. 

Укупно су одржана три састанка Стручног већа. 

Што се тиче спортских такмичења ученици су учествовали на такмичењима у кошарци, 

одбојци, футсалу и нису забележили даљи пласман. Такмичење у футсалу још траје 

тако да ћемо резултат написати у следећем извештају. У понедељак 19.09.2022. одржано 

је Општинско такмичење у кошарци за ученике и ученице 7. и 8. разреда, али се 

ученици се нису пласирали на даље такмичење. 

 

3.5.6.  Стручно веће за разредну наставу 

 Стручно веће за разредну наставу је испунило и остварило предвиђени програм рада за 

прво полугодиште школске 2022/2023. године. 



Током првог полугодишта одржане су три седнице Стручног већа за разредну наставу. 

Чланови Стручног већа су присуствовали седницама у складу са могућностима. 

У месецу септембру одржана је прва седница на којој је разматрано уједначавање 

критеријума оцењивања по разредима и договорено да се у оквиру Одељењског већа 

чланови састају како би критеријуми оцењивања били уједначени. Саопштено је да у 

школској 2022/2023. години нема приправника и дати су резултати анкете за изборне 

предмете. Закључено је да је претходних година била слаба заинтересованост ученика 

за дечју штампу и пошто није било понуда, штампе неће бити за ову школску годину. 

Предложено је да се понуди школска лектира издавача ,,Нови Логос“ и дата је цена по 

разредима. Дечија недеља ће бити реализована у првој недељи октобра и биће 

направљен план активности. Пошто је иницијално тестирање од другог до четвртог 

разреда у току, резултати ће бити анализирани на следећој седници. Договорено је да ће 

угледни часови и предавања учитеља бити реализовани према личним плановима 

професионалног развоја у току ове школске године. 

У новембру, на крају првог класификационог периода је одржана друга седница, на 

којој је извршена анализа и утврђивање успеха и дисциплине у претходном периоду. 

Предложене су мере за побољшање успеха. Изнети су резултати са иницијалних тестова 

по разредима и одељењима. Поднет је извештај о реализацији Дечије недеље. 

Договорена је организација за новогодишње активности и Дан школе. Закључено је да 

се угледни часови и предавања реализују према личном професионалном плану. 

Трећа седница Стручног већа за разредну наставу одржана је у децембру, на крају првог 

полугодишта. Чланови Стручног већа за разредну наставу анализирали су и утврдили 

успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта и предложили мере за 

побољшање успеха. Прослава Дана Светог Саве и Дана школе ће бити обележена 

пригодним програмом. Саопштено је да план реализације Зимских сусрета учитеља још 

увек није достављен. Извршена је анализа употребе наставних средстава и дат је 

предлог за набавку нових и договорена је организација такмичења из математике и 

такмичења рецитатора. Закључено је да се остварује план стручног усавршавања 

праћењем личних планова професионалног развоја учитеља. 

До краја школске 2022/2023. године планиране су још четири седнице. 

 

3.6.  Извештај о раду Стручних актива 
 

3.6.1. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 

 Овај стручни актив (именован од стране Наставничког већа) чине учитељи и 

наставници: Љиљана Младеновић, Биљана Стојановић, Слободан Добросављевић, 

Милена Танасић, Весна Павловић, Биљана Дајић, Биљана Иванковић и педагог школе. 

Руководилац истог је Данијела Луковић. 



По плану је одражано две седнице у септембру и у новембру месецу. Чланови стручног 

актива су имали увид у концепцију и структуру Школског програма,  а као Анекс 

школског прграма ове године је урађен програм превенције, дискриминације, 

дискриминаторног понашања и вређања части и угледа и достојанства личности.  

Урађене су анкете уза млађе и страије разреде за обавезне изборне предмете, за 

Слободне наставне активности, као и за Ваннаставне активности. Према резулатима 

табеле су рађене групе. 

У новембру на сатанку тима разговарано је о праћењу реализације Школског програма, 

о томе како се води педагошка документација (у плану је обука запослених –педагошка 

свеска). Наставници су размењивали утиске о критеријумима оцењивања, о 

усагалшености истих. 

 

3.6.2. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

 Овај стручни актив (именован од стране Наставничког већа) чине учитељи и 

наставници Радмила Поломац Прелић, Дубравка Давидовић, Весна Малиновић, Биљана 

Стојановић, Ивана Коњевић, Јелена Тодоровић, Весна Старчевић, Ненад Јаковљевић, 

Катарина Илић и Анђела Петровић, представник Ученичког парламента. Руководилац 

истог је Дарко Јовановић. 

Током првог полугодишта у школској 2022/23. години одржана су три састанка 

Стручног актива за развојно планирање. Сви чланови актива редовно су присуствовали 

седницама, сем у изузетним случајевима када су било оправдано одсутни. Сви 

предвиђени садржаји рада, као и активности испланиране за прво полугодиште су 

реализовани. 

Спроведене су следеће активности предвиђене планом: 

- Информације и обавештења, редовно су ажурирана на огласној табли школе, 

сајту и фесбук страници.  

- Прецизније планирање временских оквира и расподеле одговорности, као 

и  прецизније одређивање активности и механизама за праћење рада и 

извештавање током школске године.  

- Опсежно испитивање стварних интересовања ученика, идентификовање тема за 

које постоји значајан број заинтересованих ученика. 

- Пројекти, угледни/огледни часови и активности, радионице обогаћеног 

једносменског рад. 

- Боља искоришћеност у настави ресурса из локалне средине – Црквине,биљни 

свет, пољопривредна добра, домаће животиње...  

- Реализација пројекта у школској 2022/23. је „Чувамо планету“. 

Планирање  презентација пројеката за обележавање значајних датума (Дечија 

недеља, Нова година, Свети Сава и Дан школе, Дан борбе против вршњачког 



насиља). Спровођење иницијалног тестирања. Квалитативна и квантитативна 

анализа постигнућа ученика са доношењем предлога активности и мера за даљи 

рад. Упознавање наставника, ученика и родитеља са постигнућима ученика и 

анализом резултата иницијалног тестирања и планом активности. 

- Израда и спровођење контролних задатака и провера остварености образовних 

стандарда. Квалитативна и квантитативна анализа постигнућа ученика са 

доношењем предлога активности и мера за даљи рад. Упознавање наставника, 

ученика и родитеља са постигнућима ученика и анализом резултата и донесеним 

планом активности. 

- Кутак за учење –  простор за ученике којима је потребна помоћ у учењу,учење 

уз вршњачку подршку,укључивање представника Ученичког парламента.  

- Планирање мера додатне подршке уз сарадњу и подршку  институција ван школе 

- сарадња са дефектолозима ОШ“Љубомир Аћимовић“. 

- Презентације за Наставничко веће / презентације материјали са семинара. 

- Подршка наставницима у изради ИОП-а и Плана транзиције,превенција 

прераног напуштања школовања. Сарадња са родитељима ученика који имају 

тешкоћа у напредовању. 

- Сарадња са релевантним институцијама ван школе – здравствене установе, 

невладине организације за подршку осетљивим категоријама.  

- Сарадња са родитељима ученика из осетљивих категорија у циљу успостављања 

мрежа подршке (подршка у комуникацији са институцијама ван школе) и 

саветодавног рада. 

- Рад са ученицима осмог разреда – тестови интересовања, способности и 

личности, разговори са ученицима и родитељима појединачно. 

- Радионице из области професионалне оријентације у седмом и осмом разреду. 

- У сарадњи са родитељима – радионица „Моја очекивања – колаж“. 

- Реализација радионица на тему насиље у школи, ненасилна комуникација, 

позитиван језик...“Друштвене мреже-могућности и границе“, „Зависност од 

интернета-истина или мит“, “Конфликт и мир“ у одељењима млађих и старијих 

разреда у складу са планом рада за часове одељењског старешине. 

- Редовно анализирање стања безбедности и прилагођавање новонасталим 

потребама у смислу организације дежурства наставника и ученика и 

унапређивања инфраструктуре. 

- Праћење и анализа поштовања правила понашања од стране свих актера 

ушколском животу и поступање према утврђеним процедурама у случају 

кршења правила. 

- Превентивне активности у борби против вршњачког насиља. 

- Дефинисање процедуре за упознавање ученика, наставника и родитеља са 

правилима понашања и обавезама ученика и наставника и доследно спровођење 

процедуре на почетку сваке школске године. 

- Учешће у хуманитарним акцијама ради развијања солидарности и емпатије код 

ученика. 



- Подучавање ученика у области вршњачке медијације у одељењима у којима 

постоје конфликтни односи. 

- Радионице за ученике са циљем развијања вештина конструктивног решавања 

сукоба и оснаживања личности за супротстављање притиску, укључивање 

родитеља у неке од радионица. 

- Стручно усавршавање запослених из области ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања конфликата. 

- Дистрибуција пригодних чланака и видео материјала путем вибер група 

сатемама о васпитању за добре међуљудске односе и ненасилно 

решавање  проблема. 

- Објављивање успеха путем сајта и фејсбук странице школе, Пано са 

фотографијама и успесима ученика у току претходне школске године. 

- Праћење и прикупљање стручне литературе стручне литературе о иновативним 

методама наставе. 

- Наставници примењују у настави знања и искуства стечена на семинарима, али 

није заступљена пракса да се презентују знања са семинара на Стручним већима 

и то треба унапредити.  

- План увођења приправника у посао је саставни део ГПРШ и примењује се при 

доласку нових наставника. 

- Међусобне посете часовима унутар Стручних већа, од стране ПП службе и 

директора школе. 

- Истицање примера добре праксе на огласној табли школе, сајту и фејсбук 

страници; Упућивање на сајтове где су архиве примера добре праксе.  

- Набавка дигиталних наставних средстава; Реализација часова коришћењем 

савремених технологија: Реализација угледних часова. 

- Упозавање чланова тима са задацима тима: на сајту школе, огласној табли; 

Презентовање рада тимова на Наставничком већу. 

- Објављивање на седницама Наставничког већа и прослеђивање информација на 

огласној табли и електронским путем. 

- Континуирана комуникација са локалном заједницом, општином Обреновац, 

Градом Београдом, Црвеним крстом, МУП-ом, здравственим, културним и 

образовним установама у вези са: спортским, културним, образовним 

активностима, материјалним трошковима, систематским и стоматолошким 

прегледима, семинарима, трибинама, културним манифестацијама... 

 

3.7.  Извештај о раду Одељењских већа 

Карактеристика за сва Одељењска већа је : 

• Усаглашавање календара писмених задатака, писмених вежби и тестова, 

• Посвећеност настави (редовној, допунској, додатној, припремној) 

• Укљученост ученика у слободне активности, 

• Оптерећеност ученика домаћим задацима, такмичењима ... 



• Уредно похађање наставе - оправдани и неоправдани изостанци, 

• Васпитно - дисциплинске мере, 

• Сараднички однос ученика и сарадника школе, 

• Сарадња са родитељима, 

• Безбедност ученика - дежурство (редари, дежурни наставници) 

• Укљученост ученика у спортско рекреативне активности 

• Часови Одељењског старешине 

• Предлог плана и програма ученичких екскурзија, излета и наставе у природи 

 

Према извештајима председника Одељењских већа и увидом у свеске записника са 

седница, све седнице Одељењских већа  су одржане према Програму рада за школску 

2022/2023. годину, уз минимална одступања.  

 

3.7.1. Извештај о раду Одељењског већа I разреда 

Одељењско веће првог разреда је испунило и остварило предвиђен програм рада за 

школску 2021/22.годину. Током првог полугодишта одржане су три седнице 

Одељењског већа. Прва седница одржана је 13.9.2022.године, према планираним 

тачкама дневног реда. Друга седница одржана је 07.11.2022. године, према планираним 

тачкама дневног реда.Трећа седница одржана је 04.01.2023. године, према планираним 

тачкама дневног реда. 

У месецу септембру одржана је прва седница у школској 2022/23.години на којој је 

извршена анализа оптерећености ученика, као и утврђени критеријуми оцењивања 

ученичних знања. Такође, утврђен је распоред одржавања допунске, додатне наставе, 

ваннаставних активности, часова одељењског старешине, као и план писмених задатака. 

Чланови Одељењског већа су утврдили термине отворених врата, како за одељењске 

старешине тако, предметне наставнике и за учитеља у продуженом боравку. На овој 

седници извршена је анализа резултата анкете о изборним предметима. 

У новембру на крају првог класификационог периода извршена је анализа и утврђивање 

успеха и дисциплине ученика. Такође, извршена је анализа свих видова образовно - 

васпитног рада, као и анализа реализације васпитно-образовног рада на часовима 

одељењског старешине и рада у продуженом боравку. 

Трећа седнице Одељењског већа одражана је у јануару, на крају првог полугодишта на 

којој је извршена анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика, као и 

реализација фонда часова свих видова образовно – васпитног рада. На овој седници 

изврена је и анализа вођења педагошке документације на којој је утврђено да се уредно 

води. Такође, извршена је аланиза остварења сарадње одељењских старешина и 

рдитеља, као и анализа ефеката допунске и додатне наставе, које су давале позитивне 

резултате, како у редовној настави тако и у продуженом боравку. 

 



Извештај о раду продуженог боравка – I разред 

У току школске 2022/2023. године рад у продуженом боравку је организован у једној 

смени. Продужени боравак-хомогене групе ученика 1. разреда (I-1 и I-2). Укупан број 

уписаних ученика другог разреда је 39. Време организације рада: 11-17 часова. Уколико 

постоји потреба могу бити организована и дежурства. 

Образовно-васпитни рад:израда домаћих задатака и осталих задатака уз пружање 

помоћи у учењу. 

Остали облици рада:организовано слободно време,ваннаставне активности, рекреација, 

игре по слободном избору и друштвено-користан рад. 

Исхрана: ужина. 

Распоред дневних активности: 

11:00-11:50 Пријем ученика ( у зависности дредовног распореда часова) 

11:50-12:30 Кратак одмор (разонода) 

12:30-13:00 Оброк ( ручак) 

13:00- 13:30 Боравак на сунцу и чистом ваздуху 

13:30-14:45 Самостални рад ученика (часовиучења) 

14:45-15:30 Слободне активности у учионици 

15:30-15:45 Слободне време 

15:45-16:30 Спортске активности 

16:30-17:00 Активан одмор,завршетак рада 

Ученицима који су имали потешкоће у учењу, раду и социјализацији пружили смо 

додатну пажњу и помоћ. Позитивна атмосфера и амбијент додатно су мотивисали 

ученике на рад и активно учествовање у активностима. 

Сви ученици су напредовали у складу са својим могућностима. Сви ученици су 

прихватили правила понашања и рада у продуженом боравку, стога нема значајних 

проблема у социјализацији и дисциплини. Код ученика који су спорије напредовали или 

се јављала потеба за додатним радом посвећена је додатна пажња у виду додатних 

задатака који су прилагођени способностима и могућностима ученика. Током целе 

године ученици којима смо пружали додатну помоћ су знатно наредовали што се 

одразило њиховом самосталношћу, прецизношћу у раду и већом мотивацијом. Уз 

додатни рад и пажњу на часовима учења ученици су показали приметан напредак како у 

боравку тако и у редовној настави. 



Разноврсни садржаји који су реализовани кроз слободне активности (драмске, ликовне, 

литерарне, филмске, спортске, музичке, плесне) ученицима је омогућено да се 

креативно изразе, да покажу своја интересовања и способности као и да негују 

међусобне односе са ученицима у групи што им значајно користи и у социјализацији 

ван школе. Ученици су 

редовно испуњавали своје обавезе и дужности у продуженом боравку (рад на домаћим 

задацима и часовима учења, лична хигијена и хигијена простора за рад,учешће у 

активностима и понашање у слободном времену...). 

Остварена је коректна и континуална сарадња са родитељима. Кроз учесталу 

комуникацију родитељи су упућени у активности, владање, напредовање и потешкоће у 

процесу социјализације и образовања ученика. Додатна пажња је посвећена и деци из 

осетљивих група (социјални случајеви и ромска популација). 

Комуникација и сарадња са учитељима у редовној настави се одржава у континуитету 

како би се боље пратило напредовање ученика или примениле корективне мере, 

уколико је потребно. 

Неке од реализованих активности у продуженом боравку током првог полугодишта  

Радионица „Моја школа“. 

 

3.7.2.  Извештај о раду Одељењског већа II разреда 

   Током првог полугодишта одржане су три седнице Одељењског већа. Прва седница 

одржана је 13.9.2022. године. Одељењско веће другог разреда је испунило и остварило 

предвиђен програм рада током првог полугодишта за школску 2022/23.годину. према 

планираним тачкама дневног реда. 

Друга седница одржана је 07.11.2022. године, према планираним тачкама дневног реда. 

Трећа седница одржана је 04.01.2023. године, према планираним тачкама дневног реда. 

У месецу септембру одржана је прва седница у школској 2022/23. години на којој је 

извршена анализа оптерећености ученика, као и утврђени критеријуми оцењивања 

ученичних знања. Такође, утврђен је распоред одржавања допунске, додатне наставе, 

ваннаставних активности, часова одељењског старешине, као и план писмених задатака. 

Чланови Одељењског већа су утврдили термине отворених врата, како за одељењске 

старешине тако, предметне наставнике и за учитеља у продуженом боравку. На овој 

седници извршена је анализа резултата анкете о изборним предметима. Тема ове 

седнице су били и иницијални тестови који су реализовани током месеца септембра. 

У новембру на крају првог класификационог периода извршена је анализа и утврђивање 

успеха и дисциплине ученика, а донете су и мере за побољшање истих. Такође, 

извршена је анализа свих видова образовно - васпитног рада, као и анализа реализације 



васпитно - образовног рада на часовима одељењског старешине и рада у продуженом 

боравку. 

Трећа седнице Одељењског већа одражана је у јануару на крају првог полугодишта на 

којој је извршена анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика, као и 

реализација фонда часова свих видова образовно - васпитног рада. На овој седници 

изврена је и анализа вођења педагошке документације на којој је утврђено да се уредно 

води. Такође, извршена је аланиза остварења сарадње одељењских старешина и 

родитеља, као и анализа ефеката допунске и додатне наставе, које су давале позитивне 

резултате, како у редовној настави тако и у продуженом боравку. 

 

3.7.3. Извештај о раду Одељењског већа III разреда 

 У претходном периоду одржане су три редовне седнице Одељенског већа трећег 

разреда, колико је и планирано ГПРШ. Прва седница одржана је 13. 9. 2022. године, 

према планираним тачкама дневног реда. Друга седница одржана је 7.11. 2022. године, 

према планираним тачкама дневног реда.Трећа седница одржана је 4. 1. 2023. године, 

према планираним тачкама дневног реда. 

Одељењско веће трећег разреда извршило је анализу свих тачака и донело следеће 

закључке: 

- Програм свих наставних предмета прилагођен је узрасту ученика. Због утврђених 

исхода, критеријум оцењивања ученичких знања изједначен је у свим одељењима. 

- Допунска настава реализује се један час недељно, наизменично из математике и 

српског језика, а додатна настава из математике реализује се само у одељењу 

III5. Наставни часови планирају се недељно. 

- Утврђени су термини одржавања Дана отворених врата. 

- У свим одељењима трећег разреда изборни предмет је верска настава. 

- Анализиран је и утврђен успех и дисциплина на крају првог класификационог периода 

и на крају првог полугодишта, као и мере за апобољшање успеха. 

- Допунска настава код већине ученика даје добре резултате, тако да ће се  

наставити са радом и у другом полугодишту. 

- Сви планирани облици образовно-васпитног рада реализовани су. 

- Педагошка документација води се уредно. 

- Сарадња са родитељима остварује се кроз родитељске састанке и индивидуалне 

разговоре. Родитељи се благовремено обавештавају о успеху и дисциплини ученика. 



Осим тога, родитељи имају увид у успех и напредовање ученика путем електронског 

дневника. 

3.7.4.  Извештај о раду Одељењског већа IV разреда 

Одељењско веће четвртог разреда је испунило и остварило предвиђен програм рада за 

прво полугодиште школске 2022/23.годину. 

Током првог полугодишта одржане су 3 седнице Одељењског већа. Чланови 

Одељењског већа су присуствовали седницама. 

У месецу септембру одржана је прва седница у школској 2022/23.години на којој је 

извршена анализа оптерећености ученика,као и утврђени критеријуми оцењивања 

ученичних знања. Такође, утврђен је распоред одржавања допунске, додатне наставе, 

ваннаставних активности, часова одељењског старешине, као и план писмених задатака. 

Чланови Одељењског већа су утврдили термине отворених врата, како за одељењске 

старешине тако и за предметне наставнике. На овој седници извршена је анализа 

резултата анкете о изборним предметима. 

У новембру, на крају првог класификационог периода извршена је анализа и 

утврђивање успеха и дисциплине ученика. Такође , извршена је анализа свих видова 

образовно - васпитног рада, као и анализа реализације васпитно - образовног рада на 

часовима одељењског старешине. 

Трећа седнице Одељењског већа одражана је у јануару, на крају првог полугодишта на 

којој је извршена анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика, као и 

реализација фонда часова свих видова образовно - васпитног рада. На овој седници 

изврена је и анализа вођења педагошке документације, на којој је утврђено да се уредно 

води. Такође, извршена је аланиза остварења сарадње одељењских старешина и 

родитеља, као и анализа ефеката допунске и додатне наставе, које су давале позитивне 

резултате.                   

 

3.7.5. Извештај о раду Одељењског већа V разреда 

У првом полугодишту одржане су три редовне седнице Одељењског већа петог разреда. 

Прва седница одржана је 13. 9. 2022. са следећим дневним редом: 

1. Анализа оптерећености ученика , критеријуми оцењивања ученичких знања 

2.Утврђивање распореда одржавања допунске , додатне наставе и ваннаставних 

активности , часа одељенског старешине , писмених и контролних вежби 

3. Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања 

4. Избор дечије штампе и лектире 



5. Резултати анкете за изборне предмете и слободне наставне активности 

Седници је присуствовало 11 чланова већа од 17. 

Утврђени су термини одржавања допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 

и усклађени су термини одржавања контролних и писмених задатака. Сви наставници 

су одредили термине отворених врата. Од дечије штампе биће понуђен Математички 

лист. Резултати анкете за изборнме предмете су следећи: Верска настава - 44 ученика, 

грађанско васпитање - 4 ученика. Чувари природе - 16 ученика, Вежбањем до здравља -

32 ученика. 

Друга седница одржана је 7.11.2022. са следећим дневним редом: 

1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају претходног периода, мере за 

побољшање успеха 

2. Анализа реализације свих видова образовно – васпитног рада на крају првог 

класификационог периода 

3. Анализа остварења васпитно – образовног рада на часовима одељењског старешине – 

остварење васпитне функције школе 

 

Седници је присуствовало 14 од 18 чланова већа. Ученици петог разреда су показали 

добре резултате у првом класификационом периоду, нема много ученика са 

недовољним оценама. 

 Трећа седница одржана је 4.1.2023. са следећим дневним редом: 

1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта, мере за 

побољшање успеха 

2. Реализација фонда часова свих видова в.о. рада, анализа вођења педагошке 

документације 

3. Анализа остварења сарадње одељењских старешина и родитеља 

4. Анализа ефеката допунске и додатне наставе 

5. Извештај о раду већа – полугодиште 

Седници је присуствовало 11 од 18 чланова већа. 

Ученици су показали веома добре резултате у првом полугодишту, чак 20 ученика је 

одлично, што чини 43,5% укупног броја. Велики је број и врло добрих ученика. 

Недовољан успех има 9 ученика, укупан број недовољних оцена је 14, што је 1,5 

недовољних оцена по недовољном ученику. Предлог је да се из више предмета уведе 

додатна настава и појача допунска настава за недовољне ученике. 



 

3.7.6. Извештај о раду Одељењског већа VI разреда 

У првом полугодишту одржане су три редовне и три ванредне седнице одељењског већа 

шестог разреда. 

Прва седница одржана је 13.09.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Анализа оптерећености ученика, критеријуми оцењивања ученичких знања; 

2. Утврђивање распореда одржавања допунске, додатне наставе и ваннаставних 

активности, часа одељенског старешине, писмених и контролних вежби; 

3. Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања; 

4. Избор дечије штампе и лектире; 

5. Резултати анкете за изборне предмете и слободне наставне активности. 

Утврђени су термини одржавања допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 

и усклађени су термини одржавања контролних и писмених задатака. Сви наставници 

су одредили термине отворених врата. Од дечије штампе понуђен је Математички лист. 

Резултати анкете за обавезне изборне предмете и слободне наставне активности су 

следећи: Верска настава - 47 ученика, Грађанско васпитање - 14 ученика. Вежбањем до 

здравља - 40 ученика, Музиком кроз живот - 21 ученик. 

 Друга седница одржана је 07.11.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог класификационог 

периода, мере за побољшање успеха; 

2. Анализа реализације свих видова образовно-васпитног рада на крају првог 

класификационог периода; 

3. Анализа остварења васпитно-образовног рада на часовима одељењског старешине - 

остварење васпитне функције школе. 

Од 61 ученика шестог разреда на крају првог класификационог периода, оцењено је 60 

ученика, а 1 ученик је неоцењен (О. Г 6-3). Са позитивним успехом је 42 ученика, а са 

недовољним успехом је 18 ученика. Са једном недовољном оценом 10 ученика, са две 

недовољне оцене 4 ученика, са три недовољне оцене 2 ученика, са четири и више 

недовољних оцена 2 ученика. Примерно владање има 60 ученика, врло добро владање 

има 1 ученик (У. Л. 6-3). Укупно изостанака: 2308 (оправданих 2286, неоправданих 22). 

Трећа седница одржана је 04.01.2023. године са следећим дневним редом: 



1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта, мере за 

побољшање успеха 

2.Реализација фонда часова свих видова в.о. рада, анализа вођења педагошке 

документације 

3. Анализа остварења сарадње одељењских старешина и родитеља 

4. Анализа ефеката допунске и додатне наставе 

5. Извештај о раду већа – полугодиште 

На почетку школске године у шести разред је уписано 61 ученик (38 дечака и 23 

девојчица). Оцењено је 60 ученика, а 1 ученик је неоцењен (У. Л. 6-3). Са позитивним 

успехом је 46 ученика, а са недовољним успехом је 14 ученика. Са одличним успехом је 

12 ученика, са врло добрим успехом је 21 ученик, са добрим успехом је 12 ученика, са 

довољним успехом је 1 ученик. Са једном недовољном оценом је 6 ученика, са две 

недовољне оцене је 3 ученика, са три недовољне оцене 3 ученика, са четири и више 

недовољних оцена 2 ученика. Примерно владање има 59 ученика, врло добро владање 

има 2 ученика (С. М. и У. Л. 6-3). Средња оцена шестог разреда је 3,55. Укупно 

изостанака: 4814 (оправданих 4789, неоправданих 25). Посебан план и програм: по 

индивидуализацији ради 9 ученика, по ИОП-у 1 ради 1 ученик, по ИОП-у 2 ради 2 

ученика. 

Сви планирани часови су реализовани, педагошка документација се води редовно. 

Сарадња са родитељима је задовољавајућа и редовно се остварују контакти. Родитељи 

се благовремено обавештавају о успеху и дисциплини. Допунска и додатна настава се 

реализују редовно, имају позитивне резултате код оних ученика који је редовно 

похађају. 

Предлог је да се из више предмета уведе додатна настава и појача допунска настава за 

недовољне ученике. 

Ванредне седнице: 

Прва ванредна седница одржана је 28.09.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Дисциплина одељења 6-3, понашање појединих ученика; 

2. План подршке ученику У. Л. 6-3. 

Одељењски старешина је упознала одељењско веће са дисциплином ученика 6-3, а 

посебно са понашањем појединих ученика који свакодневно ометају часове. Реч је о 

ученику У. Л. који скоро сваки дан омета часове, прича на часу, вређа ученике, 

супроставља се наставницима, отворено каже да неће да ради на часу и одбија да 

извршава школске обавезе. Одељењски старешина је више пута обавила разговор са 

учеником и његовим родитељима. Одељењско веће се сложило да се ученику У. Л. 

изрекне васпитно-дисциплинска мера - укор одељељског већа. Предметни наставници 



су се сложили да родитељи У. Л. долазе две недеље у школу и да присуствују часовима. 

Сваки наставник ће припремити план подршке У. Л. како би се његово понашање на 

часовима поправило и ученик почео да извршава школске обавезе. Наставници ће, по 

потреби, позивати родитеље у време Отворених врата, на разговор ради пружања 

додатне подршке ученику. 

Друга ванредна седница одржана је 16.11.2022. године са следећим дневним редом: 

1. План подршке ученику У. Л. 6-3 у савладавању наставних садржаја у периоду 

одсуства из школе. 

Ученик У. Л. од 15.11.2022. године, неће пратити наставу непосредно у школи (из 

здравствених разлога/оправдано одсутан). Настава за ученика: комбиновано (онлајн 

преко платформе, штампани листићи, непосредни рад у школи у посебним терминима 

уз пратњу родитеља). Наставници достављају садржај платформом Теамс-а, штампан 

материјал и упутства у садржај и слично на посебним терминима (уколико ученик у 

пратњи родитеља буде у могућности да дође у школу). Контакт са родитељима преко 

одељењског старешине Љубице Милутиновић. Зависно од здравствено стања и 

могућности родитеља, ученику пружити подршку у савладавању градива на посебним 

терминима или терминима отворених врата код предметног наставника (ученик у 

пратњи родитеља долази у школу). 

Трећа ванредна седница одржана је 16.12.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Понашање ученика С. М. 6-3 на часовима и предлог за усвајање васпитне мере - укор 

одељењског већа. 

Ученик С. М., поред изречених васпитних мера - опомена и укора одељењског 

старешине, наставља да ученике физички удара и потура ногу како другарима из свог 

одељења тако и млађим ученицима од себе. Више пута је обављен разговор са учеником 

и објашњена су му правила понашања у школи. Одељењски старешина је обавио 

разговор и са родитељима ученика. На седници одељењског већа 6-3 разреда, присутни 

наставници су се сложили да се ученику С. М. изрекне васпитна мера - укор 

одељењског већа, као и појачан васпитни рад са учеником - одлазак у школску 

библиотеку и испуњавање задатих активности. 

 

3.7.7. Извештај о раду Одељењског већа VII разреда 

У току полугодишта одржане су три редовне саднице Одељењског већа седмог разреда. 

Прва редовна седница одржана је 13. 9. 2022. године. Седници није присуствовало 

четворо чланова. На седници је урађена је анализа оптерећености ученика. Оцена мора 

бити јавна и стимулативна. Ученици морају бити оцењивани и на основу усменог 

одговарања, а не само на основу писмених провера знања. Критеријуми оцењивања 

усклађују се са узрастом и способностима ученика. Ученичка знања оцењују се 



сумативно и формативно. Сви наставници су одредили термине одржавања додатне и 

допунске наставе, као и ваннаставних активности; термине одржавања часа одељењског 

старешине; термине одржавања Отворених врата. Распоред писмених задатака и 

контролних вежби биће забележен у дневнику. Ученицима је понуђен часопис 

„Математички лист“ – 5 бројева, по цени од 900,00 динара и нема карта (250 динара). 

Ученици су се путем анкете коју су родитељи потписали одлучили за обавезне изборне 

предмете и слободне наставне активности. 

Друга редовна седница одржана је 7. 11. 2022. Седници није присуствовало седморо 

чланова. На седници је анализиран и утврђен успех и дисциплина на крају првог 

класификационог периода и донете су  мере за побољшање успеха: 

 7/1 – Уписано је 24, а у одељењу је  22 ученика. Ученици Драгана Вуковић (на почетку 

школске године) и Александар Станковић (у току) исписани су због пресељења. 

Оцењено је 16 ученика, а неоцењено 6. Са позитивним успехом 17 а са недовољним 5 

ученика. 

7/2 - У одељењу је 22 ученика. Оцењено је 19 ученика, а неоцењено 3. Са позитивним 

успехом 17 а са недовољним 5 ученика. 

7/3 - Од 22 ученика са позитивним успехом је 14, а са недовољним 8 ученика. 

Од 64 ученика са недовољним оценама је 18 ученика: са једном девет, са две шесторо, 

са три један, а са четири и више два ученика. 

Дисциплина: oпомену одељењског старешине има  укупно седморо ученика, укор 

одељењског старешине двојица, а укор одељењског већа изречен је једном ученику. По 

посебном програму ради се са седморо ученика ИОП 1 четворо, ИОП 2 једно, 

индивидуализација двоје. 

Сви облици образовно-васпитног рада, планирани Годишњим планом рада школе за 

овај период, реализовани су, а то подразумева редовну, додатну, допунску наставу, 

слободне наставне активности и секције. Васпитна функција школе остварује се и на 

часовима одељењског старешине реализацијом програма васпитног рада. Програмом су 

обухваћене разноврсне теме које се реализују у форми предавања, 

разговора,  дискусија, радионица, презентација. 

Трећа редовна седница одржана је 4. 1. 2023. Седници није присуствовало пет чланова. 

На седници је анализиран и утврђен успех и дисциплина на крају првог полугодишта и 

донете су  мере за побољшање успеха.На почетку школске године уписано је 67 

ученика, троје се исписало тако да је је сад 64 ученика седмог разреда у три одељења. 

Оцењено је 62, а два ученика немају све закључене оцене на полугодишту. Са одличним 

успехом је десеторо, врло добрих је двадесет троје, добрих петнаест, а довољних двоје. 

Са недовољним успехом је 12 ученика, петоро са једном, троје са две, двоје са три и 

двоје са четири и више недовољних оцена. Примерно вадање има 63 ученика, једна 

ученица је неоцењена, а један ученик има врло добро владање. Опомену одељењског 



стрешине добило је деветоро ученика, укор одељењског стрешине четворо, један 

ученик има укор одељењског већа и укор директора. По посебном програму ради се са 

седморо ученика ИОП 1 четворо, ИОП 2 једно, индивидуализација једно. 

Сви планирани часови су реализовани, педагошка документација се води редовно. 

Сарадња са родитељима је задовољавајућа и редовно се остварују контакти. Родитељи 

се благовремено обавештавају о успеху и дисциплини. Допунска настава се реализује 

редовно, има позитивне резултате код ученика који је редовно похађају. 

Осим редовних одржане су две ванредне седнице: у 7-3 одељењу 20. 9. 2022. ради 

усвајања мера заштите за ученика А. Н.; у 7-2 одељењу 13. 10. 2022. ради изрицања 

укора ученику Н. Р.   

 

3.7.8.    Извештај о раду Одељењског већа осмог разреда 

У првом полугодишту одржане су три редовне седнице Одељењског већа осмог 

разреда. 

 Прва седница одржана је 13. 9. 2022. са следећим дневним редом: 

1. Анализа оптерећености ученика , критеријуми оцењивања ученичких знања 

2. Утврђивање распореда одржавања допунске, додатне наставе и ваннаставних 

активности, часа одељенског старешине, писмених и контролних вежби 

3. Дан отворених врата - утврђивање термина одржавања 

4. Избор дечије штампе и лектире 

5. Резултати анкете за изборне предмете и слободне наставне активности 

Утврђени су термини одржавања допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 

и усклађени су термини одржавања контролних и писмених задатака. Сви наставници 

су одредили термине отворених врата. Од дечије штампе биће понуђен Математички 

лист и Нема карта. Резултати анкете за изборне предмете су следећи: 

Верска настава - 67 ученика, грађанско васпитање - 3 ученика, 

Уметност - 21 ученик, Филозофија са децом -27 ученика, Моја животна средина - 22 

ученика. 

  

Друга седница одржана је 7.11.2022. са следећим дневним редом: 

1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају претходног периода, мере за 

побољшање успеха 



2. Анализа реализације свих видова образовно – васпитног рада на крају првог 

класификационог периода 

3. Анализа остварења васпитно – образовног рада на часовима одељењског старешине – 

остварење васпитне функције школе 

Ученици осмог  разреда су остварили следећи успех: 51 позитивних,  18 недовоњних и 

2 ученика су неоцењена (ученица Марија Поповић 8-1 је неоцењена из географије а 

недовољну оцену има из физике). 

  

Трећа седница одржана је 4.1.2023. са следећим дневним редом: 

1. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта, мере за 

побољшање успеха 

2. Реализација фонда часова свих видова в.о. рада, анализа вођења педагошке 

документације 

3. Анализа остварења сарадње одељењских старешина и родитеља 

4. Анализа ефеката допунске и додатне наставе 

5. Извештај о раду већа – полугодиште 

Ученици су остварили следећи успех: са позитивним успехом је 54 ученика, са 

недовољним успехом је 14 ученика док су два ученика неоцењена. 

  

Ванредне седнице одељењског већа осмог разреда 

Ванредна седница одељењског већа 8-1 одржана је 26.9.2022. године са дневним редом: 

1.  Понашање ученика у школи 

Након дисциплинског поступка ученика А.Г. одељењски старешина је упознао 

наставнике са лакшим и тежим кршењем радних обавеза ученика А.Г. Одељењско веће 

одељења 8-1 се сложило да се ученик А.Г. казни васпитном мером - укором 

Одељењског већа. 

Ванредна седница одељењског већа 8-1 и 8-2 одељења одржана је 27.12.2022. године са 

дневним редом: 

1.  Одлука о мерама 

Ученицима М. П. 8-1, А. Р. 8-2, С. Ђ. 8-2 и Л. Г. 8-2. Одељењско веће једногласно 

доноси мере поводом случаја злоупотрбе испитних питања на тесту из математике, уз 



злоупотребу мобилних телефона. Ученицима је одељењско веће дало Укор одељењског 

већа са друштвено-корисним радом.  

     

3.8. Извештај о раду Ученичког парламента 

Ученички парламент је конституисан на првој седници одржаној 09.09.2022. године. 

Ученичку Седницу је отворио координатор рада Ученичког парламента, Јелена Васић, 

наставник физике. На самом почетку је честитала свим члановима јер су изабрани за 

представнике свог одељења и пожелела им добродошлицу у Ученички парламент. 

Након тога је чланове упознала са Пословником о раду Ученичког парламента. Након 

представљања пословника уследио је избор председника, заменика, два представника за 

Школски одбор и записничара. Чланови су се сами кандидовали за одређену функцију. 

Гласање је било јавно. Чланови су се сложили да ће председник бити Душан Павловић а 

његов заменик Тамара Бранковић. За позицију записничара јавио се Борис Мићић и 

чланови су га једногласно подржали. Представници Парламента на седницама 

Школског одбора су Анђела Петровић и Ива Обрадовић. 

На другој, седници која је одржана 30.11.2022. године тачке деневног реда су биле: 

анализа реализације планираних активности парламента и анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог тромесечја. На седници је дискутовано о активностима 

Парламента. Ученици су учествовали у изради паноа поводом Међународног дана 

толеранције. Ученици су се на личну иницијативу прикључили еколошкој секцији, и 

посадили десет садница дрвећа у школском дворишту, чиме су показали одређен степен 

еколошке свести. 

На овој седници ученици су изразили жељу да се у школи организује новогодишња 

представа у сарадњи са наставницом српског језика Весном Павловић у којој су 

учествовали. Ученици су на крају представе одржали посебан говор о превенцији 

вршњачког насиља. 

 

3.9. Извештај о раду Тимова школе 

3.9.1.  Извештај о раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

У току првог полугодишта школске 2022/23. године Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања састао се шест пута – на три редовнa и три ванредна 

састанка. Редовним састанцима присуствује већина чланова Тима, а на ванредним су 

присутни ученици са којима насиље о коме се расправља има везе, њихови родитељи и 

одељенске старешине и чланови Тима према потреби и могућностима.  

 



Ванредни састанци сазивани су због потребе да се у решавање одређених проблема 

укључи и Тим; планирани су кораци у решавању проблема у складу са Приручником за 

примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља и Правилником о 

дисциплинској одговорности ученика. Праћена је реализација и анализирани ефекти 

појачаног васпитног рада са виновницима.   

 

 На редовним седницама планиране су и анализиране предвиђене активности Тима у 

раду на превенцији насиља. Анализирана је дисциплина ученика и праћени ефекти 

предузетих мера.  

 

 Наставници са мање искуства у раду у школи имали су подршку и помоћ свих 

запослених. Као и сви остали, били су у обавези да се упознају са најважнијим 

Правилницима рада у школи, па и Протоколом поступања у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање.  

 

Током септембра на родитељским састанцима и часовима одељењског старешине 

разговарало се о правилима понашања у школи и реаговању на кршење правила. 

Правила су истакнута у учионицама, препоручено је формулисање додатних правилла 

за посебне делове школе где се настава одвија (нпр. фискултурна сала, информатички 

кабинет, правила за ученике који имају тзв слободан час, препоруке за понашање у 

ђачком превозу...) у сарадњи ученика и наставника. Поштовање правила понашања 

бележи се у посебним свескама које су припремљене за сваки кабинет. Препоручено је 

да се у њима бележе похвале бар колико и критике. Идеја је да најбоља одељењска 

заједница буде награђена излетом на крају школске године.   

 

Понуда ваннаставних активности ове године проширена је новим радионицама 

обогаћеног једносменског рада од којих су неке врло популарне међу ученицима и из 

досадашњег рада произашли су многи занимљиви продукти. Препреку још бољем 

одзиву у старијим разредима и даље представља проблем превоза ван термина ђачких 

аутобуса. Обогаћени једносменски рад доприноси превенцији насиља нудећи 

ученицима додатну подршку у учењу и проширивању и реализацији интересовања и 

нудећи прилику за учешће у друштвено прихватљивим активностима које промовишу 

здрав начин живота и подстичу интелектуални и физички развој и развој креативности. 

 

Запослени се стручно усавршавају у различитим областима у складу са приоритетима 

планираним развојним планом и својим личним плановима стручног усавршавања. За 

овај тим важно је нагласити да је део запослених прошао обуку за рад са ученицима са 

проблемима у понашању, са колегама из школе „Никола Тесла“ из Скеле; током 

септембра и октобра значајан број запослених прошао је обуку на платформи „Чувам 

те“ посвећену трговини људима, као и остале обуке на овој платформи; у оквиру 

интерног стручног усавршавања, На наставничком већу је одржано предавање 

„Од препознавања до поступања -водич за превенцију дискриминације“. 

 

У циљу промовисања обука за родитеље на платформи „Чувам те“, одржана је детаљна 

презентација обука на састанку савета родитеља. Линкови за обуке и пригодни чланци 

из области васпитања дељени су на вибер групама. Родитељима је прослеђен позив за 

трибину у организацији Прве обреновачке основне школе на тему заштите деце од 

насиља на интернету. Изузетно корисно предавање су одржали стручњаци из 

Националног контакт центра за безбедност деце на интернету „Паметно и безбедно“. 



Одзив родитеља био је слаб али је трибини присуствовала психолог школе и материјал 

ће бити презентован родитељима на родитељским састанцима.  

 

У области безбедности на интернету и превенције насиља на интернету доста се радило 

на редовним часовима информатике и рачунарства, а започет је и пројекат са ученицима 

5. и 6. разреда у овој области који ће бити презентован на угледном часу у другом 

полугодишту. На информатичкој радионици обогаћеног једносменског рада 

припремљене су презентације за ученике и родитеље. Које ће бити дистрибуиране 

путем одељењских вибер група и на фејсбук страници школе.  

У оквиру Дечије недеље, на различите начине тражен је одговор на питање „Шта детету 

треба да расте до неба?“. Размењиване су поруке приијатељства и љубави од којих 

најлепше и даље красе паное учиониица; организована је изложба ликовних радова 

ученика; уређивано је школско двориште и еко панои у учионицама; уз осликавање 

игралишта кредама одржана је радионица „Дан за доброту – лепа реч за друга“; 

организована је заједничка шетња по крају уз дружење у дворишту вртића „Звончица“; 

на спортком дану промовисан је ферплеј.   

 

Међународни дан толеранције обележен је презентацијом Ученичког парламента на 

тему толеранције, а велики пано који промовише толеранцију и разумевање постављен 

је у холу школе.  На часовима одељењске заједнице ученици су гледали неке од кратких 

филмова који  се баве толеранцијом (предложене од стране пп службе), а затим се 

дискутовало о питањима које филмови покрећу. Филм „Дан толеранције“ Београдског 

центра за толеранцију приказан је и на неким родитељским састанцима. У неким 

одељењима одржане су радионице о стреотипима и предрасудама.  

 

Дошло је до промене плана у реализацији радионица са ученицима због прилагођавања 

актуелним потеребама, па су радионице за петаке и шестаке само делом одржане, а 

делом померене за друго полугодиште, а одржане су радионице у области оснаживања 

личности у 7. и 8. разреду, о ширењу гласина, понашањима на друштвеним мрежама 

која понекад и несвесно имају озбиљне последице и прерастају у вршњачко насиље, о 

родној равноправности и одолевању притисцима вршњака.  

 

У децембру су реализоване планиране новогодишње и активности за крај полугодишта. 

Ученици осмог разреда успешно су одржали традиционални продајни сајам у холу 

школе. Ово је прва половина акције која ће бити завршена у мају и која за циљ има, као 

и сваке године, смањење цене прославе завршетка основног школовања. 

 

Одржани су новогодишњи продајни сајмови ученика млађих разреда на којима су 

гостовали и радовима помагали и родитељи. Како у централној школи, тако и у 

издвојеним одељењима, ученици су два дана продавали новогодишње украсе и честитке 

које су у току полугодишта израђивали од рециклажних материјала уз помоћ учитеља и 

родитеља. Прикупљена средства биће употребљена за обогаћивање књижног фонда 

школске библиотеке. Све ово рађено је по плану и уз координацију Тима за 

финансијску писменост а у складу са централном пројектном темом за ову школску 

годину „Чуваамо планету“. Пројекат Тима за ФинПис наставља се у другом 

полугодишту, активностима ученика старијих разреда.  

 

Одржан је и новогодишњи маскембал у организацији Актива учитеља за ученике 

млађих разреда, а учествовали су и у традиционалном кићењу новогодишњих јелки на 

градском тргу у Обреновцу. Ученици су се у великом броју одазвали акцији 



прикупљања слаткиша за новогодишње пакетиће у склопу акције Црвеног крста 

„Пакетић солидарности“.  

У свим издвојеним одељењима одржане су новогодишње приредбе уз присуство и 

сарадњу родитеља. На креативан и занимљив начин приказано је нешто од онога на 

чему су наставници и ученици радили током полугодишта.  

У издвојеном одељењу у Великом Пољу на радионицама обогаћеног једносменског 

рада и кроз обавезну ваннаставну активност Креативна радионица настала је и 

представа „Трнова Ружица“ по рексту Луције Тасић, која на својеврстан начин 

промовише толеранцију, међусобно прихватање, разумевање и праштање.  

 

У централној школи чланови драмске секције припремили су и  одиграли за своје 

другаре пригодну новогодишњу представу, са мотивима из школског живота. Истом 

приликом поводом краја полугодишта, приказана је и представа о вршњачком насиљу 

настала у сарадњи драмске секције и Ученичког парламента. Текст су саставили сами 

учесници у сарадњи са наставницама Весном Павловић која води драмску секцију и 

Јеленом Васић, координатором Парламента ученика.   

 

 Извештај о превентивним активностима у школи у борби против вршњачког насиља и 

дискриминације послат је на захтев новоформираној радној групи при Министарству 

просвете.  

 

 У Допису од 21.12.2022. школе су обавештене да је завршен трћи део платформе 

„Чувам те“ за пријаву трећег нивоа насиља и повезивање установа образовања и 

васпитања, надлежне школске управе, просветне инспекције и Одсека за људска и 

мањинска права у образовању. Школе су позване да одреде овлашћена лица за рад на 

платформи. У нашој школи су овлашћени следећи чланови Тима: Весна Старчевић, 

психолог, Дарко Јовановић, учитељ и Данијела Луковић, наставник историје.  

 

У целини гледано, већина активности планираних за прво полугодиште је реализована, 

уз извесне измене и померање рокова због прилагођавања актуелној ситуацији и 

потребама. 

 

3.9.2.  Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе 
 

Тим за самовредновање рада школе је у првом полугодишту имао једну седницу, на 

којој су присуствовали сви чланови Тима. Чланови Тима су проучили Правилник о 

стандардима квалитета рада школе и задате показатеље за област Образовна постигнућа 

ученика. 

 

Чланови Тима су анализирали  и дискутовали o Извештају о резултатима  иницијалних 

тестова, одржаних на почетку школске годинне. 

 

Извршена је анализа и дискусија о Извештају о резултатима  завршног испита школске 

2021/2022.године. 

 

Договорено је да ће Тим  вредновати активности из Развојног плана према изабраној 

области квалитета, а све у сарадњи са ученицима, родитељима, другим наставницима, 

стручном службом и  директором. Планиран период за реализацију те активности је 

април и мај 2023. године. 



 

 

3.9.3.  Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 
 

Тим је разматрао сва питања која су од важности за инклузивно образовање у школи и 

за реализацију ИОП-а: 

- избор представника родитеља за Савет и члана за Тим  

- идентификација ученика којима је потребна додатна подршка 

- формирање малих тимова у циљу пружања посебне подршке 

- израда програма подршке (ИОП 1 / ИОП 2 / ИОП 3/ индивидуализације) 

- периодично праћење реализације ИОП-а и  

- евалуација ИОП-а 

- праћење напредовања ученика у школи и током учења на даљину 

- дистрибуција штампаног материјала за ученике који нису могли да прате онлајн 

наставу 

- пружање образовне, васпитне и психолошке подршке ученицима и родитељима 

Када је реч о посебним програмима, у току првог полугодишта троје ученика који су 

радили по индивидуализованим образовном плану је исписано (А. М. 5-1, А. М. 7-1, А. 

С. 7-1). Ученица А. Ђ. 5-2 која би требало да ради по ИОП-у услед поновљене године не 

похађа школу од септембра, о чему је обавештен Центар за социјални рад. Такође је 

исписана ученица М. М. Станковић 3-1 за коју је била предвиђена индивидуализација. 

Када је реч о ИОП-2 контактирана је ИРК, јер школа још увек није добила повратну 

информацију након упућивања предлога за прелазак на ИОП-2 пре неколико месеци. 

Одговорено је да се родитељи два пута нису одазвали на позив и да ће их поново 

контактирати. Поред тога, послата је документација за прелазак на ИОП-2 ученике: А. 

П. 5-2 и С. В. 5-2, као и за прелазак Н. П. 1-3 у ОШ „Љубомир Аћимовић“. 

 

Посебни програми н крају првог полугодишта 

Број ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ИОП 1 ИОП 2 

1. И. Д. 5-2 Б. В. 2-1 Н. С. 6-2 

2. А. Н. 7-3 Н. В. 3-1 Д. М. 7-1 

3.  М. М. 2-2 И. И. 7-1 С. В. 3-2 

4. А. М. 6-2 М. П. 8-3 Н. П. 1-3 



5. Н. Б. 6-2 Н. Р. 5-1 Ф. С. 6-1 

6. С. Н. 6-2 А. П. 5-2  

7. Е. П. 6-1 С. В. 5-2  

8. К. М. 6-3 Л. Б. 5-2  

10. Т. Т. 2-4 А. Л. 7-3  

11. А. Т. 8-1 Б. Ђ. 7-3  

12. М. Н. 6-3 М. Р. 7-3  

13. Л. К. 6-3 М. П. 8-3  

14. Н. П. 6-2 Л. О. 2-2  

15. П. Д. 2-4 С. Ф. 8-1  

16. Д. П. 7-3   

 

3.9.4.   Извештај о раду Тима за заштиту животне средине 

Чланови тима су низом активности, у сарадњи са учитељима обележили Дан заштите 

дивљих животиња (4. децембар). Учитељи у издвојеном одељењу у Великом Пољу су са 

ученицима решавали наставне листиће, решавали енигматски задатке, цртали дивље 

животиње, гледали едукативни цртани филм ,,Браћа Крет" који се односи на заштиту 

дивљих животиња. Ученици старијих разреда су са наставницом биологије Маријаном 

Маринковић такође, обележили овај дан. Активности су биле едукативног карактера и 

односиле су се на угрожене врсте Србије и начине заштите истих. Такође је наставница 

Маријана на свом угледном часу, који је реализовала у претходном периоду обележила 

овај дан. Планиране активности прикупљања рециклажног материјала у циљу очувања 

и заштите животне средине се одвијају током читаве наставне године. Тим за заштиту 

животне средине је наставио и сарадњу са Тимом за финансијску писменост и допринео 

да се планиране активности у оквиру новогодишњег продајног сајма (украса од 

рециклажног материјала) успешно реализују. Продајни сајам је одржан 26. и 27. 

децембра. 
 

                         3.9.5. Извештај о раду Тима за превенцију употребе дрога 

У претходном периоду одржане су две седнице тима. 

 

Седницама су присуствовали сви чланови већа. 

 

На седницма су донети следећи закључци: 

 

-Формиран је Тим за превенцију употребе дрога. Чланови су упознати са планом рада 

Тима и са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога. 

 

-Активности са ученицима су реализоване на млађем и старијем основношколском 

узрасту у оквиру наставних и ваннаставних активности.       



 

-Све планиране активности са ученицима су реализоване на млађем и старијем  

основношколском узрасту у оквиру наставних и ваннаставних активности. 

3.9.6.  Извештај  о раду Тима за развој међупредметних компентенција и 

предузетништва 

У току претходног периода одрана су три редовна састанка Тима. 

 

Чланови Тима су: 

1. руководилац Тима: Славица Симић (наставник српског језика) 

2. Јелена Ивковић, члан (педагог) 

3. Анкица Лончаревић, члан (наставник разредне наставе) 

4. Милена Танасић, члан (наставник разредне наставе) 

5. Маријана Маринковић, члан (наставник биологије) 

6. Невена Вујић, члан (наставник биологије) 

7. Даница Танацковић, члан (представник родитеља) 

8. Марија Радовић, члан (ученички парламeнт) 

 

Први састанак одржан је 12. 09.2022. године. Током састанка разговарало се о подели 

задатака члановима тима, те је закључено да ће чланови тима бити у обавези да 

члановима Стручног већа за област предмета ком припадају, Савету родитеља или 

Ученичком парламенту, пренесу све информације везане за њихове наставне предмете, 

обавесте их или дају даље инструкције које се тичу задатака и самог рада Тима. На 

предлог руководиоца Тима усвојен је план рада за текућу школску 2022/23. годину. На 

састанку Тим је одабрао  следећих пет компетенција којима ће ове школске године бити 

посвећена посебна пажња: 

• Компетенцију за учење (угледни часови); 

• Естетичку компетенцију (радионице Обогаћеног једносменског рада); 

• Сарадња (угледни часови, пројектна настава, радионице Обогаћеног једносменског 

рада, пројекти Фин-писа); 

• Одговоран однос према околини (угледни часови, пројектна настава, радионице 

Обогаћеног једносменског рада, пројекти Фин-писа); 

• Предузимљивост и оријентација ка предузетништву (продајни сајмови, Ускршња 

туцијада, пројектна настава, Предузетништво, пројекти Фин-писа). 

 

Други састанак Тима одржан је 8. 11. 2022.  На састанку су анализиране активности које 

су спроведене у претходном периоду. Ученици наше школе заједно са наставницима 

посетили су Сајам књига 27. 10. 2022. Наставница хемије, Невена Вујић, 21. 10. у 

одељењу 8-2 одржала је угледни час: Сумпор. Поводом Европског Дана науке на 

радионици ОЈР наставница хемије, Невена Вујић, са ученицима старијих разреда 

правила је периодни систем елемената, а на радионици за млађе разреде ученици су 

научили како настају кристали. Учитељица у продуженом боравку, Наташа Томић, 

20.10.2022. реализовала је угледну активност Јабука – тематски дан. Од 3. до 7. октобра 



у школи је организован низ активности поводом обележавања Дечије недеље: уређење 

школског дворишта у Стублинама „Мали еколози у акцији“; у Великом Пољу „Буди 

здрав промени став“ организована шетња; Еколошка радионица. У просторијама наше 

школе 30. септембра гостовао је „Покретни планетаријум“ астрономског друштва. 

Ученици су имали прилику да погледају програм који обухвата 3Д пројекцију свих 

елемената небеске сфере, предавање стручњака из области астрономије и астрофизике и 

пратећу изложбу. Продукти рада су представљени на сајту школе и ФБ страници школе. 

 

Трећи састанак Тима одржан је 5. 1. 2023. На састанку су анализиране активности које 

су спроведене у претходном периоду. Акција пошумљавања одржана је 12.12.2022. у 

школском дворишту.У холу школе је организована су два продајна сајма. На сајму 23. 

12.2022. излагали су ученици осмих разреда. Продајни сајам ученика нижих разреда на 

тему „Чувамо природу" у оквиру Тима за финансијску писменост одржан је 26. и 27. 12. 

2022. Циљ овог пројекта је израда и продаја нивогодишњих украса од рециклираног 

материјала, како бисмо и на тај начин допринели очувању и заштити животне средине. 

Ове године ученици су се истакли у прикупљању пакетића солидарности у 

организацији Црвеног крста, па је свако одељење награђено са по два пакетића. 

 

Ученици млађих разреда правили су украсе за манифестацију ,,Дан јелки" која се 

одржала 30. 12. на градском тргу у Обреновцу. Фотографије ових активности су 

постављене на страници школе на Фејсбуку. На састанку је истакнуто да је приметан 

мали број одржаних угледних часова у претходном периоду и да би сви чланови Тима 

требало да раде на подстицању предметних наставника да креирају и изводе часове који 

развијају међупредметне компетенције. 

 

3.9.7.  Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

        Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе старао се о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, пратио остваривање 

школског програма, старао  се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја 

компентенција, вредновао  резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника, 

пратио  и  анализирао  резултате рада ученика и одраслих. 

Чланови тима током првог полугодишта школске 2022/2023.године су у пуном саставу 

према плану и програму Тима , редовно и држали планиране седнице.   

 

      Током првог полугодишта 2022. /2023. године  чланови Тима , у већем броју 

присутних , су   периодично,  након квалификационих периода ,  кроз три  седнице су 

разматрали   следеће: 

 

-Почетком године директорка је формирала Тим и упознала чланове  са циљевима, 

задацима и начином рада 

-Израђен је План унапређења квалитета рада школе, на основу резултата 

самовредновања школе 

-Анализа, дискусија о праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате и 

утврђивање мера за повећање постигнућа на крају првог и другог класификационог 

периода  



-Анализа рада Тимова , Стручних већа и актива,Педагошког колегијума и њихове 

међусобне сарадње 

-СУ :Анализа угледних часова , презентација 

-Анализа вођења педагошке документације 

-Анализав развоја компентенција запослених  

- Анализа праћења рада приправника и сарадња са ментором 

  

 

3.9.8. Извештај Тима за финансијску писменост 

Тим за финасијску писменост се у протеклом периоду састајао три пута. Одржане су 

три редовне седнице. У тиму су постојале две измене чланова тима, уместо педагога 

Виолете Зечевић у тиму је нови педагог школе Јелена Ивковић,уместо наставника 

руског Милоша Пуповца у тиму је наставница руског и српског језика Виолета 

Дидановић. 

 

Кроз седнице Тима смо се договарали пратили активности  које су планиране . Први део 

пројекта је по оцени Тима успешно завршен. Продајни сајам 26 -27 .децембра је одржан 

у централној школи и два ФИО одељења Велико Поље и Пироман. Скупљена су 

значајна средства која су комисијски пребројана и оставњена у сефу рачуноводства. 

Члан тима из Великог Поља је изразио жељу да средства која су скупили употребе 

самостално у складу са планом пројекта. Следи нам праћење и остваривање другог дела 

пројекта у наредном периоду. 

 

3.9.9.   Извештај о раду Тима за професионални развој 

На часовима одељењског стрешине у седмом и осмом разреду спроводе се радионице 

везане за професиналну оријентацију а многе сличне теме обрађују се и на часовима 

редовне наставе (Техника и технологија – угледни час у 8-3, наставник Сања Зелић). 

Такође, психолог и педагог школе обављају разговоре о избору будућег занимања са 

ученицима осмог разреда. У осталим разредима ПО се спроводи у оквиру редовних 

часова и часова ваннаставних активности. 

 

До краја школске године планирани су реални сусрети у школи и посете фирмама и 

средњим школма. 

 

У оквиру личног професионалног развоја у установи наставници и учитељи реализују 

угледне часове и предавања у складу са својим плановима. Што се тиче усавршавања 

ван установе било је више семинара и обука које су наши радници пратили онлајн или 

уживо. 

 

3.9.10. Извештај о раду Тима за поступање у кризним ванредним ситуацијама 

       Тим за поступање у ванредним кризним  ситуацијaма ,  старао се о праћењу 

упутстава надглежног Министарства просвете, науке и технологије , Школске управе 

Београд, локалне самоуправе, и  Кризног штаба , следећи упутства и старао се о 



обезбеђивању безбедног  реализовања наставе уз бригу о спровођењу и поштовању 

мера спречавања ширења пандемије изазване вирусом Ковид 19, извештавању о 

епидемиолошкој ситуацији надлежнима на недељном нивоу.  

 

Чланови тима у саставу  : 

Биљана Обрадовић, директор Установе, руководилац  

Раденко Поповић, секретар Установе, заменик  

Весна Јаковљевић, педагог школе / Виолета Зечевић/ Јелена Ивковић 

Весна Старчевић, психолог школе 

Горан Блажевић, лице одговорно за праћење поштовања прописаних мера за 

спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 

Ана Бујић, заменик лица одговорног  за праћење поштовања прописаних мера за 

спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 

 

Циљеви тима су и остварени у потпуности током овог полугодишта, и то:   

- Координирање са епидемиолозима, Градским заводом за јавно здравље ( појава 

шарлаха)  

- Праћење поштовања прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне 

болести Covid-19 

- Редовно извештавање надлежнима ,  на недељном  нивоу по сазнању о оболелом 

запосленом или ученику 

 

У првом полугодишту текуће школске године није било ванредних ситуација.  

 

 

3.9.11. Извештај о раду Тима за пројекте 

У првом полугодишту није било позива, конкура  за већа улагања и за које је 

школа имала услов , стога није ни  аплицирано за веће пројекте .  Школа се 

прикључила пројекту Пошумљавање школског дворишта- донацији 10 стабала 

храста за школско двориште од СББ  фондације.  

3.10.   Извештаји физички издвојених одељења 

Настава у издвојеним одељењима се у и у току овог полугодишта реализује у Пироману 

и Великом Пољу. Поред планираних часова редовне и допунске наставе, у ФИО 

одељењима су се спроводиле слободне активности, угледни часови, обогаћени сменски 

рад, а ученици су узели учешће и у посебним програмима и ваннаставним 

активностима. 

3.11. Извештаји радионица Обогаћеног једносменског рада 

У првом полугодишту школске 2022/2023. годинe, у оквиру Обогаћеног једносменског 

рада, реализованe су разноврсне радионице ОЈР, и то десет радионица за млађи узраст, 

и четири радионице за ученике старијих разреда. Ученици су према својим 

интересовањима могли да бирају: 



I – IV  разред 

 

 Назив радионице реализатор  термин 

1. Без по муке иде нам од руке 1.и 2. разред Снежана 

Обрадовић 

 

5% Четвртак 

12-13h 

2. Занимљива математика 3.и 4. разред Биљана 

Стојановић 

5% Среда 

12-13h 

3. Музичка вртешка 

1.2.3. и 4. разред 

Борислав 

Васиљевић 

10% Понедељак 

12-14h 

4. Креативна читаоница 

1.2.3. и 4. разред 

Славица Симић 5% Уторак  

12-13h 

5. И машта и знање 1. и 2. разред Стефан Марковић 5% Среда 

12-13h 

6. Језичка радионица „Say it English“  3. И 

4.разред 

Mарина 

Живановић 

5% Четвртак 

12-13h 

7. Спорт и природа 

3.и 4. разред 

Драган Живановић 5% Четвртак 

12-13h 

8. Мала школска лабораторија  Невена Вујић 5% Петак 

12-13h 

9. Мој свет знања 

Фио Велико Поље 

Јелена Тодоровић 10% Понедељак 

12-13h 

10. Мој свет знања 

Фио Трстеница 

Светлана 

Јовановић 

5% Петак 

12-13h 

 

V- VIII разред 

 Назив радионице реализатор  термин 

1. Језичка радионица 

5-8.разреда 

Милош Пупавац / Виолета 

Дидановић 

 

5% Пeтак 

13.45-

14.45 

2. Биљана Дајић 

5-8.разреда 

Информатичка радионица 5% Уторак 

13.45-

14.45 

3. Интернационални дан 

5-8.разреда 

Стефан Марковић 

 

5 % Среда 

13.45-

14.45 

4. Мала школска лабораторија 

5.-8.разред 

Невена Вујић 5% Среда 

13.45-

14.45 

 

Без по муке иде нам од руке, 1.и 2. разред, Снежана Обрадовић 

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад, активности у оквиру радионице “Без по 

муке иде нам од руке”, реализоване су једном недељно. Учествовали су  ученици  1. и 2. 

разреда централне школе у Стублинама, укупно њих 29. Ученици су са великим 

интересовањем редовно похађали радионице. Током првог полугодишта реализовано  је 



16 радионица на различите теме и садржаје предвиђене планом рада на почетку 

школске године.  

 

Циљеви ових радионица су:  

- подстицање развоја креативности, оригиналности, маште; 

- самостално проналажење садржаја за ликовно изражавање;  

- стицање елементарног знања о визуелном изражавању; 

- упознавање са природним елементима и појавама, као и упознавање са битним и 

важним датумима и догађајима током календарске године. 

 

Од наставних средстава током радионица су углавном коришћени природни и 

рециклажни материјали када год  је то било могуће.  

 

У септембру и октобру су израђивани предмети потребни за почетак школске године 

(увлаке за уџбенике и свеске, украсне налепнице за исте, распореде часова за радне 

столове, држаче за оловке итд.). 

  

У новембру смо правили украсне предмете од јесењих плодова и сувог лишћа. 

 

У децембру смо израђивали новогодишње украсе и честитке које смо изложили на 

продајном сајму у школи и за украшавање новогодишње јелке на тргу у Обреновцу 

Занимљива математика 3. и 4. разред, Биљана Стојановић 

Радионицу „Занимљива математика“ похађају ученици 3. и 4. разреда. Радионица се 

одржава сваке среде у трајању од сат времена, од 12-13 часова. 

 

Теме су распоређене по областима: 

- Рачунске приче са путовања 

- Задаци оштроумности 

- Дешифровање 

- Нумерација  

- Магични квадрати 

- Детективски задаци 

- Проблеми пресипања 

- Пребројавање у геометрији 

- Задаци са такмичења 

 

У другом полугодишту настављамо се са радом у истом термину. 

 

Музичка вртешка 1., 2., 3. и 4. разред, Борислав Васиљевић 

Укупан број одржаних часова обогаћеног једносменског рада „Музичка вртешка I-II” у 

првом полугодишту школске 2022./2023. години  је 16. Ученици који су похађали ове 

часове су били ученици I и II разреда. Број ученика који су уписани на почетку школске 

године је 6. Часовима ове наставе присутвују и ученици који су се накнадно одлучили 

за похађање ових часова. Број ученика који присуствује овим часовима је најчешће 10-

12. 

 



На часовима обогаћеног једносменског рада „Музичка вртешка I-II” ученици су имали 

прилику да развију своје интересовање за музичку уметност, да негују способност 

извођења музике певањем и свирањем, да упознају музичку традицију и културу свог и 

других народа, да стекну навику слушања музике. Такође, ученици су били у прилици 

да развијају способност разумевања музике и критичко мишљење, као и способност за 

музичко стваралаштво. 

 

Укупан број одржаних часова обогаћеног једносменског рада „Музичка вртешка III-IV” 

у првом полугодишту школске 2022./2023. години  је 16. Ученици који су похађали ове 

часове су били ученици III и IV разреда. Број ученика који су уписани на почетку 

школске године је 8. Часовима ове наставе присутвују и ученици који су се накнадно 

одлучили за похађање ових часова. Број ученика који присуствује овим часовима је 

најчешће 12-14. 

 

На часовима обогаћеног једносменског рада „Музичка вртешка III-IV” ученици су 

имали прилику да развију своје интересовање за музичку уметност, да негују 

способност извођења музике певањем и свирањем, да упознају музичку традицију и 

културу свог и других народа, да стекну навику слушања музике. Такође, ученици су 

били у прилици да развијају способност разумевања музике и критичко мишљење, као и 

способност за музичко стваралаштво. 

 

И машта и знање 1. и 2. разред, Стефан Марковић 

Током првог полугодишта одржано је 16 радионица у термину среда, од 11:50 до 12:50. 

За разлику од претходне школске године, која је обухватала ученике другог разреда, 

овогодишња радионица обухвата ученике првог и другог разреда. Форма радионице је 

базирана на НТЦ систему учења: ученици кроз игру и различите занимљиве задатке 

развијају логичко размишљање. У овој групи, нагласак је стављен на моторичке вежбе, 

асоцирање, представљање у сликама, појмовни развој. Сваке недеље се разликује фокус 

развоја (крупна моторика, ситна моторика, когнивни). Поред рада у учионици, поједини 

часови су реализовани у виду полигона на отвореном. 

Од пријављених 14 ученика другог разреда, радионицу је у континуитету пратило 9 

ученика; већина ученика је редовно присуствовала на часовима, док су се поједини 

ученици повремено у етапама појављивали. 

Први део програма је успешно реализован, код ученика је порасло интересовање за 

учешћем и радозналост за даљим истраживањем.  

 

Интернационални дан 5 - 8., Стефан Марковић 

Током првог полугодишта одржано је 16 радионица у термину среда, од 13:30 до 14:30. 

Форма радионице: ученици су се упознавали са државама света и њиховим 

карактеристикама и занимљивостима кроз различите игре (игра меморије, асоцијације, 

мини-квизови,скривене личности, препознај заставу) утврђивали пређене информације.   

Од пријављених 7 ученика шестог, седмог и осмог разреда. Током првог тромесечја 

најчешће се појављују 4 ученика седмог разреда (одељење 7-3), чији број је у другој 

половини полугодишта смањен на 3 ученика (четврта ученица се исписала); преостала 

три пријављена ученика се нису ниједном појавила.  

 



Ова радионица је ученицима послужила да прошире своја знања из географије, 

историје, опште информисаности. Током првог полугодишта ученици су се упознали са 

одређеним државама Европе (Северна Македонија, Бугарска, Грчка, Италија, Немачка, 

Француска, Шпанија, земље Бенелукса, Русије, Уједињено Краљевство, Данска, 

Исланд) и са малим захтавањем Азије (Турска, Индија, Иран). 

 

Језичка радионица „Say it English“  3. и 4.разред, Mарина Живановић 

Током првог полугодишта одржано је укупно 14 радионица у термину од 12.00 до 13.00.  

Радионицу Say it in English похађају ученици трећег и четвртог разреда.  

 

У првом полугодишту, на овим часовима, ученицима је пружана додатна  подршка у 

учењу, вежбањем читања, радом домаћих задатака и граматичких вежби. Поред тога, 

ученици су имали прилику да развијају језичке способности  кроз разне игре, мапе ума, 

мозгалице, певање , покрет, глуму  али и креативно изражавање. Такође су  научили 

неке занимљиве нове чињенице о  култури земаља енглеског говорног подручја. 

 

Највише им се свидела тематска целина Halloweens, у оквиру које су имали и маскенбал 

на коме су носили маске које су сами направили, инспирисани причама и песмицама 

које смо обрадили у оквиру теме.Такође им се свидела радионица чија тема је био 

Божић. Поред божићног вокабулара и информација о божићним  обичајима у Великој 

Британији, ученици су правили и писали божићне честитке.  

 

Било је и радионица на којима су ученици имали задатак да примене језичко знање,  

стављени у различите реалне комуникативне  ситуације (лекар – пацијент, продавац – 

купац итд.). На овим радионицама су били посебно мотивисани и сви су активно 

учествовали.  

 

Спорт и природа 3. и 4. разред, Драган Живановић  

У школској 2022/2023. години  активност Спорт и Природа започела је са радом 15. 

септембра. Активности су одржаване сваког четвртка за време 6. часа са ученицима 

узраста трећег и четвртог разреда разреда. У просеку је било 15 ученика. Ученици су се 

упознали са гимнастичким справама и изводили основне вежбе, атлетским 

дисциплинама, гимнастичким полигонима и полигонима са лоптом, а научили смо и 

неколико народних игара. Све активности су одржаване у природи сем кад то време 

није дозвољавало. Циљ активности је био приближаваље спортких активности у 

природи, побољшање општег физичког здравља деце и стварање осећаја заједничког 

тимског рада и сналажења. План и програм у првом полугодишту је у потпуности 

испуњен. 

 

Мала школска лабораторија 3 - 8., Невена Вујић 

Радионица је подељена на две груе и према узасту је прилагођен план и програм рада.   

Радионицу за млађе разреде – Мала школска лабораторија 1 у току првог полугодишта 

је похађало 17 ученика одељења 3-1, 3-2 и 4-1 и одржано је 14 часова. Ученици су се 



упознали са правилима рада у хемијској лабораторији, учили о основним техникама 

рада, правили кристале, посматрали промене и процесе у природи, бавили се 

различитим темама попут енергије, силе, топлоте, кретања итд. 

 

Радионицу за старије разреде – Мала школска лабораторија 2 у току првог полугодишта 

је похађало 16 ученика одељења 5-2, 6-3, 7-2, 7-3 и 8-3 и одржано је 14 часова. Ученици 

су се упознали са правилима рада у хемијској лабораторији, учили о основним 

техникама рада, хемијским променама у природи, правили моделе атома, правили ПСЕ, 

научне игре али и учили како да демонстрирају оглед тако да ће у наредном периоду 

свој рад представити кроз један Фестивал науке у нашој школи. 

 

Мој свет знања Фио Велико Поље, Јелена Тодоровић 

Обогаћени једносменски рад је реализован у првом полугодишту школске 2022/2023. 

године у одељењима  I4, II4, III4  i IV4 у издвојеном одељењу у Великом Пољу. Рад је 

реализован у трајању од једног часа. Часове обогаћеног једносменског рада су сви 

ученици редовно похађали и показали велики труд и ентузијазам у раду. У оквиру 

обогаћеног једносменског рада као продукт рада у првом полугодишту припремљене су 

и реализоване две представе и одиграни драмски текстови Луције Тасић ,,Трнова 

Ружица " и ,,Велика новогодишња  пљачка" по драмском тексту Светлане и Родољуба 

Бошкића. Рад на самим представама је подразумевао читајуће пробе, израду костима, 

осмишљавање и израду сценографије, избор музике, увежбавање кореографије и пробе 

представе (покрет, дикција, интонација)... Ученици су с радошћу приступали свим 

активностима и то се одразило да извођења обе представе буду врло успешна. Као 

продукти рада постоје видео записи као и фотографије реализованих представа. Пред 

крај првог полугодишта на обогаћеном једносменском раду смо започели и рад на 

припреми приредбе поводом прославе Светог Саве и Дана школе који ће бити 

обележени почетком другог полугодишта. 

 

Мој свет знања Фио Трстеница, Светлана Јовановић 

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад, радионице под називом “Мој свет 

знања”, реализоване су једном недељно. Учествовали су сви ученици од 2. до 4. разреда 

из издвојеног одељења у Трстеници, укупно њих 6. Ученици су са великим 

интересовањем редовно похађали и учествовали у свим активностима.  

 

Радионице у оквиру Обогаћеног једносменског рада одржаване су петком од 12 до 13 

сати. Током првог полугодишта реализована је 15 радионица на различите теме и 

садржаје предвиђене планом рада са почетка школске године.  

 

Циљеви ових радионица су: Промовисање друштвено прихваћеног понашања; 

Развијање критичког мишљења и односа према критици; Промоција различитости и 

сензибилизација у односу на мањинске групе; Очување и унапређење здравља и односа 

према хигијенским процесима; Рад на позитивном односу према екосистему; 



Упознавање са природним елементима и појавама, као и упознавање са битним и 

важним датумима и догађајима током календарске године. 

 

Од наставних средстава које смо користили током радионица су: Занимљиви текстови 

(извор интернет, часописи, енциклопедије...), видео матерјали (научно- образовне 

емисије), мултимедијални садржаји, јутјуб, ППТ презентације итд. 

 

Језичка радионица 5 - 8.разреда, Милош Пупавац / Виолета Дидановић 

Језичка радионица се одржава осми час сваког петка, у периоду од 13.45h до 14.45h. 

Настава се одвија у кабинету за руски језик. Одржано је петнаест часова у првом 

полугодишту. Већи број ученика је изузетно редован и долази на сваку радионицу.  

Све што је планирано је и реализовано. 

 

Биљана Дајић, 5 -8.разреда, Информатичка радионица 

Информатичка радионица се одржава осми час сваког уторка у периоду од 13.45h –

14.45h. Настава се одвија у кабинету информатике и рачунарства. Одржано је петнаест 

часова у првом полугодишту. Већи број ученика је изузетно редован и долази на сваку 

радионицу. Све што је планирано је и реализовано. 

 

4. ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТУ УЧЕНИКА НА ПОЛУГОДИШТУ 

4.1. Општи успех ученика на полугодишту 

На крају првог полугодишта, од 440 ученика оцењено је 432, при чему једна ученица не 

похађа наставу од почетка године, док остали ученици нису оцењени примарно услед 

здравствених проблема. 329 ученица (уколико се искључе ученици првог разреда чије 

су оцене описне) је оцењено позитивно, што је у односу на претходну годину више за 

око 3% процента. Недовољних ученика је 51, што је за око 0,5% више од претходне 

године. Неоцењених ученика је 1.82%, док их је претходне године било 5.30%. Средња 

збирна оцена је 3.98, док је претходне године износила 3.88. 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД.  

 

Раз

ред 

Укуп

но 

учен

ика 

Оце

њени 

Неоце

њени 

 Не 

похађ

а 

Са 

позитив

ним 

успехом 

Са 

недово

љним 

успехо

м 

Са 1 

недов

ољно

м 

Са 2 

недо

вољн

е 

Са 3 

недо

вољн

е 

Са 4 

и 

више 

недо

вољн

их 

1-1 18 18 0 0 18 0 0 0 0 0 

1-2 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 

1-3 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 

1-4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

I 52 52 0 0 52 0 0 0 0 0 



2-1 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 

2-2 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 

2-3 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 

2-4 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 

2-5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

II 53 53 0 0 53 0 0 0 0 0 

3-1 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 

3-2 19 19 0 0 19 0 0 0 0 0 

3-3 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 

3-4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 o 

3-5 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

III 54 54 0 0 54 0 0 0 0 0 

4-1 21 20 1 0 18 2 1 0 1 0 

4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-3 13 13 0 0 13 0 0 0 0 0 

4-4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

4-5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

IV 39 38 1 0 36 2 1 0 1 0 

5-1 24 24 0 0 19 5 3 1 1 0 

5-2 23 21 2 1 17 4 2 2 0 0 

5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V 47 45 2 1 36 9 5 3 1 0 

6-1 20 20 0 0 15 5 2 3 0 0 

6-2 22 22 0 0 17 5 3 0 2 0 

6-3 19 18 1 0 14 4 1 0 1 2 

VI 61 60 1 0 46 14 6 3 3 2 

7-1 21 19 2 0 17 2 2 0 0 0 

7-2 22 22 0 0 17 5 1 2 1 1 

7-3 21 21 0 0 16 5 2 1 1 1 

VII 64 62 2 0 50 12 5 3 2 2 

8-1 21 21 0 0 16 5 2 2 1 0 

8-2 23 22 1 0 20 2 1 1 0 0 

8-3 26 25 1 0 18 7 4 1 1 1 

VIII 70 68 2 0 54 14 7 4 2 1 

уку

пно 

440 432 8 1 381 51 24 13 9 5 

 

4.2. Владање ученика на полугодишту 

На крају првог полугодишта сви ученици нижих разреда имају примерно владање, док 

је међу ученицима виших разреда и пет ученика врло доброг владања. 

  

I II III IV 

Владаое Примернп 52 53 54 39 



Врлп дпбрп 0 0 0 0 

Дпбрп 0 0 0 0 

Задпвпљавајуће 0 0 0 0 

Незадпвпљавајуће 0 0 0 0 

Васпитне мере 

Оппмена 

пдељеоскпг 

старешине 

0 0 0 1 

Укпр пдељеоскпг 

старешине 

0 0 0 0 

Укпр пдељеоскпг 

већа 

0 0 0 0 

Васпитнп-

дисциплинске мере 

Укпр директпра 0 0 0 0 

Укпр наставничкпг 

већа 

0 0 0 0 

Стимулативне мере 

Ппхвала предметнпг 

наставника 

0 0 0 0 

Ппхвала пдељеоскпг 

старешине 

0 0 0 0 

Ппхвала пдељеоскпг 

већа 

0 0 0 0 

Ппхвала директпра 0 0 0 0 

Ппхвала 

Наставничкпг већа 

0 0 0 0 

Награда 

Наставничкпг већа 

0 0 0 0 

     

  

V VI VII VIII 

Владаое 

Примернп 46 59 63 68 

Врлп дпбрп 0 2 1 2 

Дпбрп 0 0 0 0 

Задпвпљавајуће 0 0 0 0 

Незадпвпљавајуће 0 0 0 0 



Васпитне мере 

Оппмена 

пдељеоскпг 

старешине 0 3 9 6 

 

Укпр пдељеоскпг 

већа 0 2 1 4 

Васпитнп-

дисциплинске мере 

Укпр директпра 0 0 1 2 

Укпр наставничкпг 

већа 0 0 0 0 

Стимулативне мере 

Ппхвала предметнпг 

наставника 8 0 2 5 

Ппхвала пдељеоскпг 

старешине 20 0 6 0 

Ппхвала пдељеоскпг 

већа 20 0 0 0 

Ппхвала директпра 0 0 0 0 

Ппхвала 

Наставничкпг већа 0 0 0 0 

Награда 

Наставничкпг већа 0 0 0 0 

 

4.3.  Успех ученика на такмичењима 

Током првог полугодишта ученици су активно узели учешће у актуелним школским 

такмичењима из области предмета по распореду календара МПНТР, и општинским 

спортским такмичењима из спортских дисциплина – фудбал, кошарка атлетика, као и 

текућим ликовним и литерарним конкурсима ревијалног или такмиичарског карактера. 

Успех ученика се промовише на огласној табли школе, књигом обавештења, фесбук 

страници школе и сајту школе. 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРАДНИКА У НАСТАВИ 

5.1.  Извештај о раду психо-педагошке службе 

 

Рад психо-педагошке службе током полугодишта школске 2022/2023.год. одвијао се 

кроз следећа подручја рада: 

 

 

1. учествовање у планирању и програмирању васпитно-образовног рада школе 

2. праћење реализације плана и програма в. о. рада школе 

3. сарадња са наставницима и педагошко - инструктивни рад 



4. сарадња и саветодавни рад са ученицима и родитељима  

5. учешће у раду стручних органа школе 

6. сарадња са друштвеном средином 

7. учешће у стручном усавршавању и рад на сопственом стручном усавршавању 

8. вођење документације о раду 

9. учешће у процесу самовредновања рада школе, реализацији Развојног плана и 

реализацији Програма заштите деце од насиља 

 

 

1. Рад у области планирања и програмирања в. о. рада школе обухватио је израду 

Годишњег плана рада школе – планирање свих образовно-васпитних активности у 

школи, припрему образаца за глобалне и оперативне планове, индивидуалне планове и 

помоћ наставницима при глобалном и оперативном планирању, изради иоп-а 1/2 и 

припреми часова. Учешће у планирању и програмирању васпитно-образовног рада у 

школи подразумевало је и тестирање кандидата за упис у први разред, као и формирање 

одељења првог и петог разреда, као анкетирање ученика и распоред група за изборне 

предмете и организацију рада по групама.  Педагошко психолошка служба учествовала 

је и у планирању и организацији обогаћеног једносменског рада, од избора програма 

који ће се понудити ученицима до праћења реализације радионица.  

 

 

2. Како би се пратила реализација плана и програма в. о. рада школе прегледана је  

педагошка документација, посећивани су  часови редовне наставе, онлајн часови и 

угледни часови, као и часови слободних наставних активности, секција, додатне и 

допунске наставе и обогаћеног једносменског рада (51), а све у циљу праћења 

активности ученика и наставника, примењених метода, средстава и облика рада, 

прилагођености програмских задатака и облика рада карактеристикама ученика, 

реализације иоп-а. На овај начин стицан је и увид у рад секција, додатне и допунске 

наставе. Удео педагошко - психолошке службе био је и у реализацији активности из 

Развојног плана школе и евалуацији и припремама за писање новог Развојног плана, 

планирању, реализацији процеса самовредновања који ће се ове године бавити 

постигнућима ученика. Психо педагошка служба бавила се и реализацијом 

превентивних и интервентних активности из Програма за заштиту од насиља. Помоћ у 

раду тимова састојала се координацији планирања рада и реализацији активности 

тимова, као и учешћу у реализацији појединих активности. 

 

3. Наставницима је била на располагању помоћ у изради планова рада, иоп-а, 

припремању појединих часова. Интензивнија сарадња је остварена са наставницима 

приправницима, са разредним старешинама у вези са ученицима који имају проблема у 

учењу и понашању, као и сарадња у решавању текућих проблема у одељењу. Значајна 

сарадња постојала је и са разредним старешинама и учитељима 1. и 5. разреда у циљу 

подстицања колективног духа и другарске атмосфере у новоформираним одељењима. 



Сарадња са разредним старешинама 8. разреда заступљена је највише у смислу помоћи 

у реализацији програма професионалне оријентације.  

Део сарадње са наставницима и ученицима и у овој школској години одвија се кроз 

платформу за рад на даљину - дистрибуција корисних линкова, презентације, 

активности Ученичког парламента, састанци Тимова, веб алати у циљу унапређивања 

дигиталних компетенција... 

 

4. Сарадња са ученицима и родитељима углавном је имала за циљ откривање 

узрока тешкоћа у учењу и понашању и заједнички рад на њиховом отклањању. 

Ученицима је пружана помоћ и подршка око проналажења адекватних метода учења, 

усмеравања пажње и буђења унутрашње мотивације, превазилажења треме. Такође је 

вршен саветодавни рад са ученицима који имају емоционалне, социјалне, породичне 

проблеме, проблеме у прилагођавању. Кад год је за то било могућности, са ученицима 

се, у оквиру одељења, разговарало о темама које их интересују, размењивале су се идеје 

о могућностима решавања свакодневних проблема итд. Сарадња са родитељима 

обухватила је и њихово информисање као и  прибављање сагласности и подршке за 

акције и програме који се спроводе у школи. У оквиру Програма за заштиту од насиља 

током школске године реализоване су превентивне и интервентне активности из 

програма, а према Протоколу. Подржана је и активност Парламента - Продајни сајам 

ученика 8. разреда, продајни сајам рециклаже ученика млађих разреда, пројекти 

„Чувамо природу“ и „Угрожене врсте у Србији“, а реализоване су и неке активности из 

пројекта „Премошћавање дигиталног јаза“, као и активности из Развојног плана. 

Прослеђиване су информације битне за професионани развој ученика и уписивање у 

средњу школу.  

 

5. Активно је учествовано у раду свих стручних органа у складу са планираним 

активностима и текућим потребама. Анализиран је успех ученика, реализација свих 

образовно – васпитних активности у школи, употреба наставних средстава, сарадња са 

родитељима итд. Праћена су општа и стручна предавања, извештавање са посећених 

семинара, анализирали су се посећени редовни и угледни часови, као и друге 

активности од значаја за рад већа и других стручних органа. 

 

6. Остварена је успешна сарадња са свим институцијама друштвене средине које су 

биле у могућности да помогну у остваривању активности школе, а нарочито истичемо 

сарадњу са Домом здравља (предавања о очувању здравља и важности физичке 

активности, систематски прегледи ученика...), Спортско-културним центром 

„Обреновац“, Центром за социјални рад из Обреновца, МУП Обреновац и Београд и 

Црвеним крстом.  

 

7. Током првог полугодишта радило се како на стручном усавршавању наставника 

(интерно стручно усавршавање и упознавање наставника са новим правилницима), тако 

и на сопственом стручном усавршавању кроз праћење литературе, учешће на 

семинарима, трибинама, општинском активу. Размена информација о могућностима 



(бесплатног) стручног усавршавања у организацији издавача уџбеника, стручних 

удружења или путем платформи као што су „Чувам те“, „Дигитални водич“ и сл.  У 

школи је организован семинар: „Дисхармоничан развој“, а већина наставника прошла је 

и онлајн обуке на платформи „Чувам те“.  

 

8. Вођена је документација о сопственом раду и евиденција предаје оперативних 

планова рада наставника, вођење записника Педагошког колегијума, Савета 

родитеља, ИОП-а, Тима за заштиту од насиља, као и праћење вођења записника 

стручних већа школе, актива, тимова, Ученичког парламента и остале педагошке 

документације. Педагошкиња школе је прегледала електорнске дневнике образовно-

васпитног рада током на крају тромесечја и полугодишта, те дала смернице за даље 

вођење дневника, уз подршку школских координатора ЕсДневника (Сања Зелић и 

Биљана Иванковић). 

 

9. Стручна служба је пружала помоћ у организацији и реализацији активности из 

Развојног плана као и у евалуацији активности и припремама и писању новог 

Развојног плана за наредне три године. Нови Развојни план усвојен је у јуну, а 

написан је на основу резултата самовредновања. Ове године процес самовредновања 

организован је кроз рад подтимова за вредновање појединих области, а учешће 

педагошко психолошке службе одвијало се кроз сарадњу у планирању и 

координацији рада подтимова, помоћ у избору метода, реализацији истраживања и 

презентовању и тумачењу реазултата. Програм заштите ученика од насиља обухвата 

превентивне и интервентне активности у којима стручна служба активно учествује. 

Интервенисало се у складу са Приручником за примену Посебног протокола за 

заштиту ученика од насиља и Правилником о дисциплинској одговорности ученика, 

а Тим за заштиту се састајао како би евидентирао и разматрао случајеве насиља и 

донео адекватне мере заштите уз повремено укључивање спољашње мреже заштите. 

Родитељи су упознати и са националном платформом „Чувам те“, а запослени са 

новинама на истој, будући да се од децембра месеца примењују нове мере 

превенције насиља у школама које, између осталог, подразумевају и пријаву трећег 

нивоа насиља путем Платформе и делегирање лица која ће се тиме бавити у име 

школе (поред психолога школе, то су наставници Дарко Јовановић и Данијела 

Луковић).  

 

5.2. Извештај о раду библиотекара 

 

Школска 2022/2023. година почела је редовно, са уписом ученика првих разреда и 

њиховом посетом библиотеци, где су упознати с радом библиотеке, њеним правилима и 

својим правима и обавезама као читаоца и корисника. Напомињемо да су одмах почели 

да користе фонд, и књиге за свој узраст, и да показују велико читалачко интересовање.  

 

Званична посета надзорница из Библиотеке града Београда донела је све похвале 

школској библиотеци, просторији у којој је смештена, осветљеношћу, чистоћи, 

величини фонда, и успешном тимском раду библиотекарки, о чему су саставиле и 

записник. Било је речи о редовној ревизији, коју би требало урадити ове године, с тим 

да се она изведе заједно с Градском библиотеком, чији је део фонда смештен у 

школској библиотеци. Од почетка године до данас фонд је обогаћен са још 38 књиге, од 



којих је директорка школе Биљана Обрадовић донирала комплет романа Перл Бак, 

Мирослав Новитовић из Обреновца десет наслова(Фројд, Чехов, Андрић, Дамјановић), 

ученици који редовно донирају књиге, као и дугогодишњи донатор Сања Лазић. 

Новцем које је Министарство просвете одобрило купљено је још тридесет наслова. 

Неке од тих књига још нису пристигле, па из тог разлога нису убројане у фонд. 

Пројекат библиотекарке Ане Бујић „Књиге које недостају“ (класици за децу и омладину 

који нису прештампавани, као на пример књиге издања „Плава птица“ или „Ластавица“, 

или „Нолит“) још је у току, јер је циљ да се ученици упознају са другим временима и 

другим начином размишљања. Лектира се редовно користи, како из библиотечког 

физичког фонда тако и електронска, јер библиотека на платформи Teams још увек је 

актуелна, и обогаћена новим насловима. Библиотека сарађује с наставницима, учествује 

у литерарним конкурсима, раду рецитаторске секције, једном речју сарађује с колегама 

и помаже им у раду; коју њој се одржавају радионице, читаоница се све више користи, и 

све више ученика схвата предност коришћења ове просторије.  

 

6. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

Редовна настава, као и остали облици непосредног рада са ученицима су реализовани су 

по плану у првом полугодишту ове школске године. 

 

Поред обавезних предмета, ученици похађају и часове обавезаног изборног страног 

језика (руски језик), часове Верске наставе и часове Грађанског васпитања.  

 

Часови допунске и додатне наставе су реализовани непосредно у школи. Од 

ваннаставних активности ученици имају велик избор секција из различитих области у 

које се укључују према интересовањима: Културноуметничка секција, Креативна 

радионица, Еколошка секција, Културноуметничка секција, Сценска уметност, Ликовна 

секција, Литерарна секција, Хор, Спортска секција – Кошарка, Спортска секција - 

Одбојка (секција), Спортска секција - фудбал (секција), Драмска секција (секција), 

Саобраћајна секција (секција), Архитектура и грађевинарство (секција), Информатичка 

секција (секција). 

 

Од почетка школске године наставници који предају ученицима 8. разреда држе 

припремну наставу сваке недеље по један час из математике и српског језика, а остали 

предмети ( географија, физика, историјам биологија, хемија) се реализују наизменично, 

сваке друге недеље или појачаним радом и на часовима допунске и додатне наставе 

истих предмета. 

 

Радионице Обогаћеног једносменског рада су реализоване по распореду, након часова 

редовне наставе. Радионице су подељене за ученике млађих разреда и ученикестаријих 

разреда. Реализоване су у матичној школи у Стублиинама, и у физички издвојеним 

одељењима, у Великом Пољу и Трстеници. 

 



 

 

7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

У секција и радионица, у првом полугодишту школске 2022/2023. реализовано је више 

ваннаставних активности, у оквиру саме школе и ван ње: 

 

- ,,Покретни планетаријум" - гостовање покретног планетаријума астрономског 

друштва школи 

- Представа ,,Деда Мраз и Џек Снежни" у интерпретацији ансамбла СКЦ 

Обреновац 

- Новогодишњи продајни сајам ,,Чувамо Природу" 

- ,,Дан јелки" – манифестација припреме украса и кићења новогодишње јелке на 

градском тргу у Обреновцу 

- Хуманитарна акција ,,Солидарни пакетић" 

- Новогодишњи маскенбал ученика школе 

- Новогодишње приредбе ученика школе 

- Посета археолошког локалитета ,,Црквине'' 

- Садња стабала у оквиру пројекта ,,Да шуме буде више, да се лакше дише" 

- Атлетски пројекат ,,Брзином до звезда" 

- Посета Сајму књига 

- Дан толеранције 

- Квиз ,,Православна слагалица'' 

- Раличите активности у оквиру Дечје недеље 

- Еко камп – посета планини Гоч 

 

8. ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

а) Програм  здравствене заштите реализован је у сарадњи  са Домом здравља у 

Обреновцу, и Стублинама. У првом полугодишту сарадња се примарно односила на 

издавања здравствених потврда у вези са одласком ученика на рекреативну наставу на 

планину Гоч. 

 

б) Програм  безбедности ученика реализован је уз ангажовање одељењских старешина и 

дежурних наставника, кроз  организацију  дежурства током боравка у школи али и на 

испраћају ђачких аутобуса, при одласку ученика кући. Ради појачане безбедности деце 

по распореду  је ангажован школски  полицајац МУП-а ПС Обреновац.Реализована су и 

предавања Основи безбедности, на часовима ЧОС-а , у 4. и 6. разреду, од стране 

предавача МУП-а. Ученици нижих разреда су у оквиру кампање „Пажња сад!“ Агенције 

за безбедност саобраћаја добили едукативни материјал о правилима у саобраћају у виду 

приручника „Пажљивко“.  



 

в) На часовима одељењског стрешине у седмом и осмом разреду спроводе се радионице 

везане за професиналну оријентацију а многе сличне теме обрађују се и на часовима 

редовне наставе (Техника и технологија – угледни час у 8-3, наставник Сања Зелић). 

Такође, психолог и педагог школе обављају разговоре о избору будућег занимања са 

ученицима осмог разреда. У осталим разредима ПО се спроводи у оквиру редовних 

часова и часова ваннаставних активности. 

 

До краја школске године планирани су реални сусрети у школи и посете фирмама и 

средњим школма. 

 

 г) Такмичења ученика планирана  по утврђеним календаром такмичења Министарства 

просвете и науке Републике Србије за прво полугодиште на школском нивоу су 

реализована а почело се са припремом за општинска која су по плану у другом 

полугодишту. Током првог полугодишта наставници су узели учешће у припреми 

ученика за  такмичења, али и текуће конкурсе или манифестације који су или 

ревијалног или такмичарског карактера.  Спортска такмичења по спортским 

дисциплинама су реализована и ученици учествовали на нивоу општине. Реализована 

су и интерна такмичења у школи у виду расписивања ликовних и литерарних конкурса, 

и  такмичење у Квизу знања из области предмета. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

У оквиру усавршавања за педагошки рад одржана су два предавања: „Вршњачки односи 

и школски успех“и „Од препознавања до поступања-водич за превенцију 

дискриминације“. 

 

Када је реч о професионалном развоју наставника, током првог полугодишта школске 

године реализовани су семинари: „Даровито дете у школи и шта са њим“,“Ми и они, 

проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово 

превазилажење“, подршка развоју личности ученика „Даровити ученици ИОП-3 - 

програм обуке од националног значаја, „На заједничком путу учења“ – програм за 

јачање партнерства између два нивоа образовног система (предшколског и 

основношколског) од националног значаја, семинар „Формативно оцењивање - од 

планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске“. 

 

Током школске године, наставници ће похађати доступне обуке са Националне 

платформе „Чувам те“ и користити материјале са платформе у свом раду а у области 

превенције насиља. 

 

 



 
 

 

 



 

 

 


