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Полазне основе рада ( Закон о основнојшколи и важећи подзаконски акти)
Приликом израде овог извештаја школе поштовали су се се захтеви који се односе
на преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост
планираних задатака и педагошких активности.
Извештај о реализацији Годишњег плана обухватала је целокупну делатност
школе која је заснована:
Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2009;
52/2011, 55/2013; 13/2015, 68/2015; 62/2016;)
Законом о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања (Сл.
гласник РС бр. 52/2011, 55/2013);
Правилником о школском календару основне школе за школску 20010/11.годину;
Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи у оквиру 40 часовне радне
недеље;
Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи (Сл.гласник РС бр.10/04; 11/2012; 15/2013; 10/2016;
11/2016;)
Правилником о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред и
наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РСПросветни гласник бр.1/05; 15/2006; 2/2008; 2/2010; 7/2010; 3/2011; 7/2011; 1/2013;
11/2014; 11/2016;
Правилником о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и
други разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.1/05);
Правилником о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред
основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.10/2004; 3/06;15/06; 2/2008; 2/2010;
7/2010; 3/2011; 7/2011; 1/2013; 4/2013; 14/2013; 5/2014; 11/2016;)
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања
Службени гласник РС – Просветни гласник , 3/2006; 15/2006; 2/2008/, 3/2011; 7/2011;
1/2013; 11/2014; 11/2016; 7/2017;
Правилником о наставном плану и програму за пети и шести разред основног образовања
и васпитања (Сл.гласник РС бр.6/06; 5/2008; 3/2011; 1/2013; 5/2014; 11/2016; 8/2017);
Правилником о изменама правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.9/06);
Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања (Просветни
гласник бр.6/2007; 2/2010; 7/2010; 3/2011; 1/2013; 4/2013; 1/2016;) 8/2017.
Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и вапитања и
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС
бр.6/2007, 8/2017);
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (
Службени гласник РС – Просветни гласник- 6/2009; 3/2011; 8/2013; 11/2016;)
Правилником о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр.2/2010);
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Сл.гласник РС, бр.13/2011 и бр.31/2011, 3/2017);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делетност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју (
Сл.гласник.РС. бр.73/2016);
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Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС,
бр.74/2011);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља
делатност основног образовања и васпитања;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2016/2017.године;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2017/2018.године;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2018/2019.године;
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2019/2020.године;
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1 . Oсновни подаци установи
1.

Назив :

Основна школа " Браћа Барух "

2.

Адреса :

Деспота Ђурђа бр. 2 - Београд

3.

Општина :

Стари град

4.

Број телефона :

011 / 2183 - 541

5.

Број факса :

011 / 2638 - 344

6.

Е - mail :

baruh@sezampro.rs
os.bracabaruh@open.telekom.rs

7.

Web address :

http:www.osbracabaruh.znanje.info

8.

Школу представља и засупа директор:

Милица Томовић од 21.11.2019.године

2. Друштвена средина у којој се остваривао образовно-васпитни рад школи
1. 1.Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2. Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту
3. Завод за унапређивање образовања и васпитања
4. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
5. Завод за издавање уџбеника и наставних средстава
6. Институт за педагогошка истраживања
7. Министарство унутрашњих послова (ОУП Стари град)
8. Одељење за малолетничку деликвенцију Градског секретаријата за унутрашње послове
9. Институт за ментално здравље
10. Дом здравља
11. Центар за социјални рад
12. Организација „ Црвени крст“ Стари град
13. Јеврејска заједница Београда и Србије
14. Организација Пријатељи деце Стари град
15. Вртићи: 17 на општини Стари град
16. Основне школе на општини...
17. Гимназије : Прва београдска гимназија, Математичка гимназија...
18. Регионални центар за таленте
19. Институт за стране језике
20. Институт за педагошка истраживања
21. Факултети :
1. Филозофски факултет-катедра за педагогију, Институт за психологију,
2. Филолошки факултет
3. Физички факултет
4. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
5. Дефектолошки факултет
6. Факултет примењених уметности
7. Факултет ликовних уметности
8. Учитељски факултет
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22. Музеји:
1. Народни музеј,
1. Педагошки музеј,
2. Етнографски музеј,
3. Вуков и Доситејев музеј,
4. Андрићев музеј,
5. Музеј науке и технике
6. Историјски музеј Србије и
7. Војни музеј
23. Библиотеке: Градска библиотека, Библиотека"Ђорђе Јовановић", Библиотека „Драган
Лукић“
24. Вукова задужбина
25. Амбасаде
26. УНЕСКО
27. УНИЦЕФ
28. Културни центар Рекс- Rex
29. Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ-CEDEUM
30. Дечји савез општине Стари град, Дечји културни центар, Дом омладине, Културни центар
1. Позоришта :Народно позориште "Бошко Буха",
2."Душко Радовић",
31. Ботаничка башта
32. Метеоролошка станица, опсерваторија
33. ЗОО врт
34. Калемегданска тврђава
35. Шаховски клуб „Делфин“
36. Асоцијација Спортиш и др. спортске организације и клубови
37. Национална служба за запошљавање
38. Удружење грађана „Еко – урбан“
39. Завод за заштиту природе Србије
40. Млади истраживачи Србије
41. Студентска организација AIECES
42. Редакцијом школског програма РТС-а
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3. Условирадa у установи
a) Материјално-техничкииусловирада
Просторни услови школе су задовољавајући и омогућавају функционалну организацију
рада по специјализованим учионицама у разредној и предметној настави. Школа има
задовољавајућу естетску обликованост и здравствено-хигијенску уређеност.
Током 2006. и 2007. године на објекту су извршени обимни грађевински радови (кров,
прозори, врата, подови, мокри чворови, фискултурна сала, купљене су клупе и столице за
ученике у свим учионицама).
У 2008. години купљени су клима уређаји у рачуноводству, кабинету информатике,
целодневној настави, прод. боравку и зборници. Постављене су подне плочице испред и у
свлачионицама фискултурне сале. Окречено је приземље школе (средства града).
Направљене су полице за библиотеку и рачуноводство. Набављена је опрема за наставу
математике. Купљена су 2 касетофона, 5 магнетних табли за учионице, окречено 5
учионица на 1. спрату. Изграђен је део школске ограде са бочне стране.
У 2009. години средствима града опремљен је кабинет за наставу техничког и
информатичког образовања, чиме се са 10% наставних средстава повећало на 60%.
Окречено је 5 учионица на 2. спрату. Купљена је машина за прање веша.
Током 2010. године средствима Скупштине Општине Стари град, промењен је кров на
малој сали и великој фискултурној сали. Такође обе сале су окречене. У фискултурној сали
извршено је хобловање и лакирање паркета и обележен је терен. Вредност радова је
износила 5800000 динара. Око школског дворишта замењена је ограда. Вредност радова је
износила 1800000 динара. Коришћењем сопствених средства у износу од 200000 динара у
школској згради су окречени ходници на првом и другом спрату и две учионице ( за
биологију и математику).
У 2011. години у потпуности је опремљен кабинет за информатику и рачунарство од
стране Министарства за просвету и науку. Окречене су четири учионице у целодневној
настави, као и део ходника на првом спрату.
У 2012. години средствима градске општине Стари град асфалтирано је 100м 2 школског
дворишта и извршена је комплетна реконструкција школе, као и кречење бочних фасада
на школи, као и део доње фасаде, где је стан домара школе.
Средствима Општине Стари град опремљена је учионица за први разред (I/1 одељење):
купљен је LCD телевизор, видео рекордер и направљен је опрмар. Такође је купљено и 70
столица за школску трпезарију и 40 столица за зборницу, уграђена су два клима уређаја (у
кабинетима српског језика и математике).
Средствима школе окречене су учионице за I разред, затим су уређене 4 учионице и
делимично окречене , окречен је и део кухиње и хола, офарбано 10 радијатора и уграђена
PVC столарија у подрумском делу хола. Такође су уграђени висећи елементи у школској
трпезарији и извршена је репарација столова у зборници и ормара у ходнику. Купљене су
завесе за кабинете српског и енглеског језика, DVD плејер и пројекционо платно и
магнетна бела табла за одељење I/2.
У 2013.години средствима Градске општине Стари град постављена је ограда са доње
стране школе у дужини од 120м, поправљен је део ограде изнад кухиње и изнад наставне
зборнице, замењени су олуци на крову школе. Средствима града Београда односно
Секретаријата за образовање, дечју и социјалну заштиту финансирани су ормани у
кабинетима: хемија, физике и биологије, као и плоче за столове за кабинет ТО. Набављен
је део опреме за наставу физичког васпитања. Школа је сопственим средствима купила 20
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столица и 10 клупа. Током летњег распуста окречено је пет учионица и део хола на I
спрату. Током 2013. године школа је од донација опремљена следећом опремом:

1
2
3
4
5
6
7
8

Назив
Телевизор VOX LED 32 HDR
Epson Projektor EB-S11
Лаптоп –HP Pavilion Sleekbook 15-b101S
Лаптоп –Toshiba Satelite C850-1GF
VEGAпрој.платно трипод 180x180
VEGAпрој.платно зидно 180x180
Фото-апарат Samsung WB30F Black
Штампач Canon Pixma MP 230

Ком.
2
1
1
1
1
1
1
1

Из сопствених прихода купљено је :
Назив
Ком.
1
ФОТО-КОПИР АПАРАТ Canon IR 2520(са тонером)
1
2
Табле за кошарку(на спортским теренима)
3
3
Табле за кошарку-сала (плексиглас са зглобним обручом)
2
4
Рачунар за Рачуноводство
1
5
Пројектор BENQ MS502 3D
1
6
Уградња преграде – панел и стакло
1
7
Двострана улазна врата
1
8
Гитара
1
Како нов приступ настави подразумева да активности у школи морају бити пропраћене
одговарајућом опремом , плански током 2014.године, у години јубилеја школа је
опремљена следећим наставним средствима:
Прво учионица за целодневну наставу за коју је набављен:
Назив
Ком.
1
Телевизор ЛГ 42ЛБ5500
1
2
ДВД ДП 932Х ЛГ БЛУ РЕЈ + Бокс носач
3
3
Платно зидно С 180х180
2
4
Орман
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Просторија
у учионицу 12
у учионицу 10
у учионицу 6
у кабинет за српски језик
у кабинет за српски језик
у кабинет за руски језик
у кабинет за руски језик
у учионицу 5
у математику 2

Назив
Платно зидно С 180х180
Платно зидно С 180х180
Платно зидно С 180х180
Школска клупа зелена
Школска столица зелена
Радио касетофон ЦСУ 484 ПЛЛ
Пројекционо платно сх1.3 зидно
Табла магнетна флит чарт 56х88
Табла бела дз вх 109ам 120х240

Ком.
1
1
1
10
20
1
1
1
1
8
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

секретар
математика
ТиИО
ТиИО
директор
кухиња
кухиња
кухиња
у учионицу 10
у учионицу 10
у учионицу 5
математика 2
у кабинет за музичко
ТиИО
ТиИО
рачуноводство
рачуноводство
физика-хемија
кухиња
кухиња
кухиња
ДАТО ДЕЦИ 3. РАЗРЕДА
Физичко

у учионицу 13-Душтинац Б.
у учионицу 13 ( 4 )
у учионицу 13 ( 2 )
у учионицу 13 ( 4 - 2 )

у учионицу 13
у учионицу 13
у учионицу 13
у учионицу 13 ( 2 )

Рачунар ВБС ХОМЕ Г1820
Нотбук ХП 255
ГЛИ 10.8 В-ЛИ АКУ лампа
ГСР 10.8-ЛИ + прибор
Диктафон ИЦД Сони
Миксер М 605
Индукцијски решо
Индукцијска џезва
Телевизор ЛГ 42ЛБ5500
ДВД ДП 932Х ЛГ БЛУ РЕЈ + Бокс носач
Телевизор ВОКС лед 42 880
Канцеларијски орман 186х100х42
Канцеларијски орман 186х100х42
Нотбук Тошиба сателит
Појачало,2 звучника,2 микрофона
Канцеларијски орман 200х45х280
Канцеларијски орман са 8 фиока
Полица у зиду
Фрижидер комбиновани РФ 6325
Канцеларијски орман 80х42х186
Канцеларијски орман 133х60х204
Нотбук Ацер ес1-111-ц2хн
Кошаркашки комплет са штампом
Струњача 200х100х6
Козлић Јуниор
Ниска греда
Одскочна даска Ројтер
Шведска клупа
Разбој ниски
Конопац ѕа надвлачење фи25х15м
Штоперица механичка
Чуњ дрвени
Лопта за кошарку Винер грипи 7
Лопта за фудбал Винер спирит 5
Лопта за одбојку Винер дроп
Лопта за кошарку еко-кожа
Лопта за фудбал Винер брилијант фифа
Лопта за одбојку Винер ВЦ-5
Медицинка 1 кг
Медицинка 2 кг
Медицинка 3 кг
Мрежа за кош
Мрежа за одбојку са сајлом

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
12
3
1
1
1
1
1
1
1
10
6
4
4
3
1
1
2
2
3
4
1
9
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

у учионицу 13
у учионицу 13

у кабинет за музичко
у кабинет за музичко
у кабинет за музичко
у учионицу 12
у учионицу 10

Вијача 2,5м
Вијача 3м
Рипсто 260х90
Голић мали метални
Пумпа за лопте
Орфов инструментариј сет
Тарабука
Чикен егс пар
Синтисајзер Касио
орман

5
3
1
2
1
1
1
1
1
1

У школској 2014/2015.години купљен је знатан број наставних средстава и
дидактичке опреме (рачунари, пројектори, пројекциона платна,...).
У школској 2015/2016. години купљен купљени су компјутери за канцеларију
рачуноводства, као и за кабинет историје, један видео пројектор за кабинет биологије, три
радио касетофона, један глобус, три ком.зидног платна, механичка штоперица, усисивач,
две табле за кошарку, комплет дресова за фудбал (репрезентација школе), бела магнетна
табла, ормар за канцеларију директора и педагога школе, столови у канцеларијама
директора, педагога и рачуноводства, столице за канцеларију директора, рачуноводство и
секретара, перманентна набавка спортских реквизита за наставу физичког васпитања,
посуђе за школску трпезарију.
У школској 2016/2017.години закључком градоначелника града Београда, Синише
Малог, од 28. септембра 2016. године ОШ „Браћа Барух“ уплаћена су финансијска средства
у укупном износу од 597 960,07 динара са ПДВ-ом за набавку наставних средстава, пре
свега рачунара и рачунарске опреме. После спроведеног поступка и куповине о свему је
обавештен Секретаријат заобразовање и дечју заштиту. Купљено је 5 лаптопова, 3
пројектора, 3 телевизора и једна интерактивна табла.
Школа је сопственим средствима на основу одлуке Школског одбора и спроведене
процедуре издвојила 325 000 динара за генерално сређивање фискултурне сале. Сала је
завршена фебруара 2017. године. Школа је сопственим средствима окречила 5 учионица. У
току школске године сређен је стан домара школе, који се налази у школској згради. За
сређивање школског стана коришћена су средства донације у радовима и материјалу.
Сопственим средствима сређена је и радионица домара. Сређен је кабинет техничког
образовања и радови су износили 100 000 динара.
Набавка наставних средстава и опреме у школској 2017/18. години
Сопствена средства:

1
2
3
4
5
6
7

Назив
Фотеље у ходнику
Концеларијске столице
Рачунар у зборници
Судомашина Bosh у кухињи
Комбиновани фрижидер Vox у кухињи
Електрична плоча – решо у кухињи
мини линија Philips – кабинет музичке културе

Ком.
2
4
1
1
1
1
1
10
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8
9
10
11
12
13
14
15
16.

Радио касетофон - Деневер
Опрема и ормари за кабинет ОТО
Гардеробне клупе са чивилуцима у свлационици за физичко
Улазна врата
Ламинат у канцеларији педагога, секретара и рачуноводства
Касетни ормари за учионице
Клупе и столови
Столице
Окречено шест учионица, два мокра чвора

1
4
2
5
10
30

Средства Секретаријата за образовања

1
2
3
4

Назив
led Gruding телевизора
пројектора Benco
лап-топа Lenovo
преносна радија Vox

Ком.
3
3
3
3

Средствима Секретаријата за образовање направљени су ормари у зборници, библиотеци,
радни столови и ормари код секретара школе.
Донација АССЕКО СЕЕ (вредност донације 250 000 динара; намењено за одељење 2-2)
Назив
Ком.
1
Тв LED Gruding 43“
1
2
Тв носач
1
3
Пројектор Benco
1
4
Преносни радио
1
5.
Лап топ Леново
1
Донација Паркинг сервиса
Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта донирао је школи дана
12.9.2017. године: Све у оквиру акције „Ђаци вас моле успорите поред школе“.

1
2

Назив
интерактивну таблу Vision 90
пројектор Benco MS 506

Ком.
1
1

Савез за школски спорт Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Београд је дана 23.2.2018.године
,а на основу длуке управног одбора и уговора о регулисању међусобних права и обавеза,
Основној школи „Браћа Барух“ доделио спортску опрему и то:
Назив
Ком.
1
плексигас кошаркашке табле,
2
2
обруча, две мрежице
2
3
два рукометна гола,
2
11
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4
5.
6.
7.

мреже за гол,
мрежа за одбојку,
два шпанераза одбојкашку мрежу,
лопте (10+10+10+10),

2
1
2
40

Опрема је уручена школи у присуствуминистра спорта Вање Удовичићаи неколико
угледних и познатих спортиста.
У току 2019 године школа је набавила и ставила у употребу ситан инвентар у укупној
вредности 195.596,80 динара.
Набављене су и постављене чесме за тоалете на приземљу и првом спрату,бојлер на
другом спрату,кашике ,виљушке ,тањири за кухињу,бушилица.
У прилогу се налази списак опреме која је набављена у току 2019. године
( донације и средства купљена новчаним средствима школе)
У 2019. години набављена опрема
Назив
школске клупе браон четвртке
школске столице браон четвртке
магнетна бела табла са постољем
Ацер А315-51
клима Мидеа 12000 БТУ
ормар 152х90х45 бели 9 врата
ормар 152х90х45 бели 3 врата
ормар 152х90х45 бели 3 врата
интерактивна табла Мултитач ИР83
Пројектор БЕНК МС 506
Леново В130-15ИКБ
Тапацирана столица за наставнике
магнетна бела табла
Витрина за пехаре
Ормар 90х249х45 буква 6 врата жуто
Микро систем БлаупунктМС8БК
Радио ЦД плејер Блаупункт ББ5ВХ
магнетна бела табла словарица
магнетна бела табла словарица
магнетна бела табла словарица
Леново ТАБ е-7
Штампач ХП Ласер М130
Канцеларијска фотеља офице
Филипс радио уређај АЗ 215Б
ормар 152х90х45 9 врата
Компјутер комплет
Компјутер комплет
Компјутер комплет

стање
20
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
1
78
1
1
1
1
1
1
1
12
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Компјутер комплет
Компјутер комплет
Лаптоп Тесла
Лаптоп Тесла
Лаптоп Тесла
Лаптоп Тесла
Лаптоп Тесла
Лаптоп Тесла
Лаптоп Тесла
пројектор Епсон + сталак
пројектор Епсон + сталак
пројектор Епсон + сталак
пројектор Епсон + сталак
пројектор Епсон + сталак
пројектор Епсон + сталак
пројектор Епсон
сталак
Крамп
Лопата
Секира
Ћускија
Носила алуминијумска
Батеријска бушилица
магнетна бела табла
магнетна бела табла
магнетна бела табла
магнетна бела табла
магнетна бела табла
уређај за складиштење мејлова
Рачунар Вајс Солушенс
Угаона брусилица
Турпија за метал полуокругла
Турпија за метал пљосната
Једноручна стега Волткрафт
Сечице ВИХА

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

У односу на норматив школа је опремљена:
– општим наставним средствима 70%
– посебним наставним средствима 60%

13
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4.Просторни ресурси школе
Распоред коришћења наставних и других просторија
Приземље
1.
1фискултурна сала
2.
3.

1 кабинет за
наставника

радионица за техничко и информатичко
образовање
Учионица

4.
библиотека
5.
рачуноводство
6.
учионица
7.
зубна амбуланта
8.
кабинет за физику и хемију
9. и 10.
кухиња и трпезарија
11.
радионица домара
12
Информатички кабинет
Први спрат
1.
зборница за наставнике
2.
канцеларија директора
3.
канцеларија секретара
4.
канцеларија педагога
5.
мала свечана сала
6.
учионица бр.6
7.
учионица бр.7
8.
учионица бр.8
9.
учионица бр.9
10.
учионица бр.10
11.
учионица бр.11
12.
учионица бр.12
13.
учионица бр.13
Други спрат
1.
учионица бр.1 - математика
2.
учионица бр.2 - ликовна култура
3.
учионица бр.3 – српски језик
4.
учионица бр.4 – енглески језик
5.
учионица бр.5 – руски језик/немачки језик
6.
учионица бр.6 – историја и географија
7.
учионица бр.7 – музичка култура
8.
9.

2 свлачионице

2 припреме

учионица бр.8 - математика
учионица бр.9 - биологија
14
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10.
учионица бр.10 – страни језици
– број школских објеката 1
– укупна површина школског објекта 3860 м2
– укупна површина пратећег простора-дворишта, спорт.терени 4.663 м2

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Бројно стањеученика
Током школске 2019/2020. године у нашој школи наставу је похађало 546 ученика
(од првог до четвртог разреда 293 ученика и од 5-8 разреда 253 ученика) распоређених у
23 одељења ( 12 одељења у млађим разредима и 11 одељења у старијим разредима). Ове
године имамо 4 одељења целодневне наставе и то: два одељења првог и два одељења
другог разреда. За све ученике млађих разреда у школи је организована ужина, а за
ученике првог и другог разреда ручак и ужина.Такође, у нашој школи постоји и четири
одељења боравка.
разред
први разред
други разред
трећи разред
четврти разред
пети разред
шести разред
седми разред
осми разред

број одељења
3
3
3
3
3
3
2
3

број ученика
85
59
72
77
65
65
58
65

Укупно: 546 ученика од првог до осмог разреда
Укупно: 293 ученик млађих разреда и 253 ученика старијих разреда
Просек по одељењу: 23 ученика
Целодневна настава има уписаних :95
Први разред - ученика - 57
Други разред – ученика - 38
Укупно ученика у целодневној настави: 95 ученика
Општи успех ученика ОШ „Браћа Барух“ на крају школске 2019 /2020 . године
анализиран је на нивоу одељења и разреда, са истицањем специфичних случајева, при
чему су разматране и приказане средње оцене одељења.
Први разред има 85 ученика распоређених у три одељења (два одељења
целодневне наставе и једно класично одељење са боравком). План и програм предвиђен
школску 2019/2020.године у потпуности је реализован. С обзиром да се ученици одељења
првог разреда оцењују описно, њивов је успех засебно анализиран на седници одељењских
већа млађих разреда.
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2. Табеларни преглед успеха ученика од 2. до 4.разреда разреда
Број
Одличан
Вр.
Добар
Довољ. Свега
Недов.
Разред ученика
добар
позитивних
Бр. %
Бр. %
Бр. %
Бр. % Бр.
%
Бр. %
II1
21
20
95.24 1
4.76
21
100
II2
19
19
100
19
100
II3
19
19
100
19
100
IIраз.
59
58 95.24 1
4.76
III1
23
20
86,96 3
13,04
23
100
III2
22
20
90.91 1
4,55
1
4,55
22
100
III3
26
25
96,15 1
3,85
26
100
IIIраз. 71
65 91,54 4
5,63 1
1,40
71
100
IV1
26
22
84,62 4
15,38
26
100
IV2
27
24
88,46 3
11,54
26
100
IV3
24
15
62,5
9
37,5
24
100
IVраз. 77
61 79,22 16 20,77
77
100
II-IV
207
184 88,88 21 10,14 1
100
207 100

Неоц.
Бр. %

3. Средње оцене одељења млађих разреда
II1 – 4,80
II2- 5,0
II3- 5,0

III1- 4,83
III2- 4,83
III3 – 4,90

IV1- 4,81
IV2- 4,76
IV3- 4,67

II р –4,93

III р- 4,85

IV р- 4,76

Oд II до IV – 4,84
Средња оцена у другом разреду износи 4,93. Просечне оцене одељења другог
разреда се делимично разликују . Одељења другог разреда постигла су средње оцене на
нивоу одличног успеха. Одељење 2/1постигло нешто мању средњу оцену у односу на
одељење 2/2 и 2/3 , који имају делмично уједначену средњу оцену У току ове школске
године ученици другог разреда нису имали смањене оцене из владања.
Просечна оцена одељења трећег разреда је 4,85. Ове школске године одељења
трећег разреда имају уједначене средње оцене .
Средња оцена одељења четвртог разреда је 4,76 што је приближно иста као и
средња оцена прошлогодишњег четвртог разреда (4,72 ).
У млађим разредима нема ученика који имају смањену оцену из владања.
Укупна средња оцена успеха коју су постигли ученици од II до IV разреда износи
4,84, што за више у односу на прошлогодишњу укупну средњу оцену млађих разреда
(4,66).
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4. Средња оцена успеха ученика млађих разреда по предметима на крају школске
2019/2020.године
Предмети
2.разред
3.разред
4.разред
Српски језик
Енглески
језик
Математика
Свет око нас
Пи Д
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање

4,67
4,94

4,45
4,40

4,26
4,14

4,46
4,49

4,71
4,82

4,36

4,16

4,97

4,54
5,0

4,22
5,0

4,41
4,82
4,38
4,99

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5. Табеларни преглед успеха ученика од 5. до 8 разредa
Број
Одличан
Вр.
Добар
Разред ученика
Добар
Бр.
%
Бр %
Бр %
V1
23
19
82,61 3
13,4
1
4,35
V2
21
17
80,75 4
19,05
V3
18
11
61,11 6
33,33 1
5,56
Vраз.
62
47
75,80 13 20,96 1
1,61
VI1
22
15
68,18 7
31,82
VI2
20
8
40
11
55
1
5
VI3
20
13
65
6
30
1
5
VIраз.
62
36
58,6
14 38,70 2
3,22
VII1
30
20
66,77 10
33,33
VII2
28
9
67,8
7
25
2
7,14
VIIраз
58
29
50
17 29,31 2
3,44
VIII1
20
11
55
7
35
2
10
VIII2
21
12
57,14 5
23,81 3
14,29
VIII3
24
17
70,83 6
25
1
4,17
VIIIpа
65
40
61,53 18 27,69 6
9,23
V-VIII
247
152
61,53 62 25,10 11 4,45

Довољ.
Бр.

%

1

4,76

1
1

1,53
0,40

Свега
позитивних
Бр.
%
23
100
21
100
18
100
62
100
22
100
20
100
20
100
62
100
30
100
28
100
58
100
20
100
21
100
24
100
65
100
247
100
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6. Средња оцена одељења старијих разреда
Одељење
Средња оцена
V1
4,75
V2
4,73
V3
4,59
V разред
4,69
VI1
4,57
VI2
4,22
VI3
4,46
VI РАЗРЕД
4,41
VII1
4,53
VII2
4,47
VII РАЗРЕД
4,5
VIII1
4,34
VIII2
4,30
VIII3
4,51
VIII РАЗРЕД
4,38
СРЕДЊА ОЦЕНА V-VIII
4,50
7. Средња оцена успеха ученика старијих разреда по предметима на крају школске
2019/2020.године
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија

5.разред
4,82
4,61
5
4,85
4,53
4,68

6.разред
4,15
4,11
5
4,90
4,26
4,52

7.разред
4,63
4,52
5
4,86
4,55
4,65

8.разред
4,67
4,44
5
5
4,37
4,29

Физика
Математика
Биологија

/
4,07
4,52

3,46
3,5
4,35

3,44
3,41
4,22

3,25
3,70
4,13

Хемија
ТИО
Физичко васпитање
Руски језик
Немачки језик
Информатика

/
4,7
5
4,72
4,56
4,95

/
4,68
5
4,63
4,15
4,82

4,34
4,80
5
4,8
4,17
4,80

4,11
4,37
5
4,24
4,06
/
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8. Владање ученика на крају школске годин
Разред/одељење

Укупан број ученика
Врло добро
1

5/1

Примерно
23

5/2
5/3

21
18

0
0

5.разред
6/1
6/2
6/3
6.разред
7/1
7/2
7.разред
8/1
8/2
8/3
8.разред

62
22
20
20
62
30
28
58
20
21
24
65

1
0
0
1
1
0
0
0
1
2
1
4
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Укупно

6

9. Број одржаних часова осталих облика васпитно образовног радa
5/1

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

7

9

10

10

10

Љиљана Ћузовић

Енглески језик

9

18

21

21

21

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

7

7

8

8

Бојана Перуничић

Географија

1

2

2

2

2

Драгана Аврамовић

Биологија

3

11

11

11

11

Јасмина Лукић

Математика

6

11

12

12

12

Сања Барбулов

Немачки језик

1

1

1

1

1

Ана Ђукановић

Руски језик

5

8

10

10

10

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

2

9

10

10

10

Љиљана Ћузовић

Енглески језик

0

0

0

0

0

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

1

5

11

11

11

Бојана Перуничић

Географија

1

2

2

2

2

Драгана Аврамовић

Биологија

1

6

6

6

6

Јасмина Лукић

Математика

6

12

12

12

12
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Сања Барбулов

Немачки језик

2

2

2

2

2

Ана Ђукановић

Руски језик

2

5

5

5

5

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Ана Ђукановић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Руски језик
(секција)

4

10

11

11

11

Радица Миљаковић
Аврамовић

Млади
историчари

0

0

0

0

0

Сања Барбулов

Секција немачког
језика

0

0

0

0

0

5/2

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Ивана Јегдић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

5

11

12

12

12

Александра Марковић

Енглески језик

0

3

3

3

3

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

2

4

4

4

4

Бојана Перуничић

Географија

1

2

2

2

2

Драгана Аврамовић

Биологија

3

11

11

11

11

Марина Комарица

Математика

2

10

12

12

12

Сања Барбулов

Немачки језик

0

5

5

5

5

Ана Ђукановић

Руски језик

3

6

6

6

6

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Име и презиме
наставника

Предмет

реализовани часови од почетка године
I

I

III

II

31.
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клас.

полуг.

клас.

полуг.

август

Ивана Јегдић

Српски језик и
књижевност

5

10

11

11

11

Александра Марковић

Енглески језик

1

3

3

3

3

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

3

3

3

Бојана Перуничић

Географија

1

2

2

2

2

Драгана Аврамовић

Биологија

1

6

6

6

6

Марина Комарица

Математика

6

12

12

12

12

Сања Барбулов

Немачки језик

0

0

0

0

0

Ана Ђукановић

Руски језик

2

3

3

3

3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Радица Миљаковић
Аврамовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Млади
историчари

0

0

0

0

0

Ана Ђукановић

Руски језик
(секција)

4

10

11

11

11

Сања Барбулов

Секција немачког
језика

0

0

0

0

0

5/3
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

4

9

10

10

10

Александра Марковић

Енглески језик

2

3

3

3

3

Радица Миљаковић

Историја

1

4

8

8

8
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Аврамовић
Бојана Перуничић

Географија

1

2

2

2

2

Драгана Аврамовић

Биологија

1

6

6

6

6

Јасмина Лукић

Математика

6

13

13

13

13

Сања Барбулов

Немачки језик

0

0

0

0

0

Ана Ђукановић

Руски језик

1

2

2

2

2

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Ана Ђукановић

Руски језик
(секција)

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

4

10

11

11

11

6/1

ЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Ивана Јегдић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

5

11

13

13

13

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

2

7

7

7

7

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5

Јасмина Лукић

Математика

4

12

13

13

13

Милица Мирковић

Физика

4

6

6

6

6

Сања Барбулов

Немачки језик

3

10

12

12

12

Ана Ђукановић

Руски језик

8

11

11

11

11

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Име и презиме

Предмет

реализовани часови од почетка године

23

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

наставника

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Ивана Јегдић

Српски језик и
књижевност

5

10

10

10

10

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

1

6

6

6

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Јасмина Лукић

Математика

8

16

16

16

16

Милица Мирковић

Физика

0

5

8

8

8

Сања Барбулов

Немачки језик

3

5

5

5

5

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Ана Ђукановић
Сања Барбулов

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Руски језик
(секција)

4

10

11

11

11

Секција немачког
језика

1

1

2

2

2

6/2
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Ивана Јегдић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

5

10

11

11

11

Александра Марковић

Енглески језик

1

1

1

1

1

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

1

2

2

2

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5
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Јасмина Лукић

Математика

4

12

13

13

13

Милица Мирковић

Физика

4

6

6

6

6

Сања Барбулов

Немачки језик

0

1

1

1

1

Ана Ђукановић

Руски језик

6

7

7

7

7

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Ивана Јегдић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

4

10

11

11

11

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

8

8

8

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

1

6

6

6

6

Милица Мирковић

Физика

0

5

8

8

8

Сања Барбулов

Немачки језик

2

3

3

3

3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Ана Ђукановић
Радица Миљаковић
Аврамовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Руски језик
(секција)

4

10

11

11

11

Млади
историчари

5

10

11

11

11

6/3
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Ивана Јегдић

Српски језик и

5

11

12

12

12
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књижевност
Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

2

3

3

8

9

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5

Јасмина Лукић

Математика

3

3

4

4

4

Милица Мирковић

Физика

3

7

7

7

7

Сања Барбулов

Немачки језик

0

4

5

5

5

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Ивана Јегдић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

5

10

11

11

11

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

8

8

8

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

1

6

6

6

6

Јасмина Лукић

Математика

8

15

16

16

16

Милица Мирковић

Физика

0

5

8

8

8

Сања Барбулов

Немачки језик

1

2

2

2

2

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Радица Миљаковић
Аврамовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Млади
историчари

11

18

19

19

19

Ивана Јегдић

Драмска секција

10

20

23

23

23

Сања Барбулов

Секција немачког

2

2

4

4

4
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језика
7/1
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

3

10

14

14

14

Александра Марковић

Енглески језик

0

0

1

1

1

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

2

5

5

11

11

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5

Марина Комарица

Математика

8

21

22

22

22

Милица Мирковић

Физика

3

7

7

7

7

Нина Василијевић

Хемија

0

0

0

0

0

Сања Барбулов

Немачки језик

4

18

20

20

20

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

6

10

12

12

12

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

1

4

4

4

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

3

3

3

3

Марина Комарица

Математика

6

12

12

12

12

Милица Мирковић

Физика

0

5

5

5

5

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА
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реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Радица Миљаковић
Аврамовић
Александра Санковић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Млади
историчари

4

4

4

4

4

Математичка
секција

2

4

4

4

4

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

4

9

10

10

10

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

1

6

6

6

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

3

3

3

3

Марина Комарица

Математика

6

12

12

12

12

Милица Мирковић

Физика

0

5

5

5

5

7/2
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски језик и
књижевност

6

10

12

12

12

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

1

4

4

4

Бојана Перуничић

Географија

1

3

3

3

3

Драгана Аврамовић

Биологија

0

3

3

3

3
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Марина Комарица

Математика

6

12

12

12

12

Милица Мирковић

Физика

0

5

5

5

5

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Радица Миљаковић
Аврамовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Млади
историчари

4

4

4

4

4

Ана Ђукановић

Руски језик
(секција)

0

0

0

0

0

Александра Санковић

Математичка
секција

2

4

4

4

4

8/1

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски
језик

3

6

7

7

7

Љиљана Ћузовић

Енглески
језик

0

0

0

1

1

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

1

1

1

2

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Милица Мирковић

Физика

1

6

6

6

6

Марина Комарица

Математика

3

4

5

5

5

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5

Нина Василијевић

Хемија

0

0

0

0

0

Сања Барбулов

Немачки
језик

0

0

1

1

1
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Ана Ђукановић

Руски језик

4

7

7

7

7

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски
језик

1

7

9

9

9

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

10

10

10

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Милица Мирковић

Физика

0

4

8

8

8

Марина Комарица

Математика

5

13

19

19

19

Драгана Аврамовић

Биологија

0

0

0

0

0

Нина Василијевић

Хемија

0

0

0

0

0

Сања Барбулов

Немачки
језик

2

3

3

3

3

Ана Ђукановић

Руски језик

0

9

9

9

9

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Александра Санковић
Сања Барбулов

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Математичка
секција

0

2

2

2

2

Секција немачког
језика

1

1

1

1

1

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
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реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

Јун

31.
август

Српски језик
(припремни рад)

5

15

18

18

20

20

Радица
Миљаковић
Аврамовић

Историја
(припремни рад)

0

7

12

15

19

19

Бојана Перуничић

Географија
(припремни рад)

0

0

2

2

2

2

Милица
Мирковић

Физика
(припремни рад)

0

0

0

0

4

4

Марина Комарица

Математика
(припремни рад)

3

9

11

11

15

15

Драгана
Аврамовић

Биологија
(припремни рад)

0

0

0

0

4

4

8/2

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски
језик

2

5

7

7

7

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

2

2

2

2

2

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Милица Мирковић

Физика

2

6

6

6

6

Александра Санковић

Математика

5

12

13

13

13

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5

Сања Барбулов

Немачки
језик

0

3

4

4

4
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Ана Ђукановић

Руски језик

4

7

8

8

8

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски
језик

1

7

9

9

9

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

12

12

12

Бојана Перуничић

Географија

3

3

3

3

3

Милица Мирковић

Физика

0

0

0

0

0

Александра Санковић

Математика

3

8

9

9

9

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Радица Миљаковић
Аврамовић
Александра Санковић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Млади
историчари

4

4

4

4

4

Математичка
секција

2

3

3

3

3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Милица Перишић
Милица Томовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

Јун

31.
август

Српски језик
(припремни рад)

5

15

18

18

20

20

Радица
Миљаковић
Аврамовић

Историја
(припремни рад)

0

7

12

15

19

19

Бојана Перуничић

Географија

0

0

2

2

2

2
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(припремни рад)
Милица
Мирковић

Физика
(припремни рад)

0

0

0

0

4

4

Александра
Санковић

Математика
(припремни рад)

10

20

27

35

45

45

Драгана
Аврамовић

Биологија
(припремни рад)

0

0

0

0

4

4

8/3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Српски
језик

5

12

13

13

13

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

2

2

2

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Милица Мирковић

Физика

2

6

6

6

6

Марина Комарица

Математика

3

4

6

6

6

Драгана Аврамовић

Биологија

0

5

5

5

5

Сања Барбулов

Немачки
језик

3

7

9

9

9

Ана Ђукановић

Руски језик

4

7

7

7

7

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

Српски
језик

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

3

4

9

9

9
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Љиљана Ћузовић

Енглески
језик

8

14

14

14

14

Радица Миљаковић
Аврамовић

Историја

0

2

11

11

11

Бојана Перуничић

Географија

2

3

3

3

3

Милица Мирковић

Физика

0

4

4

4

4

Марина Комарица

Математика

5

14

21

21

21

Ана Ђукановић

Руски језик

0

10

10

10

10

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈА

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Секција

Радица Миљаковић
Аврамовић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

31.
август

Млади
историчари

0

0

0

0

0

Ивана Јегдић

Драмска секција

10

21

24

24

24

Александра Санковић

Математичка
секција

1

3

3

3

3

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

реализовани часови од почетка године

Име и презиме
наставника

Предмет

Весна Милинчић

I
клас.

I
полуг.

III
клас.

II
полуг.

Јун

31.
август

Српски језик
(припремни рад)

6

13

18

25

31

31

Радица
Миљаковић
Аврамовић

Историја
(припремни рад)

0

7

12

15

21

21

Бојана Перуничић

Географија
(припремни рад)

0

0

1

1

1

1

Милица
Мирковић

Физика
(припремни рад)

0

0

0

0

6

6
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Марина Комарица

Математика
(припремни рад)

3

7

7

7

13

13

Драгана
Аврамовић

Биологија
(припремни рад)

0

0

0

0

6

6

10. Преглед изостанака ученика од 1. до 4.разреда
1/1

I клас.

I Полугодиште

III клас. (од
почетка године)

II Полугодиште (од
почетка године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

140

4.83

556

19.17

708

24.41

708

24.41

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

140

4.83

556

19.17

708

24.41

708

24.41

1/2
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

216

7.71

565

20.18

697

24.89

697

24.89

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

216

7.71

565

20.18

697

24.89

697

24.89

1/3
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

216

7.71

565

20.18

697

24.89

697

24.89

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

216

7.71

565

20.18

697

24.89

697

24.89
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2/1
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III клас. (од
почетка године)

II Полугодиште
(од почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

14

0.67

161

7.67

209

9.95

209

9.95

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

14

0.67

161

7.67

209

9.95

209

9.95

2/2
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

124

6.20

621

32.68

662

34.84

662

34.84

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

124

6.20

621

32.68

662

34.84

662

34.84

2/3
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

90

4.74

395

20.79

530

27.89

530

27.89

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

90

4.74

395

20.79

530

27.89

530

27.89

3/1
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

Оправдани

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

214

9.30

830

36.09

894

38.87

894

38.87
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Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

214

9.30

830

36.09

894

38.87

894

38.87

3/2
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

202

8.78

961

41.78

1022

46.45

1030

46.82

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

202

8.78

961

41.78

1022

46.45

1030

46.82

3/3
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

200

7.69

840

32.31

958

36.85

958

36.85

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

200

7.69

840

32.31

958

36.85

958

36.85

4/1
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

136

5.23

533

20.50

699

26.88

699

26.88

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

136

5.23

533

20.50

699

26.88

699

26.88

4/2
I клас.

I Полугодиште (од
почетка године)

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)
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Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

90

3.33

457

16.93

597

22.11

597

22.11

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

90

3.33

457

16.93

597

22.11

597

22.11

4/3
I Полугодиште (од
почетка године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II
Полугодиште
(од
почетка
године)

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Укупно

По
ученику

Оправдани

268

11.17

697

29.04

853

35.54

853

35.54

Неоправдани

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Укупно

268

11.17

697

29.04

853

35.54

853

35.54

11.Преглед изостанака ученика од 5. до 8.разреда
5/1
I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III клас. (од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
учени
ку

Укупн
о

По
учени
ку

Укупн
о

По
учени
ку

Укупн
о

По
учени
ку

Укупно

Оправдани

323

14.04

1183

51.43

1300

56.52

1300

56.52

8

Неоправдан
и

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Нерегулиса
ни

94

4.09

276

12.00

308

13.39

308

13.39

0

Укупно

417

18.13

1459

63.43

1608

69.91

1608

69.91

8

5/2

I клас.

I Полугодиште
(од
почетка
године)

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци
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Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

392

18.67

1169

55.67

1276

60.76

1276

60.76

0

Неоправда
ни

2

0.10

4

0.19

5

0.24

5

0.24

0

Укупно

394

18.76

1173

55.86

1281

61.00

1281

61.00

0

5/3

I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

226

12.56

951

52.83

1113

61.83

1113

61.83

0

Неоправда
ни

3

0.17

12

0.67

12

0.67

12

0.67

0

Укупно

229

12.72

963

53.50

1125

62.50

1125

62.50

0

6/1
I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

388

16.87

1353

61.50

1543

70.14

1543

70.14

0

Неоправда
ни

0

0.00

7

0.32

19

0.86

19

0.86

0

Укупно

388

16.87

1360

61.82

1562

71.00

1562

71.00

0

6/2

I клас.

I Полугодиште
(од
почетка
године)

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци
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Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

317

15.85

854

42.70

953

47.65

953

47.65

0

Неоправда
ни

1

0.05

33

1.65

34

1.70

34

1.70

0

Укупно

318

15.90

887

44.35

987

49.35

987

49.35

0

6/3
I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

529

26.45

1441

72.05

1654

82.70

1654

82.70

0

Неоправда
ни

7

0.35

30

1.50

36

1.80

36

1.80

0

Укупно

536

26.80

1471

73.55

1690

84.50

1690

84.50

0

7/1
I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

721

24.03

1998

66.60

2396

79.87

2396

79.87

0

Неоправда
ни

9

0.30

49

1.63

50

1.67

50

1.67

0

Укупно

730

24.33

2047

68.23

2446

81.53

2446

81.53

0

7/2

I клас.

Укупн

По

I Полугодиште
(од
почетка
године)

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн

Укупн

Укупн

Укупно

По

По

По
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о

ученик
у

о

ученик
у

о

ученик
у

о

ученик
у

Оправдани

516

18.43

1537

54.89

1806

64.50

1806

64.50

0

Неоправда
ни

27

0.96

48

1.71

51

1.82

51

1.82

0

Укупно

543

19.39

1585

56.61

1857

66.32

1857

66.32

0

8/1
I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III клас. (од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
учени
ку

Укупн
о

По
учени
ку

Укупн
о

По
учени
ку

Укупн
о

По
учени
ку

Укупно

Оправдани

864

43.20

2092

104.60

2371

118.55

2371

118.55

0

Неоправдан
и

30

1.50

68

3.40

68

3.40

68

3.40

0

Нерегулиса
ни

53

2.65

318

15.90

356

17.80

356

17.80

0

Укупно

947

47.35

2478

123.90

2795

139.75

2795

139.75

0

8/2
I Полугодиште
(од
почетка
године)

I клас.

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

701

33.38

1629

77.57

1913

91.10

1913

91.10

0

Неоправда
ни

88

4.19

206

9.81

232

11.05

232

11.05

0

Укупно

789

37.57

1835

87.38

2145

102.14

2145

102.14

0

8/3

I клас.

I Полугодиште
(од
почетка
године)

III
клас.
(од
почетка године)

II Полугодиште
(од
почетка
године)

Донесен
и
изостан
ци
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Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупн
о

По
ученик
у

Укупно

Оправдани

608

25.33

1747

72.79

1943

80.96

1943

80.96

0

Неоправда
ни

4

0.17

21

0.88

26

1.08

26

1.08

0

Укупно

612

25.50

1768

73.67

1969

82.04

1969

82.04

0

*Против ученика који имају неоправдане изостанке предузете су васпитно дисиплинске
мере, обавештени родитељи, а за поједине ученике укључен је Центар за социјални рад
Општине Стари град.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ
1.Школски одбор
У у школској 2019/2020 . години одржано је 10 седница Школског одбора.
10 . Седница, одржана је 3.09.2019. године, на којој је донета одлука о усвајању
Правила заштите од пожара, Програма основне обуке запослених радника из области
заштите од пожара ОШ „Браћа Барух“. Такође усвојен је Годишњи план рада школе за
школску 2019/2020.годину, Извештај о раду школе за школску 2018/2019.г., Извештај о
раду директора школе за школску 2018/2019.г. План стручног усавршавања наставника за
2019/2020.г. , школски развојни план, донета је одлука о предлогу Савета родитеља за
отварање још једне групе у продуженом боравку за ученике трећег разреда;
11. Седница одржана је 10.10 .2019. г . на тој седници донете су одлуке
оутврђивању предлога за избор директора школе, састављању Образложене листе
кандидата који испуњавају услове за избор директора школе, донета је одлука о гласању
за утврђивање предлога за избор директора школе.
12. Седница одржана је 25.11.2019.г, на којој су чланови упознати са решењем
МПНТ о именовању Милице Томовић за директора ОШ „Браћа Барух“, донета одлука о
премештају Милице Томовић са радног места наставника српског језика на радно место
директора школе, донета одлука за решење о одласку у пензију Драгомиру Ивановићу, в.д.
директора ОШ „Браћа Барух“ и донето је решење о накнади штете за неискоришћени
годишњи одмор в.д. директора ОШ „Браћа Барух“ , Драгомира Ивановића .
Кроз текућа питања, директор је обавестио чланове о извршеним радовима унутар
школе као и донацијама добијеним, како од родитеља, тако и општине, и других
институција.
13. Седница одржана 17.12..2019. на дневном реду је имала измене и допуне
финансијског плана. Шеф рачуноводства упознала чланове о динамици трошења
средстава, као и са изменама и допунама финансијском планом, након чега су усвојене
измене и допуне финансијског плана. Усвојени су општи акти школе: Кодекс облачења и
Правилник о видео надзору, упознато са покретањем дисциплинског поступка против
малолетног Д.М., разматрало се о прослави Светог Саве.
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14. Седница одржана је 13.1. 2020.године , на дневном реду донета и допуна
пословника о раду Школског одбора, усвојен Предлог финансијског плана за 2020.годину,
и донетта је одлука о усвајању Правилника о заштити података личности у ОШ „Браћа
Барух“.
15. седница одржана 23.1.2020.године, на дневном реду је било разматрање и
усвајање Извештаја Комисије за попис имовине са стањем на дан 31.12.2019.године.
16.седница одржана је 25.2.2020 године , на дневном реду је било Усвајањ
годишњег финансијског извештаја за 2019. годину – завршни рачун;Упознавање са
Извештајем о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/2020.
године;Упознавање са Извештајем о реализацији Годишњег плана рада школе у првом
полугодишту школске 2019/2020.Доношење одлуке о куповини уџбеника у организацији
школе;Доношење одлуке о упућивању захтева Министарству просвете, науке и
технолошког развоја за остваривање продуженог боравка у првом, другом, трећем и
четвртом разреду;Упознавање са инспекцијским надзорима вршеним у школи;Давање
сагласности ЕМФ РАТЕЛ-у за постављање опреме за мерење нејонизујућег зрачења;
17.седница одржана је 22.4.2020.године путем електрпнске комуникације, на
дневном реду је било усвајање Планајавних набавки за 2020.год;
18.седница одржана је 10.06.2020.год. путем електронске комуникације, на
дневном реду је бичо усвајање Школског развојни планна период од 5 година који је
усвојен.
19.седница одржана је 29.6.2020.године , на дневном реду је било усвајање
Школског програма трећи и седми разред и анекса Школског програма за први и осми
разред; а нализа Завршног испита; усвајање извештаја о реализацији наставе у природи
школске 2019/20. - за млађе разреде и бавештење о текућим дешавањима у Школи;
Предраг Кнежевић , председник Школског одбора

2. Директор установе
УВОД
На дужност директора школе постављенасам Решењем МПНТР 119-01-00067/201907/494 од 8.11.2019. године. На дужност сам ступила 21.11.2019. године.
Одговорно сам радила водећи рачуна о законитости рада и успешном обављању
делатности школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/2017. године), Закона о основном образовању и васпитању („Сл.
гласник РС“ број 55/2013. године), Статутом школе, Годишњим планом рада, Развојним,
Акционим и Финансијским планом као и другим подзаконским актима.
ОШ „Браћа Барух“ има 23 одељења. У школској 2019/2020. години у школи су
формирана 23 одељења, од чега су 4 одељења у целодневној настави и 4 групе продуженог
боравка. Настава се изводи само у првој смени за све ученике. У поподневној смени
организоване су активности у оквиру пројекта Министарства просвете Једносменски рад у
школи.
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У школи има 541 ученик. У млађим и старијим разредима настава се изводи на српском
језику. У школи се од првог разреда изучава енглески језик као први страни језик, а од
петог разреда немачки и руски језик као други страни језик.
Исхрана ученика је организована у виду ужине која се не припрема у школи већ само
сервира, као и топли оброк за продужени боравак.
У ОШ „Браћа Барух“ у школској 2019/2020. години запослено је 55 лица.
IРУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
1.2. Руковођење васпитно- образовним процесом у школи
Стандарди:
1.2.1.Развој културе учења
1.2.2.Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3.Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.2.4.Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5.Праћење и подстицање постигнућа ученика
1.2.1.
Опис
стандарда




Развој културе учења
Директор развија и промовише вредности учења и подучавања и развија школу
као заједницу ученика
У школској 2019/2020. годинивидно су побољшани услови за рад у циљу
унапређења наставе и учења. У покушају да се прате савремена кретања у
развоју образовања, у свим одељењима школе, у свакој учионици, поред
бежичног, инсталиран кабловски је интернет и тиме је омогућен нови приступ у
реализацији наставе.
У циљу развоја културе учења организоване су следеће екскурзије и излети.
Дана 25. и 26.9.2019. године реализована је дводневна екскурзија за ученике 7.
и 8. разреда, на релацији: Београд-Смедерево (Смедеревска тврђава)-Пожаревац
(Галерија Милене Павловић Барили)-Костолац (археолошко налазиште
Виминацијум) – Голубац(Голубачка тврђава)-манастир Тумане-археолошко
налазиште Лепенски вир-хидроелектрана Ђердап-Београд. Екскурзија је имала
велики сазнајни карактер. Аутобуси су постављени у 7 часова и уредно
прегледани од старне саобраћајне полиције. Тачно у 8 часова, аутобуси су
кренули на одредиште. Аутобуски превоз јебио добар, понашање возача
културно. Исхрана и смештај у хотелу Лепенски вир били су у границама
стандарда. Предавања на локалитетима, поучна и занимљива; временске
прилике повољне. Понашање ученика било је дисциплиновано (осим двојице о
чему је обавештена Школска управа Београд). Екскурзија за ученике 3,4,5. и 6.
разреда, реализована је на дестинацији: Београд-Шид (галерија Саве
Шумановића)-манастир Привина глава-ВУ Моровић-Меморијални центар
Сремски фронт-Београд. Посебан дочек ученици су имали у манастируПривина
глава, где су им подељени сокови, слаткиши и сл. Превоз је био добар, возачи
пажљиви и културни, време сунчано и пријатно. Ручак је био у границама
прихватљивог. Понашање ученика беспрекорно.Ученици 1. и 2. разреда
реализовали су екскурзију на релацији: Салаш Катаји-Мали Иђош. Екскурзија је
била занимљива, пуна садржаја, посебно спортских активности. Ручак је могао
бити бољи, али су ученици добијали додатак, ако су тражили.
Екскурзије су биле максимално безбедне.
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1.2.2.
Опис
стандарда


С обзиром на ванредно стање у Републици Србији, настава у природи је била
померена. На основу Препоруке за организацију екскурзије и наставе у природи
коју је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у
договору са родитељима који су желели да ученици реализују наставу у
природи, дана 16.06.2020. у 8 часова ученици четвртог разреда (њих 48 и 2
учитељице) су кренули у Ивањицу.
Организатор путовања била је агенција Beosonicиз Београда.
Ученици су били смештени у хотелу ,,Парк”у Ивањици. Хотел је био леп и чист, а
особље врло љубазно. Ученици су могли да користе све садржаје хотела
(дискотеку, парк и базен). Највише времена су проводили у шетњама, али и у
игри и дружењу у парку поред хотела. Рекреатори су их анимирали како у
шетњама тако и у поподневним играма, а увече и у дискотеци.
Храна у хотелу је била укусна и у довољним количинама.
Ученици су много научили и доста времена проводили на отвореном у игри и
дружењу, чему су се неизмерно радовали.
У Београд су се вратили 23.06.2020. у 18 часова, срећни и пуни утисака.
Превоз до Ивањице и натраг до Београда је био одличан. Аутобуси су били нови,
исправни и чисти, а возачи одговорни.
Ученици првог, другог и трећег разреда (њих 31 и 4 учитељa) реализовали су
наставу у природи у периоду од 29.6. до 6.7.2020. године на Копаонику, у
смештајном објекту Сребрнац. Организатор путовања била је агенција Beosonicиз
Београда. Аутобуси су кренули у 8 часова, након прегледа од стране полиције.
Ученици су највише времена су проводили у шетњама, али и у игри и дружењу.
Рекреатори су их анимирали како у шетњама тако и у поподневним играма, а
увече и у дискотеци. Аутобуси су били нови, исправни и чисти, а возачи
одговорни. У Београд су се вратили 6.7.2020. у 18 часова. Све је протекло у
најбољем реду. Сви ученици су били здрави.
Родитељима ученика који су одустали од наставе у природи новац ће, у
договору са агенцијом, бити враћен до новембра месеца 2020. године.
Ученици се укључују у рад у демократским процесима и у доношење одлука.
Формиран је Ученички парламент.Изабрана су два представника Ученичког
парламента који ће присуствовати седницама Школског одбора.
Заједничким учешћем на Светосавској академији, новогодишњим приредбама,
приредбама за пријем предшколаца, заједничким пројектима, спортским
такмичењима, подстиче се сарадња, размена искустава и ширење добре праксе у
школи и заједници.
Сталним разговорима са ученицима и наставницима, као и похвалама упућеним
примерима добре праксе, подстицала сам међусобну сарадњу и размену
искустава.
Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
Директор обезбеђује здраво безбедно радно окружење у коме ученици могу
квалитетно да уче и да се развијају
Користећи знања и вештине које сам стекла кроз дугогодишњи рад, подстицала
сам запослене у примењивању и осигуравању превентивних активности које се
односе на безбедност и поштовање права ученика.
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У циљу стварања здравих и безбедних услова за развој и учење предузете су
значајне мере. У договору са Сектором за ванредне ситуације договорена је
показна вежба за потребе у случају земљотреса или пожара. Ова вежба је
одложена за наредну школску годину, с обзиром на епидемиолошку ситуацију у
Републици Србији.
Поправљен је видео-надзор у школи. Обезбеђен је и телевизор са великим
екраном на коме ће радник обезбеђења моћи да прати догађања у школи. Донет
је правилник о видео надзору.
Хигијена у просторијама школе је, захваљујући помоћном особљу, на завидном
нивоу.
Замењене су славине у школским тоалетима.
Школски тоалети су, захваљујући донацији једног родитеља из Савета родитеља,
опремљени са дозерима за сапун. Школа је обезбедила и дезинфекциона
средства за руке за све ученике у циљу превенције ширења вируса.
Поправљен је паркет у фискултурној сали.
Израђена су нова врата у фискултурној сали и кабинету за историју.
Постављено је више паноа на зидовима школе не би ли ученици учинили
видљивим своје радове.
У неколико наврата је поправљана топловодна и водоводна мрежа у школском
дворишту. Приликом поправке разрушен је прилаз за особе са инвалидитетом
који је накнадно саниран. За време ванредног стања у Републици Србији
замењене су комплетне топловодне цеви у школи. Радове је финансирао
Секретаријат за образовање и дечју заштиту.
Набављене су књиге за библиотеку (на основу одлуке Савета родитеља у
вредности од 10 000 динара и на основу одлуке Министарства просвете за
богаћење библиотечког фонда, у вредности од 11 000 динара).
Набављена је клима за библиотеку. Поред тога, за време летњег распуста,
уграђене су још три климе у кабинете за музичко, енглески и једну учионицу
млађих разреда.
Школски одбор се сагласио са идејом директорке Школе о кречењу фасаде у боје,
како би Школа добила пријатнији изглед. Фасада Школе је окречена за време
летњег распуста. Финансирање из сопствених средстава.
Велика пажња се посвећује превентивним активностима у циљу поштовања
права ученика и заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања,
радом одељењских старешина, стручних сарадника и директора школе. Активно
сам учествовала у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
На видним местима у школи истакнут је Кодекс облачења, који је усвојен
17.12.2019. и поступци у деловању код насиља, злостављања и дискриминације.
У раду се примењују међународне конвенције о правима деце.
4. 12. 2019. извршен је инспекцијски надзор од стране Министарства
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације. Циљ надзора – заштита од
пожара. Донете су четири мере, од којих су три отклоњене.
26. 12. 2019. извршен је инспекцијски надзор од стране Министарства
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације. Циљ надзора – циљ
смањења ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама. Нису
донете никакве мере.
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15. 1. 2020. Извршен је ванредни инспекцијски надзор, a у вези са примедбама
раодитеља на рад Марине Комарице, наставника математике. (Маријана
Игњатовић, градски просветни инспектор). Донете мере су отклоњене.
16.01.2020. године извршен је редовни теренски инспекцијски надзор. (Слађана
Милин, просветни инспектор). Нису донете никакве мере.
22.1. 2020. године извршен је ванредни инспекцијски надзор инспекције за рад
(Јасмина Маричић Вукотић) по пријави Гордане Станковић. Пријава се односила
на бившег директора тако да се поступак обуставља.
11. и 12.6.2020. године извршен је ванредни инспекцијски надзор над радом ОШ
,,Браћа Барух“од стране Саше Димитријевића, просветног инспектора, чији је
предмет био провера навода из представке подносиоца Зорана Марића,
родитеља ученика Н.М. Директорки Школе је указано да је у обавези да доследно
примењује Правила понашања у установи у делу који се односи на боравак,
кретање и поступање трећих лица, а подносилац преставке је упућен да се,
уколико и дање сматра да су му повређена права, обрати надлежном суду.
Напомињем да је заштитник грађана 19.5.2020. утврдио да нема основа за даље
поступање по предметној притужби.
17, 18. и 19.6.2020. године извршена је контрола за време спровођења Завршног
испита од стране Снежане Нишевић, саветника-спољног сарадника. Утисци о
начину спровођења Завршног испита у нашој школи су веома позитивни.
С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, вржена је
дезинфекција Школе више пута (Завод за Биоциде), обезбеђене су маске и
рукавице за запослене и ученике, као и средства за дезинфекцију.
Родитењи су обавештени о могућности да од понедељка, 11. маја 2020. године
почиње пријем деце/ученика млађих разреда у целодневни боравак. Није било
заинтересованих, али је Школа у сваком тренутку била приправна за пријем
ученика.









1.2.3.
Опис
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Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног процеса, директор
врши педагошко –инструктивни увид у праћење образовно васпитног рада
У протеклом периоду сам се упознавала са свим стратешким документима
везаним за развој образовања и васпитања у Србији.
Школа је обезбедила бесплатне уџбенике оним ученицима који су на основу
упутства од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
стекли право на исте.
Увођењем ес Дневника од другог полугодишта 2018/2019. школске године
промовишем иновације и подстичем наставнике и стручне сараднике да
примењују савремене технике учења и савремене технологије у образовноваспитном процесу. У ту сврху наставници, који су били на обуци
Министарства просвете ,,2000 дигиталних учионица“ добили су 7 нових
лаптопова, пројектора и држача за пројекторе. Осим тога, РТС је школи
поклонио 5 расходованих рачунара, тако да су сада сви запослени
опремљени ИКТ опремом за рад.
Кроз инструктивни рад и посете часовима подстицала сам наставнике и
стручне сараднике, инсистирала сам на појачавању рада ваннаставних
активности како би се подстицала креативност ученика и стицала
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функционална знања и развој правих стилова живота. Наставнике сам
упознала са скалом за самоевалуацију наставног часа и навела их на
систематичну самоевалуацију како би се побољшао квалитет наставног и
васпитног процеса у школи.
Од септембра месеца у ОШ ,,Браћа Барух“ реализује се пилот пројекат
Министарства просвете, науке и технолошког развоја ,,Једносменски рад у
школи“. У оквиру овог пројекта у ОШ ,,Браћа Барух“укупно се пријавило 230
ученика. Распоред ученика по активностима је следећи:
- немачки језик (Сања Барбулов) 45 ученика
- руски језик (Ана Ђукановић) 26ученика
- ликовне радионице (Слободанка Тодоровић) 44ученика
- културне активности (Бојана Перуничић) 15ученика
- фолклор (Немања Станков) 35ученика
-спортске активности (Слободан Банковић) 65ученика
Ученици и родитељи су презадовољни начином на који се ове активности
реализују, као и самим активностима.
Интерним усавршавањем, кроз угледне часове и примере добре праксе,
промовишу се иновације у настави. Праћен је рад ваннаставних активности и
инсистирано је на њиховом значају за развој креативности и функционалних
знања ученика.
Директор школе је у оквиру педагошко-инструктивног увида у праћење
образовно васпитног рада у периоду од20. новембра 2019. до 31. јануара
2020. године посетила 9 редовних часова.
Свакодневно је праћено одржавање ваннаставних активности.
Током првог полугодишта ажуриран је сајт школе где су доступне све
информације о раду школе. Наставиће се ажурирање и у наредном периоду.
Такође, свакодневно се ажурира и фејсбук страница школе која на најбољи
начин промовише све активности у школи.
У првом полугодишту одржана су три Савета родитеља и пет Школских
одбора. У другом полугодишту одржана су два Савета родитеља и три
Школска одбора. У току другог полугодишта усвојене су измене свих
правилника које се односе на могућност одржавања свих седница и
састанака електронским путем.
Учење на даљину је је у нашој Школи одлично функционисало. 90 %
наставника спроводило је наставу преко Гугл учионице, док су остали
користили мејл и вибер. Све колеге су се одлично снашле. Информације о
начинима спровођења наставе на даљину, као и о евентуалним проблемима
у спровођењу исте, добијала сам од колега путем извештаја (комплетан
извештај биће укључен у Годишњи извештај о раду Школе). Осим тога, а у
циљу самовредновања, педагог Школе спровео је анкету за ученике и
родитеље. Резултати анкете ући ће у саставни део Годишњег извештаја о
раду Школе и Извештаја о самовредновању Школе.
Сви запослени могли су да се од куће користе школским рачунарима.
Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања за све
ученике
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Успостављена је одлична сарадња са Центром за социјални рад Стари град, као
и општинском Интерресорном комисијом што је у знатној мери допринело
правилној процени и осигуравању квалитета образовних потреба и изради
примерених ИОП-а.
У школи се у складу са важећим прописима спроводи инклузивни приступ у
васпитно-образовном процесу. На нивоу школе укупно 8 ученика похађа
наставу по ИОП-у. Три ученика имају професиналног асистента.
У сарадњи са Националном службом за запошљавање одржано је тестирање
,,Професиналан оријентација“ ученика 8. разреда 11.12.2019. године.
У школским плановима су предвиђени програми учења прилагођени
индивидуалним потребама ученика.
Настава на даљину успешно је функционисала и за ову категорију ученика.
Праћење и подстицање постигнућа ученика
Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате





Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и
подстицање ученика на постизање бољих резултата.
Током септембра Стручна већа су анализирала резултате са завршног испита
и предлагали мере за унапређење истих.
Истичу се успеси ученика на Наставничким и Одељењским већима.
Наставнике сам подстицала да користе различите поступке вредновања и
давршеуједначавање критеријума оцењивања на нивоу разреда и нивоу
предметних наставника.

II ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установ
2.1.
Планирање рада установе
Опис
Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе
стандарда
 На почетку наставне и школске 2019/20. године, заједно са сарадницима,
постављена је организациона структура потребна за нормално функционисање
наставе, Годишњи план рада школе.
 Извештај о раду школе за претходну школску годину
презентован је
Наставничком већу, Савету родитеља, и усвојен од стране Школског одбора и
прослеђен Скупштини општине и Школској управи Београд.
 Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су информације за
наставнике потребне за њихово планирање. Подела задужења за наредну
школску годину урађена је у јуну месецу.
49

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА



2.2.
Опис
стандарда

Радила сам на процесу редовног планирања рада запослених и вршила надзор
израде планова рада у предвиђеним роковима.
Редовно сам пратила све доступне информације потребне за планирање и
преносила их запосленима.
Организација установе
Директор обезбеђује ефикасну организацију установе









2.3.
Опис
стандарда



2.4.
Опис
стандарда

Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом радног
места и организационом структуром школе. У току првог полугодишта све
измене су испраћене и благовремено су о њима обавештени запослени и
Школски одбор.
Редовно сам координирала рад Стручних органа, Тимова и појединаца у
установи обезбеђујући ефикасну комуникацију. Све наведено је саставни део
Записника Наставничког већа, Записника Стручних органа и тимова. Сталним
учешћем у раду стручних органа сам доприносила ефикасној комуникацији
између њих.
Радила сам на организовању наставе, измене у распореду часова, проналажењу
замена за запослене.
У раду сам се трудила да сви запослени буду равномерно оптерећени радним
задацима.
Запослени су благовремено обавештавани о седницама Наставничких и
Одељњских већа, као и Стручних органа и тимова.
За време наставе на даљину редовно сам обавештавала запослене о свим
дописима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Контрола рада установе
Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе
као и предузимање корективних мера
Ефикасно сам организовала и оперативно спроводила контролу рада установе
кроз иницирање и надзирање процеса израде извештаја и анализа, обезбеђујући
поштовање рокова и благовремену поделу задатака запосленима.
У случајевима појединачних одступања у резултатима рада запослених
предузимала сам корективне мере.
Редовно сам радила на праћењу и анализи рада школе и извештавању о раду, као
и о предузимању потребних мера за побољшавање рада школе.
Управљање информационим системом установе
Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама





У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих
заинтересованих актера о важним питањима живота и рада установе.
Трудила сам се да сви запослени буду тачно и правовремено информисани о
свим важним питањима за функционисање и рад школе.
Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље налазе се на
огласним таблама у школи (распореди часова, ваннаставних активности,
дежурства, писмених задатака и вежби, Дан отворене школе, отворена врата…).
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Користећи савремене технологије, направили смо групу у коју су учлањени сви
учитељи и наставници како би побољшали свакодневну комуникацију. То нам
је нарочито помогло за време ванредног стања.
Управљање системом обезбеђења квалитета установе
Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе






Свакодневним активностима сам радила на повећању квалитета установе како
у материјално-техничким условима тако и у свим областима рада школе.
Заједно са наставницима и стручним сарадницима учествовала сам у
процедурама управљања квалитетом и изради потребне документације.
Распоређивала сам задатке запосленима у процесу управљања квалитетом и
бринула се да их они спроводе, тако да су све потребне анализе квалитета рада
установе на време одрађене и достављене надлежним установама. У школи је
обезбеђен ефикасан процес самовредновања чији се резултати користе за
унапређивање квалитета рада установе.
На основу анализа резултата завршних испита донете су мере за побољшање и
унапређење рада школе.

IIIПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
3.1.
Опис
стандарда





3.2.
Опис
стандарда

Планирање, селекција и пријем запослених
Директор обезбеђује одговарајућу структуру и потребан број запослених у
установи
Успешном сарадњом са Министарством просвете и Националном службом за
запошљавање у установи су благовремено попуњена радна места. Запослени
својим компетенцијама одговарају захтевима посла иза новопридошле је
спроведен поступак пријема урадни однос у складу са Уредбом Владе о
запошљавању у Јавном сектору. Увођењем приправника у посао предузете су
мереза њихово успешно прилагођавање радној средини.
За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни процес.
Школа је благовремено расписала све конкурсе за пријеме у радне односе на
неодређено време у складу са одлукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. У јуну месецу је примљено седам људи у стални радни
однос.
Професионални развој запослених
Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених



Наставници и стручни сарадници су упознати са чињеницом да је 1.7.2019.
51

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА








3.3.
Опис
стандарда

године истекао петогодишњи циклус прикупљања бодова за обнављање
лиценце.
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у
звању наставника, васпитача и стручних сарадника, а на основу личних планова
стручног усавршавања, сачињен је План стручног усавршавања установе.
Кроз размене мишљења на стручним већима и кроз интерно стручно
усавршавање се радило на развоју компетенција за рад наставника.
Наставница историје, Радица Миљаковић, је у процедури стицања звања
самосталног педагошког саветника.
Запослени су похађали низ семинара. Извештаји са посећених семинара налазе
се у школској документацији.
Директорка Школе је 26.2.2020.године похађала Програм обуке за подршку
школама у самовредновању у трајању од осам сати. Предавач-Богољуб
Лазаревић.
Сви запослени који нису прошли Обуке Министарства просвете (Настава
оријентисана ка исходима и Обука наставника за дигиталне наставне садржаје),
пријављени су на исте.

Унапређивање међуљудских односа
Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу

Трудила сам се да истакнем, похвалим и подржим све позитивне
активности које ће унапредити рад школе, као и ангажовање на промоцији
школе.

Својим искуством и утицајем сам деловала на радну атмосферу пуну
толеранције, сарадње, посвећености послу.

Својим односом према обавезама и својим понашањем сам се трудила да
стекнем поверење колега тежећи увек на договору код решавања пословних
задатака, а мање на изрицању наредби.

Успешно сам решавала ситније проблеме међу запосленима,
инсистирајући на заједништву, тимском раду и сарадњи у остваривању
највиших професионалних стандарда.

Иницирала сам дружења колектива.

3.4.
Опис
стандарда




Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише их и
награђује за постигнуте резултате
У сврху вредновања резултата рада користим различите начине за
препознавање квалитета запослених. Инструктивно-педагошки увид у рад
запослених спроводим у складу са планом рада. Препознати успеси се
похваљују на седницама и индивидуалним разговорима и подршком.
У току првог полугодишта је посећено 20 часова редовне, допунске, додатне
наставе и слободних активности, као и угледних часова (један део часова
посетио је бивши директор Драгомир Ивановић). На основу увида у рад
запослених, указивала сам на пропусте у раду, а такође истицала уочене
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квалитете у раду и подстицала на још бољи рад. Најбољи резултати у раду су
истакнути и похваљени на Наставничком већу.

IV РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
4.1.
Опис
стандарда







4.2.
Опис
стандарда

Сарадња са родитељима/старатељима
Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа
подршку раду Савета родитеља
У првом полугодишту покренута је иницијатива да се школа што више отвори за
сарадњу са родитељима и да се ради на њиховом активном укључивању ради
учења и развоја деце.
Обавила сам више индивидуалних разговора са родитељима у циљу решавања
проблема у вез и са дисциплином и учењем. Родитељи су редовно информисани
о резултатима и напредовању њихове деце кроз разне контакте: Дан отворене
школе, отворена врата, родитељске састанке, на састанцима Савета родитеља.
Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са
директором школе. Започела сам са активностима везаним за редовно
извештавање родитеља – старатеља о свим аспектима рада директора, школе и
напредовању њихове деце. Унапређивала сам вештину запослених у
побољшању комуникације са родитељима и побољшавању сарадње родитеља и
наставника.
Родитељи су изабрани на Савету родитеља и укључени у рад Тимова у школи у
складу са Законом.
Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом
Директор пружа подршку раду органа управљања




Сарадња са Школским одбором је била изузетно добра и конструктивна.
Образовно-васпитни рад школе се реализује кроз Годишњи план рада школе,
који је усвојен 13. 9. 2020. године.
Школски одбор, као орган управљања, редовно је добијао информације о новим
трендовима васпитно-образовне политике и праксе као и резултате постигнућа
ученика и о свим активностима у школи: оцене резултата постигнућа ученика,
извештајима о раду директора школе, извештајима о реализацији васпитнообразовног програма, Школског програма и Годишњег програма рада школе.
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4.4.
Опис
стандарда

Заједнички се долазило до решења која се тичу материјално-техничког и
финасијског пословања школе. Изабрана су у септембру два члана Ученичког
парламента који ће присуствовати седницама Школског одбора.
Репрезентативном Синдикату школе је омогућено да ради у складу са Посебним
колективним уговором и Законом.
Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и
локалне самоуправе
Као директор школе подржавала сам конструктивне односе са представницима
државне и локалне самоуправе ради одржавања добре везе и развоја
стратешких односа у заједници. Као директор школе омогућила сам свим
актерима да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање
потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром.
Школа има добру сарадњу са спортским клубовима, издаје им се сала за потребе
тренинга и такмичења.
Школа је учествовала у хуманитарној акцији Црвеног крста општине Стари град
,,Један пакетић-много љубави“. Одзив ученика је био одличан.
Школа је сарађивала са предшколским установама ,,Липа“, Дунавско
обданиште“ и ,,Елефантино“. За предшколце је организована новогодишња
приредба и дружење са ученицима школе.
Одличну сарадњу остварарили смо и са Сектором за ванредне ситуације.
Постигнут је договор о организовању показне вежбе.
Нашу школу посетио је Ер Србија.Ученици су активно учествовали у посети
постављајући питања пилоту и стјуардеси.
У сарадњи са МУП-ом Србије организована су предавања о безбедности у
саобраћају у складу са Законом. Свакодневним обезбеђивањем простора око
школа створен је безбедан амбијент за ђаке и наглашена важност безбедности
деце у саобраћају.
Добро смо сарађивали са ПУ Стари град. Организована су предавања из
програма Основи безбедности деце посвећена ученицима 2. и 6. разреда.
Благовремено су за све ученике обављени систематски прегледи као и редовна
вакцинисања, што указује на добру, дугогодишњу сарадњу са Домом здравља
Стари град.
Полугодишњи извештаји зубара и лекара налазе се у прилогу.
Изузетно добра сарадња остварена је са Центром за социјални рад општине
Стари град, пружањем стручне подршке и помоћи школи у решавању проблема
сиромашних и непотпуних породица; сарадња по питању ученика и њихових
родитеља; сарадња путем Сарадника из Спољашње заштитне мреже.
У оквиру сарадње са Националном службом за запошљавање организована је
радионица ,,Професионалан оријентација“ за ученике осмог разреда.
Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу на националном, регионалном и међународном
нивоу
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Промовисањем сарадње на националном и регионалном нивоу створени су
услови да школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама у
области образовања и васпитања
Представници Израелске амбасаде посетили су нашу школу у циљу
промовисања своје културе.
Наставници и ученици се укључују у велики број конкурса.
Учешћем у пројекту „Електронски дневник“ школа има намеру да настави
јачање компетенција запослених омогућавајући бољу комуникацију са
родитељима ученика и већу транспарентност у сопственом раду.
Школа ће наставити активности из пројекта „Покренимо нашу децу“
свакодневним петнаестоминутним физичким активностима у разредној
настави.
Учешћем у пројекту „2000 дигиталних учионица“ имамо намеру да јачамо
дигиталне компетенције наставника и ученика, да наставу учинимо
занимљивијом, а самим тим и ефикаснијом. Пројекат је проглашен пројектом од
националног значаја.
Школа узима учешће, сарађује, размењује искуства са свим институцијама за
образовање у Србији.

V ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финанијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
5.1.
Опис
стандарда

Управљање финанијским ресурсима
Директор ефикасно управља финансијским ресурсима




5.2.
Опис
стандарда

У првом полугодишту сам вршила планирање финансијских токова. Приходе од
Општине Стари град, Министарства просветесам усмеравала у планиране и
новонастале одливе финансијских средстава.
Текући трошкови за подмиривање приспелих рачуна: струја, вода, телефони,
интернет уредно су регулисани.
За овај период испратила сам постојеће планове и трудила се да се сви започети
послови успешно приведу крају.
Управљање материјалним ресурсима
Директор ефикасно управља материјалним ресурсима




Извршено је планирање финансијских средстава за 2019/2020. годину и израђен
финансијски план за 2020. годину.
Урађен је Финансијски план за период 2021/2023. године, као и план јавних
набавки за 2020/2021.годину (усвојен на Школском одбору).
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План потреба за финансијским средствима је упућен у Општину Стари град.
Материјална средства која смо прибавили у првом полугодишту сам
распоредила тако да буде обезбеђено оптимално извођење наставе.
Пратила сам ток свих изведених радова.
Управљање административним процесима
Директор
ефикасно
управља
административним
процедурама
и
документацијом
У сарадњи са секретаром школе и административним радником обезбеђивала се
ажурност и тачност административне документације и њено систематично
архивирање у складу са Законом.
У школи се поштовала процедура рада и вођена је прописана документација.
Јавна документа су издавана у складу са Законом.
Извештај о раду и животу школе се редовно презентују органу управљања и
широј заједници.

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
6.1.
Опис
стандарда

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
Директор познаје, разуме и пратирелевантне прописе



6.2.
Опис
стандарда




Као директор школе упознавала сам се са релевантним законима и
подзаконским актима у области образовања, радних односа, финансија и
управног поступка и трудим се да законске захтеве на адекватан начин
искористим за управљање и руковођење школом.
Редовно пратим све измене закона.
Израда општих аката и документације установе
Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у складу са
закономи другим прописима, јасна и доступна свима
Обезбедила сам израду потребне документације која је у складу са законом и
омогућила да буде доступна свима.
Општа акта и документација Установе се благовремено усклађују са Законом и
доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима у
складу са Законом.
Током другог полугодишта израђен је нови Развојни план школе за период од
пет година.
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Усвојен је нови Школски програм за трећи и за седми разред, као и анекс
Школског програма за осми разред
Примена општих аката и документације установе
Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и
документације установе
У школи се поштују прописи и поступа у складу са Општим актима Установе.
Записници Инспекцијског и Стручног педагошког надзора су доказ да се Општа
акта и документација установе примењују у складу са Законом.

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
1.Извештај о раду Педагошког колегијума
Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. Чине га: директор школе,
стручни сарадник, руководиоци свих Стручних већа и представници два стручна актива
Школе: Актива за развојно планирање и Актива за развој школског програма . Формиран је
у циљу што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и
обављања различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су да остварује
што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да
учествује у подели часова по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и
стручних часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног
материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање
наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању
критеријума оцењивања. Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су
ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке од активности су и
организација додатне и допунске наставе, затим израда и проучавање различитих
правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и
организације у школи.
У првом полугодишту школске 2019/20 .години одржанасу три састанака Педагошког
колегијума, на којима су се разматрала питања и теме предвиђене Годишњим планом рада
школе за школску 2019/2020.годину. Записници са тих састанака су саставни део овог
извештаја. Међутим, у другом полугодишту, због епидемиолошке ситуације није било
могућности одржати састанке Педагошког колегијума. У току ове школске године
чланови Педагошког већа су се бавили :
- анализом урађености Годишњег плана рада школе; педагошком документацијом;
- Школским програмима од 1 – 8 разреда;
- избором директора школе на период од 4.године;
- анализом набавке наставних средстава и учила и њихова адекватна примена у настави,
као и на ради на побољшању материјално – техничких услова рада школе.
- анализом успеха и владања ученика на класификационим периодима и на крају првог
полугодишта разматране су мере за побољшање успеха, безбедности ученика и смањење
степена насилног понашања;
- анализом правних аката (правилници);
- праћењем реализације Пилот пројекта «Обогаћени једносменски рад у основној школи»;
- инспекцијским надзорима (ванредним и редовним);
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- анализом и усвајањем ИОП плана на предлог Тима за инклузивно образовање;
- стручним усавршавањем наставника, организовањем приредби и организацијом
такмичења
- наставом на даљину
Милица Томовић,директорка школе
2. Извештај о раду Наставничког већа
Програмске садржаје Наставничког већа реализовао је директор Драгомир Ивановић,а
касније и нова директорка школе Милица Томовић. сарадник у реализацији педагог
Тијана Кићовић и записничар Бојана Перуничић.
Разматрани су и остварени следећи садржаји:
 Усвојен Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
 Усвојен Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску
2018/2019.годину
 Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у шк. 2018/2019.годину
 Усвојен и нови Школски програми за друи и шести разред, у складу са наставом
оријентисаном ка исходима, а на период од 4 године;
 Усвојени План стручног усавршавања за школску 2019/2020.годину
 Разматрани исходи и начин уношења истих у годишње и оперативне планове
стручних већа.
 Пилот пројектом „Обогаћени једносменски рад у основној школи“- организација и
праћење
 Усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају првог и другог класификацоног
периода,
 Усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта.
 Усвојени извештаји школских тимова (за самовредновање, за ИО, РП, РШП).
 Разматрани и усвојени извештаји стручних већа заједно са извештајима о стручном
усавршавању наставника и стручних сарадника.
 Разматрана реализација глобалних и оперативних планова рада редовне, додатне,
допунске и припремне наставе,као и ваннаставних активности.
 Извршене припреме за прославу Светог Саве.
 Рад са ученицима са сметњама у развоју.
 Образовно- васпитни процес и могућности унапређења ,сталан задатак.
 Формирана одељења првог разреда према елементарним педагошким нормама ,

Континуирано праћен рад наставника и ученика и предузимане мере за побољшање.
 Праћење прилагођавања нових ученика.
 Одобрено менторство наставницима.
 Праћено унапређење рада школе
 Мотивација ученика и наставника за успешнији образовно-васпитни рад.
 Вршена педагошка истраживања и анализе.
 Разматрани изостанци ученика и доношене мере за њихово смањење.
 Избор директора школе на период од 4.године
Из наведених реализованих садржаја евидентан је закључак да је НВ радило на
суштинским образовно-васпитним задацима, мотивишући и ученике и наставнике за
бољи и квалитетнији рад. Директорка школе је формирала комисију за израду Годишњег
пописа и заједно са шефом рачуноводства и комисијом организовао консултативне
састанке о начину рада исте.
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Милица Томовић,директорка школе

3. Извештај о раду стручног већа разредне наставе
Садржајно,стручно и професионално, Стручно веће разредне наставе реализовало је
све задате циљеве и задатке који су Планом рада предвиђени на почетку школске године.
Током школске 2019/20.год. успели смо да све модалитете наставе учинимо одрживим и
применљивим у свакодневном раду са децом у наставном процесу рада, користећи
теоријска и практична искуства из ранијих година кроз огледна и угледна предавања и
анализе које смо разрађивали током пројекта „Тролист“ са Институтом за педагошка
истраживања. Наше младе колеге које нису прошле трогодишњу сарадњу са Институтом
за педагошка истраживања,имали су скраћене облике наставнотеоријско-практичних
часова са истраживачима у нашој школи.
У првом полугодишту Стручно веће млађих разреда је имало низ активности које
су се одвијале кроз сам наставни процес рада у одељењу с једне стране,а с друге
стране,заједничке анализе часова и одласци на семинаре били су добар показатељ нашег
заједничко- уложеног напора који је допринео бољем сагледавању учињеног.
Битно је рећи да смо од самог почетка школске године почели са коришћењем ЕС
ДНЕВНИКА, као званичног документа образовно-васпитног рада уз Матичну књигу и
ђачку књижицу.
Све друге активности смо успели да реализујемо предвиђене Планом и програмом
рада Стручног већа.Оне су ишле овим редом:
*Усвајен је записник са претходне седнице Стручног већа у августу месецу;
*Усвајен је План рада Стручног већа млађих разреда;
*Договор
око
организације
културно-забавних
активности
и
посета
музејима,галеријама,позороштима и биоскопима у шк.2019/2020. години;
*пријем првака које је реализовано у свечаној атмосфери и општем расположењу
присутних;
*урадили смо Иницијални тест из математике и српског језика од 2-4.разреда,одмах на
самом почетку школске године;
*Школа је набавила потребна наставна средства и прибор за бољи и квалитетнији рад
ученика,нарочито је посебну пажњу обратила на нову генерацију првака;
*примењивали смо договорена правила везана за понашање ученика у Школи,и водили
месечне евинденционе листе, и на тај начин, пратили смо њихово понашање и владање
током 1.полугодишта;
*урадили смо План семинара и посебне теме смо означили као приоритетне.
Наставни кадар/учитељи разредне наставе/ је према одређеној динамици рада,
одлазио на стручне семинаре,трибине у оквиру Друштва учитеља Београда и
Србије,Архимедис друштва и сличне,и на нашем Већу подносио извештаје са истих;скоро
сви учитељи су били на Зимским сусретима учитеља Србије у ОШ „Ђорђе Крстић“.
*усвојен је План једнодневних екскурзија и исти реализован у октобру.
Донета је одлука и приступило се реализацији плаћања месечних рата за
рекреативну наставу која ће се одржати у Ивањици са боравком у хотелу „Парк“у 2.сменеаприл и мај.
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Једнодневни излет за 1. и 2. разред – салаш Катаи,док је за 3. и 4.разред био– манастир
Првина Глава,Шид- Галерија Саве Шумановића,Моровић,меморијални комплекс Сремски
фронт.
Једнодневни излети су успешно реализовани.
*На стручан начин,извршили смо анализу адаптације првака на нове услове рада и живота
у школи;
*изнели смо предлоге о наставним средствима за следећу школску годину;
*увек смо имали повратну информацију са Одељењских већа о успеху и владању ученика
на крају класификационих периода;
*Веће је предлагало мере за побољшање владања и успеха ученика на класификационим
периодима;
*Подстицали смо и пратили рад даровите деце.
*Договорили смо се око организације продуженог боравка,као и изради ИОП-а.
Имали смо извештаје од Тима за превентивне и интервентне активности и
директора школе и службе, које Школа редовна предузима у спречавању
насиља,злостављања и занемаривања,ученика,наставника,родитеља.
Нарочита пажња код свих учитеља је била фокусирана на безбедност ученика у
школи и ван ње.
*Учествовали смо у хуманитарним акцијама за децу без родитељског старања и сл;
*разматрали смо, рад продуженог боравка и целодневне наставе.
*Водили смо рачуна о сарадњи породице и школе кроз отворена врата школе,одељењска
отворена врата...;
Редовно смо одржавали наше редовне састанке по Годишњем плану и програму рада у
току 1.полугодишта.
Израдили смо по Одељењским већима тестове и реализовали их кроз провере знања
ученика на крају 1.полугодишта.
*Извршене су неопходне припреме за прославу Нове године и школске славе“ Св.Саве“.
У току 1.полугодишта сарадња са предметним наставницима за ученике 4.разреда као и
ранијих година је била наглашена и плодотворна.
Посебна пажња је била усмерена на безбедности деце у школи и ван ње.Тим за заштиту
деце је веома одговорно радио свој посао.
Посећивали смо позоришта у оквиру културних активности у текућој школској години.
*Анализирали смо понашање ученика на Већу и известили ПС и директора школе.
Координатор дечије организације“Пријатељи деце“информисала нас је о такмичењима и
успесима ученика наше школе.
Сва одељењска већа млађих разреда су реферисала урађено на крају тромесечја и
1.полугодишта.
Стручно веће млађих разреда је кроз свој Програм и план рада за 1. полугодиште у
шк.2019/2020. реализовало, све предвиђене садржаје.
У другом полугодишту рад смо започели са продуженим распустом због епидемије
грипа.Почели смо са надокнадом часова за ту недељу продуженог распуста све до
престанка рада школе због пандемије КОРАНА ВИРУСА.
Седамнаестог марта 2020. престала је школа са радом ,као и све друге школе у Србији ,због
пандемије КОРАНА вириса „КОВИД 19“.
Настава се одвијала кроз „УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ“ све до 29.маја 2020. када је у питању
ТВ настава и преостали део наставе до 16.06.2020. који још увек траје.
Наставници са својим ученицима организовали су на различите начине „наставу на
даљину“.
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Сви су,почев од ученика,родитеља,наставника , стручних сарадника дали огроман
допринос да се градиво научи,обнови,провежба на сасвим нове начине електронског
учења, у односу на већ устаљени рад пре короне вируса, као и на техничку подршку коју
смо иницирали и имали је све време.
Морам се у своје име и надам се и у име колега нашег Актива, да се захвалим на
правовременим реакцијама и смерницама које смо добијали од директорке школе и
педагога школе као и од других колега у време пандемије корона вируса.
Успели смо сви, да се добро организујемо.
Напоменућемо, да је донета је одлука уз сагласност родитеља, не свих одељења, да се
настава у природи ипак реализује на две дестинације:Ивањица-хотел „Парк“(4/1,4/2,од
16.06-23.06.2020. ) и Копаоник,хотел „Сребрнац“(2/1,2/2,1/1,3/2 од 29.06-7.07.2020.).
4. Извештај стручног већа наставникаиз области страних језика




Чланови већа:
Енглески језик: Александра Марковић, Љиљана Ћузовић, Драгана Матић
Руски језик: Ана Ђукановић
Немачки језик: Сања Барбулов
Руководилац: Сања Барбулов
У току првог полугодишта одржано је 4 састанка стручног већа страних језика.
Састанцима су присуствовали сви чланови актива.
Наш актив се састаје, дружи, размењује искуства и утиске све време.
Током првог полугодишта је дошло до промене наставника енглеског језика у нижим
разредима. Тако да прво полугодиште школске 2019/20. године завршавамо у следећем
саставу:
На састанцима Актива страних језика било је речи о заинтеросованости ученика за учење
страних језика, о њиховом ангажовању на часовима секције, о похађању часова допунске и
додатне наставе, о могућим пројектима и сарадњи изван граница наше земље, о анализи
разултата писмених задатака и о размени искустава са разних семинара.
Све професорке које предају осмим разредима интензивно раде на припреми ученика за
предстојеће такмичење из страних језика. На такмичењу учествују ученици:
из енглеског језика:
1. Марија Здјелар
2. Милена Дуканац
3. Мила Киски
4.Коста Илијин – специјална категорија
Наставник: Љиљана Ћузовић
из руског језика:
1. Огњен Пилиповић
2. Стефан Севић
3. Сергеј Вујановић
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Наставник: Ана Ђукановић
из немачког језика:
1. Ема Гаус
2. Уна Матић
Наставник: Сања Барбулов
Школско такмичење из енглеског језика одржано је у среду 22.01.2020. године.
Учествовало је 10 ученика. Док је Школско такмичење из руског и немачког језика
одржано 30.1.2020. године. Из немачког језика је учествовало двоје ученика који су се и
пласирали даље. Списак ученика који иду даље је горе наведен.
Општинско такмичење одржаће се 22.2. и 23.2. 2020. у О.Ш. „Михајло Петровић Алас“.
На крају првог полугодишта било је негативних оцена и неоцењених ученика из страних
језика.
Из енглеског језика недовољну оцену има само ученик Един Арифи 6/3.
Из руског језика је један ученик неоцењен: Кристијан Гарип 8/2.
Из немачког језика недовољну оцену имају: Андреј Стефановић 7/2 и Филип Миленковић
8/3, док су Вигор Миловановић 8/1, Маја Тубић 8/1 и Страхиња Деспотовић 8/2
неоцењени.
За поједине ђаке је урађена индивидуализација, а неки ученици раде по ИОП –у 1 или ИОП
–у 2. Из руског језика код ученика: Николе Радоњића и Драгана Милићевића 5/1, Миљана
Николића 6/1, Давида Ежденци 7/1 и Анђеле Гужвић 8/2 је индивидуализација, док код
Миахаила Рацића ИОП 1. Из немачког језика раде по ИОП –у Виктор Вуковић (ИОП 1) и
Нађа Ђинђић (ИОП 2), док Марко Вучићевић ради по индивидуализацији. Нађа Ђинђић је
ИОП 2 и Михаило Рацић ИОП 2 из енглеског језика код професорке Александре Марковић.
Код проф. Љиљане Ћузовић ИОП су Богдан Ивановић и Анђела Митровић 4/3, као и
Анђела Гужвић 8/2, а по индивидуализацији раде: Никола Радоњић, Виктор Вуковић и
Драган Милићевић 5/1.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Александра Марковић – професор енглеског језика
Професор енглеског језика Александра Марковић је у току првог полугодишта одржала
све часове редовне наставе који су били планирани годишњим планом и програмом.
Часови допунске наставе, одржавани су према потребама ученика, па је тако одржано 6
часова допунске наставе у 5/2 и 5/3; 1 час у 6/2 и 1 час у 7/1. Што се тиче додатне наставе,
одржала је 6 часова у 5/2 и 5/3.
Стручно усавршавање:
Професорке енглеског језика Александра Марковић и Љиљана Ћузовић, као и професорка
руског Ана Ђукановић и професорка немачког језика Сања Барбулов 21.08.2019,
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1.
2.
3.
4.
5.

22.08.2019 и 23.08.2019 године присуствовале су семинарима “Настава оријентисана ка
исходима учења”, док су професорке енглеског језика Александра Марковић и Љиљана
Ћузовић
присуствовале семинару “Дигитално компетентан наставник”, као и
конференцији “The English Book Day 2019” - 16.11.2019. Наставница руског језика је
похађала још и доле наведене семинаре.
Спречавање осипања ученика из образовног системау ОШ „Петар Кочић“ у трајању од 24
сата
Вебинар „Аудио-визуелна приступачност“ 2 сата
Методички семинар наставника руског језика у Руском дому 03.12. „Закачай знания“ и
присутство угледном часу колегинице Наташе Јевтић
Од учионице до причаонице 14.12. у трајању од 8 сати Data Didakta
Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар
за професоре и наставнике руског језика 06-07.2.2020. у трајању од 16 сати.
Током лета је наставница немачког језика похађала семинар у организацији баварког
Министарства просвети у сарадњи са нашим Министарством просвете у Србији. Семинар
је трајао 5 дана и из тога је и проникла сарадња са Словенијом. То је био веома користан
семинар о систему школства у Баварској, новинама у настави нпр. новим техничким
средствима, наставним методама, култури и традицији...Организована је и посета
издавачкој кући Hueber, као и посете мањег места, Васербурга – због задатка који је био
предвиђен да се уради, као и посета главном граду Баварске, Минхену. Пријатно дружење,
како са организаторима семинара у вечерњим сатима, тако и са новим колегама из Србије
и из Чешке и Словеније.
Семинар се не налази у каталогу семинара.
Љиљана Ћузовић – професор енглеског језика
Професор енглеског језика Љиљана Ћузовић је у току првог полугодишта одржала све
часове редовне наставе који су били планирани годишњим планом и програмом.
Израел у нашој школи
У четвртак 14. новембра 2019. године гост наша школе била је Мајан Бен Тура (Maayan
Ben Tura) заменица амбасадорке Израела у Србији. Ова предивна млада жена показала се
као изузетан водич. Отворила нам је врата своје прелепе земље и увела нас у свет културе
и историје народа Израела. Било је прелепо видети наше ученике од 5. до 8. разреда како
са великом пажњом и интересовањем уживају у презентацији. Показали су велику жељу
да у тих сат времена открију и науче што више о Израелу. Наставнице Александра
Марковић и Љиљана Ћузовић биле су веома поносне на своје ученике који су показали
висок степен познавања енглеског језика и са лакоћом су одговарали на сва питања која
им је наша гошћа поставила. Они који су били најбржи освојили су и награде.
Верујемо да је ово почетак једног лепог пријатељства и да ће оваквих посета и прилика за
дружење бити још много.
Ученици 4. разреда извели су 6. децембра 2019. године драматизацију бајке о Снежани.
Ову лепу представу су одгеледали ученици првог, другог и трећег разреда.
Традиционално кићење јелке у кабинету за енглески језик. Ученици су сами правили
украсе у бојама енглеске заставе.
У јануару су ученици 4. разреда драматизовали басну о лисици. Том приликом су показали
лепо знање језика и изузетну мотивисаност.
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Јелена Митровић – професор енглеског језика
Колегиница је почела да ради од 16.12.2019. године.Предаје у одељењима: 1/3, 2/1, 2/2 и
2/3.
У овом периоду планирано је 16 часова (по 4 у сваком од наведених одељења) и сви су
реализовани.
У I разреду обрађивана је тема ,,My body'' која је омогућила ученицима да успешно описују
жива бића користећи једноставна језичка средства и да разумеју описе живих бића.
Ученици су савладали предвиђено градиво у складу са својим способностима.
У II разреду обрађивана је тема ,,My face" која је омогућила ученицима да разумеју
једноставне исказе којима се изражава припадање/ неприпадање.
У свим одељењима је 25.12.2019. године одржан час посвећен новогодишњим празницима
и организован практични рад израде новогодишњих честитки током чега су ученици
показали висок ниво креативности.
У јануару су сви часови реализовани.
У I разреду настављена је обрада теме ,,Мy body'' и започета обрада теме ,,Animals''. Од 29
ученика на крају првог полугодишта оцена 16 ученика је уз мању помоћ, док су остали
ученици остварили оцену самостално. Дисциплина ученика је на задовољавајућем нивоу.
У II разреду настављена је обрада теме ,,My face'' и започета обрада теме ,,Animals''.
Ученици су активно учествовали на часовима и трудили се да на време завршавају задате
захтеве. На крају првог полугодишта сви ученици II разреда остварили су одличан успех.
РУСКИ ЈЕЗИК
Ана Ђукановић – професор руског језика
Септембар: Недеља руског дечјег филма „Бајке детињства” у Омладинском позоришту
„Дадов” 17. септембра 2019. Наставница је посетила исти са ученицима петог и шестог
разреда. Недеља руског филма за децу под називом „Бајке детињства” има за циљ да се
српска публика упозна са играним, документарним и анимираним филмовима. Сви
представљени филмови носе тематику традиционалних породичних вредности и очувања
духовне традиције словенских народа и циљ је да упознају децу са елементима
традиционалне руске културе, руским језиком и руском књижевношћу. Неколико ученика
шестог разреда посетило је различите институције и културне манифестације у оквиру
Европског дана језика 26.09. 2019. са професорком немачког Сањом Барбулов.
Месец октобар посвећен је коришћењу савремене технологије у настави језика. Ученици
су се упознали са различитим апликацијама које служе за учење језика. 15.10. почела је са
радом Креативна радионица руског језика у оквиру пилот-пројекта „Једносменски рад у
школама“. Пројекат је замишљен као радионица на којој сви ученици активно учествују,
размењују своја мишљења и своје идеје. Циљна група су ученици од првог до шестог
разреда. У оквиру пројекта ученици су посећивали културне центре који промовишу
учење руског језика, разне изложбе, сајмове, пројекције филмова у Руском дому и руском
центру Русский мир. Циљ пројекта је спајање теорије и праксе да ученици уживо виде све
оно о чему су до сада имали прилике да уче на часовима. Ученици су подељени на три
групе: старија група (V и VI разред), средња група (трећи и четврти разред), млађа група
(први и други разред).
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Месец новембар - 22.11.2019. у Руском дому прослављен је Сверуски празник "Дан мајки".
Концерту су присуствовали чланови руске секције из петог и шестог разреда који су
учествовали на изложби дечијих радова на тему „Драги лик мајке“. Њихове слике украсиле
су хол Руског дома. Ученици су уживали у руским песмама, плесу, балету и скечевима
ученике руске школе. Имали су прилику да чују и звуке руске балалајке.
Месец децембар - 11. децембра 2019. ученици петог разреда учествовали су на годишњем
руском гала концерту „Одлети на крилима ветра“ у Руском дому, у којем су учествовали
ученици 22 основне школе, у којима се предаје руски језик као страни из Београда,
Младеновца и Сремских Карловаца, као и школе у којима се учи немачки језик. У својству
гостију су наступили представници државне школе при Амбасади Русије у Србији, дечјег
црквеног хора „Орлић“, фолклорног ансамбла „Војвода Јанко Катић 1896“ и клуба
ритмичке гимнастике „Олимпик“. На концерту је учествовало преко 200 ученика. Наши
ученици петог разреда: Сава Ивановић, Теодора Танасковић, Тамара Пантовић и Михаило
Мацура успели су да уђу у ужи избор и од 70 школа ушли смо у 22 школе које ће
представљати „Браћу Барух“. Наступили су са песмом „Голубой вагон“.
Месец јануар - ученици петог разреда вредно су радили на припреми приредбе за Светог
Саву 27.01.2020. Чланови руске секције (пети разред: Сава Ивановић, Тамара Пантовић,
Теодора Танасковић, Филип Стефановић) наступили су у представи «Свети Сава и жена»
на руском језику.
Новина је да је у настави руског језика у 6. разреду коришћен дигитални уџбеник који се
ученицима веома допао. Ученици шестог, седмог и осмог разреда радили су иницијални
тест на почетку године. Извештај о постигнућима предат је педагогу. Градиво са теста
биће утврђивано на часовима редовне и допунске наставе. Допунска и додатна настава
организоване су у свим разредима.Сви часови предвиђени програмом за допунску наставу
су одржани. За допунску наставу одржан је већи број часова у 6. разреду будући да је било
доста заинтересоване деце. Највише су ученици петог и шестог разреда посећивали
допунску наставу. Многи ученици са слабијим постигнућима и они који раде по
индивидуализацији поправили су своје оцене и знање на крају првог полугодишта
захваљујући редовним доласцима и ангажману на допунској настави. Ученици су на
часовима додатне наставе могли да гледају цртаће, филмове, да слушају руску музику,
виде фотографије и клипове познатих руских личности и знаменитостим као и да
проверавају знање граматике и лексике кроз квизове направљене преко апликације
Kahoot.
Пројекти из руског у првом полугодишту:
5. разред - Пројекат "Мени" (последња недеља новембра) израда презентација у ППТ-у
или на хамер-папиру. Ученици су самостално истраживали на руском и српском о руским
јелима и посластицама. Извештај са фотографијама налази се на сајту школе.
6. разред - Пројекат "Град на Неви" (месец јануар) - корелација српског језика, географије,
историје и информатике; израда ППТ презентација, презентације се налазе код
наставника на лаптопу.
7. разред - "Пројекат Мой кумир/Мој идол" (месец октобар) израда пројекта на хамерпапиру, ученици су повезали неколико тема обрађених током петог, шестог и седмог
разреда: представљање, описивање хобија, описивање физичког изгледа, представљање
идола. Други пројекат био је реализован крајем децембра/почетком јануара "Прављење
породичног стабла" на хамеру и усмено излагање сваког ученика о породици и
родбинским односима.
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8. разред - Пројекат "Мој омиљени филм/Моја омиљена серија" (месец новембар) ученици су правили презентације у ППТ-у или на хамер-папиру и усмено излагали о
својим омиљеним филмовима и серијама, глумцима, режисерима, жанровима филмова.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Сања Барбулов – професор немачког језика
План и програм рада је у потпуности реализован. Одржани су сви часови редовне,
планиране додатне и допунске наставе. Било је више термина за додатну и допунску
наставу. Тако да је одржано 2 додатна и 6 допунска часа у петом разреду. У шестом 8
додатне и 15 допунске наставе, у седмом 18 часова допунске наставе и у осмом 3 додатне и
10 часова допунске наставе. Притом треба узети у обзир да је на неким часовима било
ученика из свих разреда. Припрема за такмичење је углавном одржавана преко скајпа.
План је да се током распуста у дружимо и вежбамо за такмичење. Што се тиче секције из
немачког језика она је организована пре свега због пројекта и сарадње са основном
школом из Словеније. Пријатељство и сарадња која је остварена између колегиница на
семинару у Немачкој почела је да се реализује крајем децембра једним видео часом. У
самом пројекту су ученици петог, шестог и седмог разреда. Ученици из Словеније и Србије
илустровали су једну причу на немачком у виду каледндара који се прави за Божић и
такмичили се у одговарању на питања у вези са том причом. Одушевљење је било
обострано. Час се водио на немачком језику. Нешто сасвим ново у учионици. Деца су веома
мотивисана и заинтересивана да наставе дружење и остваре што ближи контак са
пријатељима из Словеније.
Поводом „Европског дана језика“ 26.9.2019. године 18 ученика шестих разреда су заједно
са наставницом немачког језика посетили Гетеов институт, Француски, Шпански и Турски
културни центар. Њихов задатак је био да тачно одговоре на извесна питања из
различитих области и на тај начин су сакупили одређен број печата и стекли право да
учествују у наградној игри. Извлачење награда је било у позоришту „Вук“ уз претходни
прикладно организовани програм разних института, Немачке школе, ОШ „Рибникар“ и
многих других. Њих шесторо је добило награде у виду мајци, ранчева, бесплатних
курсева,...Одлазак на „Европски дан језика“ нам је постала традиција и радо се ђаци
прикључују.
Почетком октобра је спроведен пилот – пројекат „Једносменски рад“ у школи. Назив
радионице за немачки језик је Немачки кроз „чула“. Радионице су намењене ученицима
од првог до седмог разреда. Због интересовања формиране су четири групе: први и други
разред, трећи, четврти и пети, шести и седми разред као четврта група. За наставника је
ово веома велики изазив у сваком смислу речи. Својим редовним доласцима, ангажовањем
и лепом сарадњом, ученици су и самог наставника подстакли на веће ангажовање.
Покаткад се и старији ученици, браћа или сестре придруже овим радионицама за млађе.
Они активно учествују у њима, смишљају задатке и додатно мотивишу млађе другаре. На
тим радионицама се ученици упознају са основама немачког језика путем чула. Певају,
свирају, припремају воћне напитке и салате, праве различите ствари од колажа, глуме,
гледају разне клипове на немачком језику намењене учењу језика, кратке приче, упознају
се са обичајума који се негују пред, за време и у токи Божића, праве божићне колаче...
У новембру су кренуле припреме за пројекат са Словенијом. Направили смо оквирно план
и темпо спровођења истог, размишљали о називу пројекта и спровели крајем децембра
месеца један видео час. Али су пре овог видео часа ученици у једном краћем видео клипу,
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предствили школу, директорку и себе својим новим другарима. На исти начин су и они то
учинили.
Ученице 5/3 разреда су последњег дана децембра извели једну кратку божићну причу о
венцу. Девочице су са пуно ентузијазма испланирале и припремиле читаву кореографију и
на један веома интересантан и узбудљив начин извеле својим друговима из одељења.
Ученици петих, шестих, седмих и осмих разерда правили су веома интересантне
презентације, прилагођене њиховом узрасту, нивоу знања језика и наставним темама,
обједињујући раније стечена знања. На своју иницијативу су правили разне паное
индивидуално, у пару или групи, као и разне новогодишње украсе са симболима застава
немачког говорног подручја, направили божићни венац, календар са прозорчићима и
поклончићима. Одељење 6/3 је украсило учионицу разним украсима и окитило јелку.
Родитељи овог одељења су купили школи климу за кабинет, и поклонили компјутер.
Корелација у настави са другим предметима је почесто присутна. Пре свега са енглеским
језиком, информатиком, географијом, историјом и музиком културом.
На часовима се скоро свакодневно користе техничка средства која стоје наставнику на
располагању. Усвојена знања покаткад проверавају путем апликације Kahoot које је
наставник направио или старији ученици, као и путем разних презентација које су
ученици 5/3 разреда направили на своју иницијативу по угледу на задатке из књиге или
на неки њима интересантан начин. Покаткад донесу и слаткише како би наградили своје
другаре. Наравно све ово организују заједно.
Све наведене активности су забележене путем камере, како сликом, тако и неким кратким
видео клипом.
У току другог полугодишта одржано је 3 састанка стручног већа страних језика.
Састанцима су присуствовали сви чланови актива.
Први састанак Стручног већа:
Чланови већа:
1.Александра Марковић - професор енглеског језика
2.Љиљана Ћузовић - професор енглеског језика
3.Јелена Митровић - професор енглеског језика
4.Ана Ђукановић - професор руског језика
5.Сања Барбулов - професор немачког језика
Дневни ред:
1. Одабир уџбеника за школску 2020 / 2021. годину
2. Израда Школских програма за 3. и 7. разред и за 8. разред - Техника и технологија,
Информатика и рачунарство и Физичко и здравствено васпитање
3.Разно
1.Чланови већа одабрали су за своје предмете следеће уџбенике:
За енглески језик:
Александра Марковић, Љиљана Ћузовић и Јелена Митровић
I разред
OUR DISCOVERY ISLAND – STARTER, Tessa Lochowski, уџбеник и радна свеска , издавач
Akronolo
II разред
OUR DISCOVERY ISLAND 1, Linette Ansel Erocak, уџбеник и радна свеска, издавач Akronolo
III разред
OUR DISCOVERY ISLAND 2, Sagragio Salaberri, уџбеник и радна свеска, издавач Akronolo
IV разред
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PLAYWAY TO ENGLISH 4 Giter Gerngros, Herbert Puhta, уџбеник и радна свеска, издавач Klett
V разред
RIGHT ON 1, Jenny Dooley, уџбеник и радна свеска, издавач Freska
VI разред
RIGHT ON 2, Jenny Dooley, уџбеник и радна свеска, издавач Freska
VII разред
RIGHT ON 3, Jenny Dooley, уџбеник и радна свеска, издавач Freska
VIII разред
MESSAGES 4, Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy, уџбеник и радна свеска, издавач
Klett
До промене уџбеника дошло је само у седмом разреду јер се нови уџбеник за седми разред
надовезује као логична целина на уџбенике који се од прошле године користе у петом и
шестом разреду.
За руски језик:
Ана Ђукановић
V разред
КОНЕЧНО! 1, руски језик за пети разред разред основне школе, прва година учења,
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), Клетт
Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута
Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена
Гинић
VI разред
Конечно 2,
руски језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска), Клетт
Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч
VII разред
Конечно! 3,
руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет
(уџбеник, компакт диск и радна свеска), Клетт
Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос,
Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.
VIII разред
Конечно! 4,
руски језик за осми разред основне школе, четврта година учења; уџбенички комплет
(уџбеник, компакт диск и радна свеска), Клетт
Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф
Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и
Јелена Гинић
За немачки језик:
Сања Барбулов
V разред
Ђорђо Мота, Весна Николовски
Magnet neu 1 - Немачки језик за пети разред основне школе; Уџбеник за прву годину
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учења, Klett
Magnet neu 1 - Немачки језик за пети разред основне школе; Радна свеска за прву годину
учења, Klett
VI разред
Ђорђо Мота, Весна Николовски
Magnet neu 2 - Немачки језик за шести разред основне школе; Уџбеник за другу годину
учења, Klett
Magnet neu 2 - Немачки језик за шести разред основне школе; Радна свеска за другу годину
учења, Klett
VII разред
Ђорђо Мота, Весна Николовски
Magnet neu 3 - Немачки језик за седми разред основне школе; Уџбеник за трећу годину
учења, Klett
Magnet neu 3 - Немачки језик за седми разред основне школе; Радна свеска за трећу годину
учења, Klett
VIII разред
Ђорђо Мота, Весна Николовски
Magnet 4 - Немачки језик за осми разред основне школе; Уџбеник за четврту годину учења,
Klett
Magnet 4 - Немачки језик за осми разред основне школе; Радна свеска за четврту године
учења, Klett
2.Ове школске године је израда Школског програма за 3. и 7. разред и делимично за 8.
разред. Сви наставници добиће задужења за израду истих. Тако да ће они бити усвојени на
седници Наставничког веча и Школског одбора.
3.Разно
Александра Марковић и Љиљана Ћизовић - професори енглеског језика
На самом почетку полугодишта одржана су 21.2. и 22.2. 2020. године Општинска
такмичења из страних језика у ОШ “Михаило Петровић Алас”. Из енглеског језика
учествовали су Марија Здјелар 8-1, Мила Киски 8-1, Милена Дуканац 8-2 и Коста Илијин 83.
Марија Здјелар 8-1 освојила је 2. место, Мила Киски 8-1 3. место и Коста Илијин 8-3 3.
место у специјалној категорији и пласирали се на Градско такмичење
Ученица Милена Дуканац је такође добро урадила тест, али се није пласирала за виши
ниво такмичења.
Градско такмичење из енглеског језика одржано је дана 23. фебруара у ОШ “Књегиња
Милица” на Новом Београду.
Три наша ученика су постигла изузетан успех, постигли су 3. место и пласирали се за
Републичко такмичење. То су:
Марија Здјелар 8-1
Мила Киски 8-1
Коста Илијин 8-3 (специјална категорија)
Професорке енглеског језика Александра Марковић и Љиљана Ћузовић су дана 4. марта
2020. године присуствовале одлично организованом стручном семинару из области
наставе енглеског језика у трајању од два сата. Предавач и назив семинара:
Tim Bowen: Practical activities for motivating learners. Организатор The English Book.
Проф. Александра Марковић
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Одржана су и 2 огледна часа - један на тему граматике - учити је или не и један на тему
здравих стилова живота. Оба часа су била одржана по угледу на пројекат Тролист.Оба часа
је посетила колегиница немачког језика, Сања Барбулов и педагог школе, Тијана Кићовић.
Јелена Митровић - професор енглеског језика
предаје у следећим одељењима: I3, II1, II2, II3
Током овог периода у одељењу првог разреда обрађивана је наставна тема My pets.
Ученици су упознати са називима појединих кућних љубимаца и у складу са својим
способностима савладали описивање живих бића и изражавање припадности. У свим
одељењима другог разреда обрађивана је наставна тема Animals. Ученици су учили како
да описују бића, предмете, места и појаве и да изражавају припадање и неприпадање. У
свим наведеним одељењима одржан је час посвећен дану заљубљених и организован
практичан рад израде честитки посвећених особама које волимо. Током практичног рада
ученици су показали висок ниво креативности.
Ана Ђукановић - професор руског језика
На Општинском такмичењу из руског језика учествовало је троје ученика: 8-1 Огњен
Пилиповић, 8-3 Стефан Севић и Сергеј Вујановић. Ученици нису успели да се пласирају
даље на градско такмичење.
Чланови руске секције учествовали су на такмичењу у изражајном читању прозних дела
руских класичних писаца 28.02.2020 у Руском дому (пети разред: Сава Ивановић, Тамара
Пантовић, Теодора Танасковић) и освојили су дипломе.
Дана 04.03.2020. су чланови руске секције и Креативне радионице руског језика посетили
биоскоп Tuckwood и уживали у руском филму „Лед 2“ Имали смо прилику да учимо нове
речи, нове песме и развијамо љубав према руском језику.
Стручно усавршавање
1.Международный практикум «Компетенции профессионального развития в
образовании» - online семинар
2.Образовна академија 20.02. у Комбанк дворани - бесплатни акредитовани програм
едукације за наставнике који организује издавачка кућа „Klett”
3.Вебинар презентација уџбеника за 7.разред, Издавачка кућа Клет 28.02.
4.Методички семинар наставника руског језика у Руском дому 02.03.
Сања Барбулов - професор немачког језика
На Општинском такмичењу из немачког језика пласирале су се Ема Гаус 8-1 и Уна Матић
8-3. Тест је ове године био много тежи него до сада. Нису се пласирале даље, али њивов
труд и ангажовање у припреми за такмичење морам да похвалим.
Стручно усавршавање:
Образовна академија 20.02. у Комбанк дворани - бесплатни акредитовани програм
едукације за наставнике који организује издавачка кућа „Klett”
Радови ученика седмих разреда у обради лекцијe „Wunderkinder“.
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18.6.2020. године
Други састанак Стручног већа:
Активност
1. Настава на даљину од 17.3.2020. године
2. Начин оцењивања на почетку спровођења насатве на даљину
3. Употреба медија у новонасталој ситуацији
4. Стручно усавршавање
5. Обележавање Дана школе
6. Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне, додатне и
допунске наставе и предлози за похвале и награде, индивидуализација и ИОП
7. Израда Школског плана за 3. и 7. разред
8. Подела часова
9.Разно
10. Избор руководиоца актива Стручног већа за наредну школску годину
Закључак
1. Настава на даљину од 17.3.2020. године
За енглески језик: Александра Марковић, Љиљана Ћузовић и Јелена Митровић
Александра Марковић
Током периода изолације, проф.Александра Марковић је користила платформу“ гугл
учионица”, вибер апликацију и мејл у комуникацији са ученицима. Рад са ученицима је био
напоран на овај начин, из разлога што је требало прегледати јако велики број задатака
које су деца радила током периода изолације. Проф. Александра је успела да ученике
испита усмено преко рекордер апликације и 90% ученика се радо одазвало овом виду
испитивања. Тачније, радило се о вештини читања која је, код професора који предају
језик, изузетно важна.
Љиљана Ћузовић
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После првобитне зебње како ћемо се снаћи и ми наставници и наши ученици, врло брзо је
овако организована настава почела лепо да функционише. Са ученицима сам
комуникацију имала преко електронске поште што је подразумевало веома активно
учешће родитеља у целом наставном процесу. У сарадњи са колегама, наставницима и
учитељима, у потпуности сам реализовала план и програм уз активно учешће свих
ученика. Истакла бих изузетну подршку родитеља која је допринела добрим резултатима.
Током онлајн наставе били су присутни и елементи пројектне наставе, нарочито код
ученика осмог разреда који су урадили веома квалитетне и добре пројекте на тему „Ово
сам ја“.
Ученици који раде по ИОП-у Богдан Ивановић и Анђела Митровић 4/3, Анђела Гужвић 8/2,
као и ученици који раде по индивидуализацији Никола Радоњић, Виктор Вуковић и
Драган Милићевић 5/1 су, такође, у потпуности остварили зацртане циљеве и успешно
савладали предвиђено градиво. Сарадња са родитељима ових ученика била је веома добра.
На жалост, због настале ситуације, није одржано Рерпубличко такмичење из енглеског
језика, па два моја ученика, Марија Здјелар и Коста Илијин, који су се пласирали за тај
ниво такмичења нису имали прилику да покажу своје знање и резултате великог рада.
Јелена Митровић
Ученици су наставу енглеског језика пратили путем РТС2, а додатне активности су
добијали путем мејла. Проблеми са којима су се ученици суочили на самом почетку
наставе на даљину били су највећим делом техничке природе (слаб интернет, недостатак
рачунара итд.). Временом, ученици су се прилагођавали настави тако да је тих проблема
било све мање. Настава на даљину текла је у већој мери успешно. Ученици су ми слали
фотографије урађених домаћих задатака и од мене добијали повратне информације. На
крају другог полугодишта ученици I разреда остварили су све предвиђене исходе и оцену
самостално. Сви ученици II разреда остварили су одличан успех.
За руски језик: Ана Ђукановић
Наставник је комуницирао са ученицима онлајн путем мејла, вајбер група и Гугл учионице.
Ученици су редовно добијали инструкције за рад на мејл преко разредног старешине и
Гугл учионице, а домаће задатке су углавном фотографисали и слали на Гугл учионицу.
Наставник је ученицима редовно и благовремено одговарао и слао повратну информацију
о њиховом раду и напретку. Провера знања вршена је путем разних квизова и онлајн
тестова. Ученицима се овакав начин провере знања веома допао, постизали су одличне
резултате, многи ученици су по неколико пута сами решавали квизове како би додатно
унапредили своје знање. У онлајн настави коришћени су разни дигитални алати,
наставник је сам осмишљавао наставни материјал, слао ученицима линкове које треба да
погледају, ППТ презентације са додатним појашњењима, фотографије, видео-клипове,
осмишљавао видео-презентације у Powtoonu како би ученицима олакшао и учинио
занимљивијим онлајн учење. Ученици су правили пројекте у облику ППТ презентација на
разне теме: 6. разред „Мой родной город“, 7. разред „Не все коту Масленица“, 8. разред
„Моя любимая личность истории“ и „Музыка, которуюя люблю слушать“.
За немачки језик: Сања Барбулов
Прве недеље преласком на наставу на даљину, наставник је преко вибер групе и путем
мејла ступио у контакт са свим ученицима. Већ наредне недеље је оформио Гугл учионице
за сваки разред и тада је било мало лакше. Ученици су редовно качили или путем мејла
слали своје домаће задатке, док се нису уходали у нови начин рада. Директан контакт са
сваким учеником је појединце ослободио и осмелио у комуникацији са наставником.
Настава немачког језика је функционисала тако што је насатвник мејлом слао
припремљене презентације са задацима, упутима на коришћење разних клипова који су у
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директној вези са градивом, разредним старешинама, а затим качио исте у Гугл учионици.
Било је и додатних задатака које су ученици радо радили. У току наставе ученици су
правили разне презентације, сходно градиву и усвојеном вокабулару. Пети разред је
правио презентације на тему „Моја школа“ и „Школа из снова“. Шести разреди су правили
презентацију на тему „Мој стан/кућа“, Седми разреди су правили презентације у вези са
познатим личностима света, као и презентације немачких градова. Пети, шести и седми
разреди су илустовали или правили презентацију на тему „Васкрс –а“. Осмаци су бирали
теме у вези са државама немачког говорног подручја - пре свега Аустрије и Швајцарске:
правили презентације о градовима, специјалитетима, атракцијама, личностима... Док су по
традицији на крају правили презентацију о себи – презентација је представљала скуп
усвојених знања у току четворогодишњег учења немачког језика. Било је предивних
радова. Највише су изненадили, наравно позитивно, ђаци који у веома ретко учествовали у
редовној настави, ретко радили домаће задатке и пазили на часу. Њихова ангажованост је
за сваку похвалу.
2. Начин оцењивања на почетку спровођења насатве на даљину
На почетку рада на даљину, ђаци су оцењивани само формативно, а затим и сумативно. За
вођење евиденције о напретку ученика коришћене су активности у ЕсДневнику као и
педогошка документација наставника. Сви часови су успешно реализовани. Сви ученици,
укључујући и ученика који ради по индивидуализацији, су успешно савладали предвиђено
наставно градиво и постигли жељене резултате.
3.Употреба медија у новонасталој ситуацији
Све колегинице су се брзо и лако организовале у новонасталој ситуацији и користилиле
разне апликације како би настава била што динамичнија и што интересантнија. Од
платформи за израду квизова и онлајн тестова коришћени су: Kahoot, Socrative, Wordwall,
Microsoft Forms, Гугл упитник и многи други. За неке су ове ствари биле нове и непознате,
али временом је свако прилагођавао себи и својим како течничким тако и знананим
могућностима. Наравно и деци је на почетку досат тога било ново, али су се и они сами
временом прилагодили и навикни на нови облик рада
4.Стручно усавршавање
Стручних усавршавања је било само онлајн. У понуди су били разни семинари.
Јелена Митровић је похађала следеће онлајн семинаре:
1. Дигитална конференција Дигитално образовање 2020
2. Онлајн обука Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник - увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовниx материјала
3. Онлајн обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења
Ана Ђукановић је похађала следеће онлајн семинаре:
1. Международный конкурс педагогического мастерства „Закачай знания“ 19.03.2020.
2. Вебинар у трајању од један сат под називом „Поставите границе асертивно – наступајте
самопоуздано уз уважавање других” који је одржан 29. априла 2020. године.
3. Вебинар у трајању од један сат из циклуса „Из угла психолога” под називом „Похвалите
и критикујте конструктивно” који је одржан 13. маја 2020. године
Сања Барбулов похађала је онлајн семинаре:
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1.Како подстаћи скривене потенцијале ученика – Др Ранко Рајовић, 2.4.2020. године – сат
времена, у организацији Клетт-а
2. Дигитална конференција: „Дигитално образовање 2020“ – 11.4.2020. године, 4 бода.
5.Обележавање Дана школе
Љиљана Ћузовић
Са фотографијама које показују сву разноврсност активности на часовима енглеског
језика, као што су луткарске представе, драматизације, глума, креативност, направила је
колаж који је био део промоције на сајту наше школе поводом обележавања Дана школе.
Александра Марковић је током изолације послала координатору Милану Рајићу прилоге
за Дан школе који је, као и сваке године, обележен 9.05. 2020. године
Сања Барбулов
Наставница немачког језика приложила је поводом обележавања Дана школе неколико
ученичких радова на различите теме.
6.Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне, додатне и
допунске наставе и предлози за похвале и награде, индивидуализација и ИОП
Сви ученици су завршили ову школску годину са позитивним успехом. План и програм је у
потпуности реализован. Критеријум оцењивања је био изузетно благ због новонасталих
околности и обзиром да се настава од 17. 03.2020. одржавала на даљину, овакав исход се
могао и очекивати.
Свим заинтеренсованим ученицима су даване онлајн консултације као додатни вид
подршке, а посебно ученицима са слабијим постигнућима. Са ученицима који раде по
индивидуализованом плану сарађивало се преко родитеља и слале инструкције за рад и
прилагођени материјал на мејл. Ученици који раде по индивидуалном плану остварили су
предвиђене исходе и показали већу активност у онлајн настави, него у редновој настави.
Ове године, по ИОП-у из енглеског језика су радили следећи ученици: Милица Ђинђић из
5-2, Михаило Рацић из 6-2 и Миљан Николић из 6-1. Овим ученицима су знатно смањени
захтеви због тога што су то ученици са проблемима у развоју и са здравственим
проблемима.
Ове године, по ИОП-у из немачког језика су радили следећи ученици: Виктор Вуковић 5-1,
Милица Ђинђић 5-2 и Марко Вучићевић 5-2. Овим ученицима су знатно смањени захтеви
због тога што су то ученици са проблемима у развоју и са здравственим проблемима.
Извештај о њиховом напретку биће послат педагогу школе.
7.Израда Школског плана за 3. и 7. разред
Школски програм се ове године мења у трећем и седмом разреду. Тренутно је у изради.
8.Подела часова
Извршена је подела часова за енглески језик и урађена анкета за други страни језик у 4.
разреду.
Проф. Љиљана Ћузовић предаваће у одељењима: 1-1, 1-2, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3.
Проф. Александра Марковић предаваће у одељењима: 2-1, 2-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1,
8-2.
Проф. Јелена Миртовић предаваће у одељењима: 1-3, 2-3, 3-1
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Што се тиче изборног предмета – другог страног језика – за руски ће бити једна група, док
за немачки три групе.
9.Разно
Крајем маја одржани су разредни испити из руског и немачког језика. За четворо ученика
6, 7 и 8. разреда из других школа у којима се руски не учи као други страни језик и за
седморо ученика из других школа у којима се не учи немачки језик. Сви ученици су
положили разредни испит.
10.Избор руководиоца актива Стручног већа за наредну школску годину
За руководиоца актива за стране језике изабрана је професорка немачког језика Сања, као
и до сада.
Треба истаћи одличну сарадњу унутар Актива за стране језике током пандемије, а и после
тога. азмењивана су искуства, преношена запажања о напретку наших ученика итд.
24.6.2020. године
Трећи састанак Стручног већа:
Активност
План рада Стручног већа страних језика
Закључак
Сви чланови Актива учествовали су у изради Плана рада Стручног већа страних језика за
школску 2020 /21. годину. Неке ставке су остале од прошле године, а неке су промењене
сходно
околностима
и
могућностима
остваривања
плана.
Извештај подноси:
Сања Барбулов
Руководилац Стручног већа
5. Извештај стручног већа наставника из области природних наука и математике
Чланови стручног већа су:
Драгана Аврамовић (биологија)
Нина Василијевић (хемија)
Милица Мирковић (физика)
Милан Мађаров и Радисав Живковић (тио)
Бранко Петровић (информатика и рачунарство)
Јасмина Лукић, Александра Санковић, Марина Комарица (математика)
Toком ове годинеодржана су 4 састанака Стручног већа. Планирани садржаји су
реализовани.
- Наставили смо са применом наученог у оквиру пројекта „Тролист“ било да су комплетни
часови тако одржани или само поједини сегменти часа и пилот пројекта „Обогаћени
једносменски рад у основним школама“
Записници са седница стручних већа, 21. 08. 2019.
Активност
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ДНЕВНИ РЕД:
1. Упознавање са календаром за школску 2019/20. годину
2. Израда плана рада Стручног већа
3. Припремање, планирање и израда плана и програма наставника за школску
2019/20.годину
4. План стручног усавршавања
5. Правилници
6. Разно
Закључак
Седница Стручног већа природних наука и математике је одржана 21.8.2019. Састанку
су присуствовали сви чланови већа (осим наставнице хемије Нине Василијевић) и
педагог
школе
Тијана
Кићовић.
1. Чланови Стручног већа су донели одлуку да у новој школској години руководилац
већа буде наставник технике и технологије Радисав Живковић. Наставници су упознати
са календаром васпитно-образовног рада и у складу са тим ће урадити годишњи план
рада по предметима који ће послати на маил педагогу школе. Примећена је новина у
календару,
а
то
је
да
нема
више
јесењег
распуста.
2. На овој седници, уз веома добру сарадњу и позитивну атмосферу је направљен
годишњи план рада стручног већа који ће бити послат на маил педагога школе.
3. Договорено је да се годишњи план рада по предметима преда до почетка школске
године уз измене праћене календаром и корекцијом месечног плана рада за нову
школску
2019/20.годину.
Годишњи и месечни планови рада за септембар ће бити израђени и биће послати на
маил
педагога.
Планови секција, допунске и додатне наставе су израђени и биће достављени педагогу
школе.
4. Договорено је да сваки наставник до петка 30.8.2019. преда списак семинара са
најмање
2
акредитована
семинара
из
каталога.
Анализирани су семинари које су колеге похађале на крају школске године (мај, јун,
јул). Извештаје везане за стручно усавршавање су колеге предале, у оквиру годишњих
извештаја одређених предмета. Договорено је да сваки члан већа до почетка нове
школске године напише шта је радио у току претходне школске године кроз
усавршавање унутар установе и да да бодовну листу директору школе на потпис.
5. Чланови стручног већа су предали педагогу предлог измене правилника о стручном
усавршавању унутар установе. Предложено је да се јасније назначе бодови за догађања
унутар установе и ван ње, а који се односи на наставнике. Такође и декоративно
уређење паноа, учионица , ходника и хола школе, школског дворишта..
6. Разговарано је о материјалним условима за почетак нове школске године.
Наставници су истакли да су свима веома потребна додатна наставна средства у циљу
ефикаснијег наставног процеса, нарочито лап топови и пројектори као и клима уређаји
за кабинете на спрату јер се веома тешко одвија настава у јесењем и пролећном
периоду.
Дискутовано је о проблематици недостатака норме часова која зависе од уписаног броја
ученика. Наставници овог већа су принуђени да раде у 2 школе због недостатка фонда
часова.
Договарали смо међупредметну корелацију између оних предмета која чине веће, као и
прављење пројеката и међусобној посети часова, ради бољег и успешнијег наставног
процеса.
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Предложено је да се одржи школски сајам у мају у оквиру Дана школе.
Планиране су посете културним установама ( позоришне представе, концерти, изложбе,
сајмови..) најмање два пута у току школске године у оквиру одређеног предмета, као и
посете
спортским
манифестацијама.
Записници са седница стручних већа, 18. 11. 2019.
Активност
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице стручног већа.
2. Анализа стања и опремљености кабинета.
3. Усаглашавање критеријума оцењивања.
4. Професионална орјентација ученика.
5. Извештаји са одржаних такмичења.
6. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода.
7. Разно
Закључак
Закључак
1.Друга седница стручног већа природних наука и математике школске 2019/20.године
је одржана 18.11.2019. На састанку су присутни сви чланови већа и педагог школе
Тијана Кићовић. Записник са претходног састанка је једногласно усвојен.
2. Сви кабинети су уредни и опремљени лепим намештајем. Наставници су у принципу
задовољни и опремљеношћу наставним средствима и алатима. Постоје одређене
потребе у набавци наставних средстава и алата што ће наставници решавити у
договору
са
директором
школе.
3. Разговарали смо о начинима оцењивања и методама остваривања исхода по
предметима. Такође, разматрали смо која су основна знања по предметима које треба
свако дете да постигне односно које ће бити у стању да покаже. Истакнуте су новине у
наставним садржајима, као и нове теме које су се појавиле кроз реформу градива 5. и 6.
разреда. Постоје области у којима се градива из више предмета преплићу па ће се томе
посебно
посветити
пажња.
4. Сви наставници ће у оквиру свог предмета посветити по један или више часова
професионалној
орјентацији
ученика
седмог
и
осмог
разреда.
5. Припреме за такмичења су у току. За сада је одржано школско такмичење из
математике:
школско такмичење одржано је 7. новембра 2019. године. Трајало је два сата, од 1200 14 00. Шездесет ученика старијих разреда распоређена су у три учионице. Такмичење је
прошло у најбољем реду. Од 19 ученика петог разреда на Општинко такмичење
пласирала су се 6 ученика, од 14 ученика шестог разреда 4ученика, од 12 ученика
седмог 6, док се од 15 ученика осмог разреда пласирало 5 ученика.
6. Анализом успеха на првом класификационом периоду установљено је да су поједини
ученици најлошији успех постигли из математике и физике, али да је постигнуто знање
на нивоу свих одењеља задовоњавајуће. Часови редовне, додатне и допунске наставе
редовно
се
одржавају.
7.
Није
било
теме
за
разговор.
Записници са седница стручних већа, 30. 01. 2020.
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Активност
Дневни
ред
1. Реализација огледног часа и припремање угледних часова добровољаца
2. Договор око организације и реализације школских и других такмичења.
3. Анализа реализације садржаја програма редовне, допунске, додатне наставе и
секција.
4. Стручно усавршавање – извештај са реализованих семинара. Анализа
стручног
усавршавања.
5. Мере за унапређивање рада са ученицима који имају потешкоће у учењу, као и са
ученицима који показују већи степен интересовања и посебан таленат.
6. Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2019/2020.године
Закључак
Закључак
1. У првом полугодишту није било реализованих огледних и угледних часова. Договор је
да се убудуће припреме такви часови у сарадњи свих чланова већа. Током новембра,
децембра и јануара студенти Физичког факултета у оквиру предмета: „ Школска пракса
1“ су присуствовали часовима физике , а потом су и сами одржали по неколико. Сарадња
овог факултета и наше школе се веома успешно реализује већ дужи низ година.
2. Школска такмичења се одржана по плану. У нашој школи одржаће се општинско
такмичење из физике 23.2.2020. чији је реализатор наставница физике Милица
Мирковић.
Сви чланови већа добиће задужења за тај дан да би помогли у одржавању истог.
3. Сви часови редовне, додатне, допунске и секција редовно се одржавају. Припремна
настава за ученике осмих разреда углавном почиње у другом полигодишту. Број
одржаних часова у табели под тачком 6.
4. Сви наставници стручног већа имају своју листу стручног усавршавања. За сада
извештај је доставила наставница физике Милица Мирковић која у школској 2019/2020
год има 37 часова усавршавања.
5. Мере за унапређивање рада са ученицима који имају потешкоће у учењу, као и са
ученицима који показују већи степен интересовања и посебан таленат спроводе се по
плану и за све ученике са којима се ради ИОП или индивидуализација планови рада
налазе се код педагога школе Тијане Кићовић за сваког наставника појединачно.
Стручно веће се изјаснило да нема проблема у спровођењу тих планова.
6. Анализом успеха на крају првог полугодишта школске 2019/2020.године дошло се до
следећих података:
Успех:
V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VIII1 VIII2 VIII3
Математика 3.74 3.43 3.17 3.05 2.70 3.20 3.10 2.89 3.32 3.38 3.42 3.22 3.22
Физика 3.27 3.00 3.30 3.20 2.96 2.74 2.71 2.79 3.00 3.00
Биологија 4.26 4.57 3.94 4.36 3.40 4.15 3.95 3.75 3.74 3.95 3.75 4.15 4.15
Хемија 3.97 3.71 3.37 3.75 3.58 3.68 3.97
ТиО 4.61 4.10 4.33 4.23 3.80 4.00 4.20 3.89 3.40 3.48 3.88 3.99 3.99
Информатика 4.74 4.43 4.78 4.55 4.40 4.55 4.77 4.43 4.08 4.83 4.83 4.77 4.77
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Стручно веће је посебно анализирало успех наставнице математике Марине Комарице с
обзиром да је у школи тек од ове школске године и да је била анонимна пријава
родитеља одељења 7/1 на њен рад. Анализом оцена долазимо до тога да је критеријум
изједначен у односу на друге предмете – у одељењима где је он слабији код других
предмета и код ње је, и обрнуто. Наставница редовно одржава часове, као и допунске и
додатне часове. Сами ученици одељења 7/1 немају никакве примедбе на њен рад и
оцењивање. Марина Комарица је друштвена, увек спремна на сарадњу, да салуша
ученике и да покуша да реши проблеме ако постоје.
Ово је њена табела посебно:
Математика, наставник: Марина Комарица
Средња оцена по одељењима
V 2 VII 1 VII 2 VIII 1 VIII 3
Број ученика 21 30 28 20 24
Одличних 5 4 3 4 4
Врло добрих 6 7 7 6 7
Добрих 4 10 7 2 9
Довољних 5 6 6 6 3
Недовољних 1 3 5 1 1
Неоцењених / / / 1 /
Средња оцена по одељењу 3,43 3,10 2,89 3,32 3,42
Средња оцена по разреду 3,43 3,00 3,37
Број одржаних часова
V 2 VII 1 VII 2 VIII 1 VIII 3
Редовна настава 80 80 80 81 81
Додатна настава 12 12 12 13 14
Допунска настава 10 14 21 4 4
Припремна настава / / / 9 7
Просечне оцене из свих предмета стручног већа:
5678
Математика 3.45 2.98 3.00 3.37
Физика 0.00 3.19 3.08 2.75
Биологија 4.26 3.97 3.85 3.81
Хемија 0.00 0.00 3.84 3.57
ТиО 4.35 4.01 4.05 3.59
Информатика 4.65 4.50 4.60 4.58
Табела одржаних часова
Редовна настава
V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VIII1 VIII2 VIII3
Математика 81 80 80 80 82 82 80 80 81 81 81
Физика 39 39 39 40 40 41 41 41
Биологија 40 40 40 40 40 40 30 39 41 41 41
Хемија 40 39 39 38 40
ТиО 42 42 42 42 38 38 40 40 38 40 38
Информатика 18 19 19 21 21 21 19 20 20 20 21
Допунска настава
V VI VII VIII
Математика 10 12 25 12
79

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

Физика 18 13 18
Биологија
Хемија
Додатна настава
V VI VII VIII
Математика 13 15 25 12
Физика 15 10 8
Биологија
Хемија
Припремна настава
Математика 36
Физика
Биологија
Хемија
Записници са седница стручних већа, 05. 03. 2020.
Активност
1.Одабир уџбеника за школску 2020. / 2021.годину
2. Израда Школских програма за 3. и 7. разред /за 8. разред - Техника и Технологија и
Информатика и рачунарство.
3. Разно.
Чланови Стручног већа: Александра Санковић– математика
Јасмина Лукић – математика
Милица Мирковић – физика
Радисав Живковић и Милан Мађаров – ТИО
Драгана Аврамовић – биологија
Нина Василијевић - хемија
Бранко Петровић - информатика
1. Сатанку присуствују сви чланови стручног већа. Чланови стручног већа извршили су
одабир уџбеника по предметима. Одабрани уџбеници:
Предмет; Назив уџбеника/радне свеске; Назив издавача; Име и презиме аутора
математика Математика 5, уџбеник за пети разред
Математика 5, збирка задатака
Kлет, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Бранислав Поповић,Марија Станић, Сања Милојевић,Ненад Вулов Математика 6,
уџбеник за шести разред
Математика 6, збирка за шести разред
Клет, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Математика 7, уџбеник за седми разред
Математика 7, збирка за седми разред
Клет, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић,Сања Милојевић
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Математика за осми разред
Збирка задатака из математике за осми разред
Герундијум, Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић, Веселинка Милетић
Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић, Веселинка Милетић
физика
Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе,
Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
уџбенички комплет; КЛЕТ Марина Радојевић
Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе
Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;
уџбенички комплет; КЛЕТ Марина Радојевић
Физика 8 уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред
основне школе
Физика 8 збирка задатака из физике за осми разред основне школе Нови Логос Душан
Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић
биологија БИОЛОГИЈА 5 - Уџбеник за пети разред основне школе Дата Статус, Др
Немања Рајчевић БИОЛОГИЈА 6 - Уџбеник за шести разред основне школе Дата Статус,
др Немања Рајчевић, Весна Миљуш, Гордана Ковачевић БИОЛОГИЈА 7 - Уџбеник за
седми разред основне школе Дата Статус др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић
БИОЛОГИЈА 8 - Уџбеник за 8.разред основне школе БИГЗ Даница Тусић
Техника и технологија
Техника и технологија за пети разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);
Едука, Зоран Д. Лапчевић
Техника и технологија Техника и технологија за шести разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); Едука, Зоран
Д. Лапчевић
Техника и технологија за седми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);
ћирилица Завод за уџбенике Иван Тасић, Mиодраг ковачевић
Техничко и информатичко образовањe - уџбеник за осми разред основне школе, Завод
за уџбенике и нас.средства, Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за пети разред
основне школе;
Едука Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић
Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на компакт диску за шести
разред основне школе;
Едука Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић
Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе;
Едука Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић
хемија
Хемија за седми разред основне школе
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе;
уџбенички комплет; Герундијум; Јасна Адамов Радојка Ђурђевић, Снежана Каламковић
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Хемија - за осми разред основне школе
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе; уџбенички
комплет; Герундијум; Јасна Адамов, Наталија Макивић,
Станислава Олић Нинковић
2.Ове школске године на реду је израда Школских програма за 3. и 7. разред, као и за 8.
разред из предмета Техника и технологија и предмета Информатика и рачунарство.
Предметни наставници добиће задужења за израду истих. Наведени Школски програми
биће усвојени на седници Наставничког већа и седници Школског одбора.
3.Није ништа разматрано под овом тачком.
Записници са седница стручних већа, 29. 06. 2020.
Активност
1.Анализа успеха на крају школске године и оствареног плана редовне, додатне и
допунске наставе
2. Оцена остварености исхода
3. Анализа постигнутих резултата на одржаним такмичењима.
4. Извештај о раду секција
5. Подела часова
6. План рада стручног већа за школску 2020/21.
7. Разно
Чланови Стручног већа: Александра Санковић– математика
Јасмина Лукић – математика
Милица Мирковић – физика
Радисав Живковић и Милан Мађаров – ТИО
Драгана Аврамовић – биологија
Нина Василијевић - хемија
Бранко Петровић - информатика
Присуствали су сви чланови већа и педагог школе Тијана Кићовић.
1. План је реализован у потпуности и у складу са могућностима током ванредне
ситуације у којој се нашла наша земља услед проглашења пандемије Корона вируса.
Анализом успеха на крају првог полугодишта школске 2019/2020.године дошло се до
следећих података:
Успех:
V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VIII1 VIII2 VIII3 укупно
Математика 3.74 3.43 3.17 3.05 2.70 3.20 3.10 2.89 3.32 3.38 3.42 3,69
Физика 3.27 3.00 3.30 3.20 2.96 2.74 2.71 2.79 3,38
Биологија 4.57 3.94 4.36 3.40 4.15 3.95 3.75 3.74 3.95 3.75 4.15 4.15
Хемија 3.97 3.71 3.37 3.75 3.58 3.68
ТиО 4.61 4.10 4.33 4.23 3.80 4.00 4.20 3.89 3.40 3.48 3.88 3.99
Информ. 4.74 4.43 4.78 4.55 4.40 4.55 4.77 4.43 4.08 4.83 4.83 4.77
одржани ћасови редовне наставе
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V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VIII1 VIII2 VIII3
Математика 148 148 146 147 145 145 146 146 140 144 140
Физика 72 73 73 71 72 70 70 71
Биологија 74 74 74 74 74 72 72 72 71 71 72
хемија 75 73 71 68 69
ТиО 74 72 72 74 72 76 74 74 68 68 70
Информ. 35 35 35 36 36 36 36 37 35 35 35
2. Исходи су остварени узевши у обзир ванредне околности. Наставници су разменили
искуства за време рада током он лине наставе и сложили се да је настава успешно
изведена и да је највећи проблем то што нема директног контакта са ученицима.
3. Због проглашене епидемије корона вирусом такмичења су углавном завршена на
општинском нивоу. По предметима: биологија 1. место општинско 7. разред; физика 2.
место градско 6. разред, 3 друга места 6. разред-општинско, 2 3. места 6. разред
општинско, 7. разред 1 друго и 3 трећа места на општинском, 8. разред 1 друго и 1 треће
на општинском такмичењу ;
4. Није било рада секција у протеклом периоду
5. Подела часова је урађена и биће предата директору школе.
6.. Договорено је да за следећу школску годину руководилац већа буде Драгана
Аврамовић. План рада Стручног већа за наредну школску 2020/21. годину ће бити
предат педагогу школе.
7. Разно:
За ученика генерације изабран је ученик 8/1 одељења Огњен Пилиповић.
За спортисту генерације изабран је ученик 8/1 Данило Игњатовић, а за спортискињу
генерације изабрана је ученица 8/2 одељења Александра Лучић.
Пробни завршни испит: Одржан је у најбољем реду. Полагало је 65 ученика. Један дан се
дежурало на полагању теста из математике у учионицама у којим је било 9 ученика и
један дежурни наставник.
Завршни испит: Одржао се 17,18.19. јуна у најбољем реду уз повећане мере безбедности
због ковид-19 вируса. Полагало је 65 ученика. Два наставника су дежурала у учионици
на 9 ученика уз пооштрене мере у односу на раније године у смислу диструбуције
тестова, отпремања решених тестова, прегледања...
Руководилац већа
Радисав Живковић
6 . Годишњи извештај већа уметности и спорта
музичка култура
наставник: Милица Анђелковић Коматина
Музичка култура - обавезан предмет, хор и оркестар (8.разред)- изборни предмет,
слободне наставне активности.
Часови музичке културе су реализовани према плану и програму, чак се у већини
одељења појављује вишак часова. Друго полугодиште је почело са закашњењем од недељу
дана због епидемије грипа, а онда је проглашена пандемија корона вируса па смо од
16.3.2020. започели реализацију наставе на даљину, путем интернета – гугл учионице,
меила и вибер групе што се тиче музичке културе и успешно завршили школску годину на
тај начин. Био је то велики изазов и за наставнике, али и ученике и родитеље. Било је
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напорно, али смо сви доста тога новог научили. Број часова одступа од планираног,
појављује се и вишак јер нисмо имали пролећни распуст. У петом разреду је норма 72 часа,
у шестом и седмом разреду по 36 часова, а у осмом разреду је 34 часа. Број часова и средње
оцене по одељењима:
5/1

5/2

5/3

6/1

6/2

6/3

7/1

7/2

8/1

8/2

8/3

Одрж.часов
и

73

73

74

38

37

35

36

35

34

36

37

Средња
оцена

4,91

4,95

4,67

5,00

4,50

4,65

4,93

4,79

4,80

4,52

4,88

Ученици 5.разреда су се лепо уклопили. Мањих дисциплинских проблема које смо
имали у појединим одељењима решили смо уз помоћ разредних старешина и родитеља.
Велики број ученика је долазило на часове слободних наставних активности током првог
полугодишта.
Нарочито похваљујем рад 5/1 и 5/2 одељења који су изузетно марљиво радили
током периода учења на даљину, много више од очекиваног, као и одељење 6/1 што се
види по просечној закључној оцени одељења.
Такође, похваљујем одељења 8/1 и 8/2 који су дивно сарађивали путем интернета у
другом полугодишту, веома одговорно су приступили раду и изгледало је да им више
одговара овај начин рада него регуларни школски услови.
Ученици 8.разреда (17 ученика) су били у посети Народном позоришту
15.децембра. Гледали смо оперу „Бастијен и Бастијена“ Волфганга Амадеуса Моцарта, која
је модернизована, интерактивна прилагођена деци. Наставница је омогућила ученицима
да се након завршетка опере попну на сцену и разговарају са оперским певачима и
диригентом и направе по неку фотографију. Ученици су били презадовољни и пожелели
су да убрзо опет посетимо неко позориште и одгледамо неко дело о коме смо причали на
часовима музичке културе, али нас је пандемија омела у томе.
Организоваno je школско такмичење-аудицијa у кабинету музичке културе
2.недеље децембра. Учествовао је велики број ученика од 1. до 8.разреда. Направљена је
добра селекција ученика- солиста и избор песама. На даљим такмичењима нисмо
учествовали је су померана због вируса грипа, а онда и пандемије. Планирано је и да
ученици 8.разреда са изборног предмета наступе као група певача на такмичењу, али се то
није остварило.
У првом полугодишту остварена је сарадња са истраживачима са Института за
педагошка истраживања као наставак сарадње од прошле школске године где је прављена
међупредметна корелација између предмета музичка култура, српски језик, руски језик.
Имали смо састанке на којима смо се бавили анализом наставног процеса, а у другом
полугодишту путем интернета сам радила анализу часа путем постављених питања.
Слободне наставне активности/секција
Велики број ученика присуствује часовима слободних наставних активности
музичке културе. Укупан број ученика је 63: ученика 5. и 6. разреда има 38 и 25 ученика
7.разреда. Одржани су сви часови према плану.
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разреди

5.и 6.разред

7.разред

Број ученика

38

25

Број одрж.часова

36

36

Ученици су подељени у више група, због великог броја деце. Часови се редовно
одржавају и уписују као и присуство ученика. Наставница је задовољна радом,
ангажовањем и посећеношћу ових часова. Сви ученици са слободних наставних
активности и изборног предмета хор и оркестар су учествовали на приредби поводом
Светог Саве, а планирано је да учествују на приредби за Дан школе и на мини концерту за
крај школске године, као хор, оркестар и солисти, али се то није одржало због
епидемиолошких услова. Неколико ученика секције су придружени групи слободних
наставних активности јер их нема довољно за формирање посебне групе.
На Светосавској приредби, што се хора тиче, учествовало је 56 ученика.
Изборни предмет хор и оркестар
Хору који учествује на наступима су придружени и ученици 8.разреда који похађају
изборни предмет хор и оркестар, групу чине 15 ученика. Први пут ове године је било
толико осмака, јер ученици 8. разреда иначе не желе да учествују на приредбама као део
хора.
Изборни предмет хор и оркестар се одржавао петком 7. час, укупно 35 часова (један
више од планираног). Групу чине 15 ученика, редовно су похађали часове, остајали су
често и дуже да се друже кроз музику у току другог полугодишта. Радило се извођење
музике ( певање и свирање) где ученици често сами вежбају код куће па смо заједнички
правили ритмичке пратње на инструментима Орфовог инструментаријума, осмишљавали
тапшалице и плесне кораке на класичну и популарну музику са интернета. Такође, радили
смо и дигитални час чија припрема је послата ЗУОВ-у. Овај час је предложен да се постави
у њихову базу података као угледни пример успешног дигиталног часа, односно пример
добре праксе.
Стручно усавршавање ван школе:
УЧЕШЋЕ НА АКРЕДИТОВАНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Редни Назив семинара
Компетенција Број сати
Време
број
и
реализације
приоритетна
област
1.
Програм обуке наставника за За наставну 16+8
8.6.2019./
реализацију
наставе област,
22.10.2019.
орјентисане ка исходима учења предмет
и
методику
наставе,
поучавање и
учење
2.
Програм обуке за запослене у За наставну 19,5
22.08.2019.
образовању/дигитална
област,
(17.9.2019.)
учионица/
дигитално предмет
и
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

компетентан
наставникувођење
електронских
уџбеника
и
дигиталних
образовних материјала
Корелација и међупредметно
повезивање у настави музичке
културе и уметности
Промоција уџбеника за седми
разред, Клет, Нови Логос,
Фреска
Вебинар - др Ранко Рајовић –
„Како
подстаћи
скривене
потенцијале ученика“
Вебинар-Жолт
Коња
–
„Коришћење
е-учионицеза
ликовну и музичку културу“
ВебинарЖолт
Коња
–
„Бесплатни дигитални алати“
Промоција уџбеника за 6. и
7.разред Вулкан издаваштво

методику
наставе,
поучавање и
учење
К1/ПО 3
8

30.11.2019

3

20.02.2020.

1

2.4.2020.

1

11.4.2020.

1

14.4.2020.

1

Март 2020.

2.Дигитална учионица -дигитално компетентан наставник који је реализован у
нашој
школи. Добијено је 19,5 сати, али не и обећана дигитална опрема.
3.
Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности је
одржан у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању
Смедерево
4. Издавачка кућа Клет, Нови Логос, Фреска, Дом синдиката
5. Вебинар, организатор издавачка кућа Клет, Нови Логос, Фреска
6. Вебинар, организатор издавачка кућа Клет, Нови Логос, Фреска
7. Вебинар, организатор издавачка кућа Клет, Нови Логос, Фреска
Назив стручног Улога
усавршавања

Датум
Доказ о Бод.
реализације учешћу

Стручно веће

Руководилац,

28.8.2019.

Стручно веће
Час у 4.разреду

руководилац
15.10.2019.
Реализатор,упознавање
са 29.11.2019.
насатвником
и
градивом
5.разреда
мотивише, припрема, реализује 6.12.2019.

Организација
школског
такмичења

записник 2

записник 2
дневник 1
3
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Одлазак
позориште(на
оперу)

у Организатор, вођа

15.12.2019.

Слике,
3
фб
страница

Час у 4.разреду

Реализатор,упознавање
са 24.1.2020.
наставником
и
градивом
5.разреда

дневник

1

Одржавање
јубилеја,
празника,
приредбе..св.Сава
Састанак
са
истраживачима са
Института
за
педагошка
истраживања
Селекција
ученичких радова
за сајт и ФБ
страницу
поводом
Дана
школе
Стручно веће

Учесник/диригент/корепетитор 27.1.2020.

слике

6

учесник

28.1.2020.

Снимак,
извештај

1

учесник

1.5.2020.

Сајт , ФБ 5
страница

руководилац

22.6.2020.

записник 2

3.јун

потпис

3

17,18,19 јун

потпис

9

Пробни завршни Дежурство(Филип Филиповић)
испит
Завршни испит
Дежурство(Филип Филиповић)

ФИЗИЧКА КУЛТУРА И СПОРТ
Наставници: Јасмина Гајић и Александар Суботић
Часови су одржани и уписани према плану и програму у складу са епидемиолошким
условима у другом полугодишту.
Ученици су били веома активни на такмичењима у току првог полугодишта, а у
другом полугодишту су такмичења отказана због корона вируса.
КОШАРКА- општинско такмичење
1. местодечаци 5. и 6.разред
дечаци 7. и 8.разред
2. местодевојчице 7. и 8.разред
МАЛИ ФУДБАЛ- Општинско такмичење
2.место дечаци 7.и 8.разред
Девојчице 7.и 8. разред
ОДБОЈКА- општинско такмичење -јануар
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2.место
дечаци 7. и 8.разред
3. место
девојчице 7. и 8.разред
ПЛИВАЊЕ – градско такмичење -децембар
1.место
Митровић Милош 4/3
Пилиповић Огњен 8/1
Митровић Драгослав 8/1
2. место
Митровић Ружица 6/2
3. место
Ника Андрић 4/1
4.место
Денисов Филип 7/2
*Републичко такмичење није одржано због короне
Подела часова:
Јасмина Гајић
5/1 3 часа, 5/3 2 часа, цео 6/, 6/2, 6/3 по 3 часа и 7/ ,7/2, 7/3,по 3 часа.
Александар Суботић
5/2 -3 часа, 5/3 -1 час, 8/1 и 8/2 по 3 часа
Наставници физичког васпитања нису ишли на стручне семинаре у току првог
полугодишта. Намеравали су да иду у току другог полугодишта, али их је омело
проглашење пандемије.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТ –ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ
У школској 2019-2020. години, упркос ванредном стању, испуњен је план и програм.
Сходно околностима од 17.03.2020. настава је одржавана у Гугл учионицама, уз помоћ
мејлова и, по потреби, вајбера.
У току првог полугођа, у оквиру менторског рада, а у сарадњи са професором ФЛУ
Сањом Филиповић, у оквиру методичке праксе, часовима ликовне културе је
присуствовало и одржало по један час 3 студента.
Такође је ликовна култура узела учешће у пројекту Обогаћеног једносменског рада у
виду ликовних радионица са четири групе подељене по узрасту(1. Разред-један сат
недељно, 2. Разред-један сат недељно, 3.разред-2 сата недељно и 4. Разред-2 сата недељно.
По питању ангажовања и учешћа на конкурсима најбоље сведоче резултати тј.
награде. На жалост услед дате ситуације тј. проглашења ванредног стања нисмо
учествовали на бројним такмичењима како смо то радили претхпдних година.
Награде које смо осволили на конкурсима у организацији Пријатеља деце:
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-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ-поводом Дечје недеље
1.место-Ивана Новаков 6/3
2. место-Зоја Илијин 6/2
3. место-Вера Јокић 5/3
-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ-“Свети Сава“
1.место-Миња Гарић 8/1
1.место-Анђела Георгијев 6/3
2.место-Зоја Копривица 7/1
3.место-Андреј Марјановић 5/2
По питању стручног усавршавања у току школске 2019/20. г. прилажем следећу
табелу:
УЧЕШЋЕ НА АКРЕДИТОВАНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Редни Назив семинара
Компетенција Број сати
Време
број
реализације
1.
Програм обуке за запослене у За наставну 19,5
22.08.2019..
образовању/Дигитална
област,
учионица
компетентан предмет
и
наставник-увођење
методику
електронских
уџбеника
и наставе,
дигиталних
образовних поучавање и
материјала
учење
2.
Оцењивање
у
функцији К2
8
04.02.2020..
ефикасније наставе и учења
П3
УЧЕШЋЕ НА ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Редни Назив семинара
Број
сати
број
(бодова)
1.
Припрема
ученика
за
такмичења
у 12
организацији
Пријатеља
деце
Београда,
општине Стари град и Врачар
2.

Менторски рад са студентима у сарадњи са 6
проф. Сањом Филиповић са ФЛУ (3 студената)

3.
4.
5.

Промоција уџбеника за 5. разред, издавач Клет
Промоција уџбеника за 5. разред, издавач Едука
Промоција уџбеника за 5. разред, издавач Нови
Логос
Промоција уџбеника за 5. разред, издавач
Герандијум

6.

Време
реализације
током
целе
школске
године
по
потреби
током
првог
полугодишта

1
1
1

20.02.2020.
27.02.2020.
20.02.2020.

1

2020.
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Слободанка Тодоровић,
наставник ликовне културе
7. Извештај стручног већа наставника из области хуманистичких наука
Чланови већа:
1.Радица Миљаковић Аврамовић - професор историје
2.Милица Перишић - професор српског језика и књижевности
3.Весна Милинчић - професор српског језика и књижевности
4.Ивана Јегдић - професор српског језика и књижевности
5.Бојана Перуничић - професор географиje
Годишњи извештај - ИСТОРИЈАОстварене посете и излети:
1. Дводневна екскурзија по Источној Србији
25 и 26. 9.2019. , ученици 72( 26 ученика)
2. Посета Историјском музеју Србије и разгледање две изложбе: Крај Великог рата 19171918. године и "Кнегиња Јелисавета -дуго путовање кући"
10.10.2019., чланови секције
3. Посета галерији САНУ, и обилазак изложбе " Духовно и културно наслеђе манастира
Студенице – древност, постојаност, савременост," уз стручно вођење кроз изложбу. слободан улаз
9. 1. 2020., чланови секције
3.3.2020., ученици 72
4. Посета Музеју Српске православне цркве у част јубилеја 800.годишњица црквене
самосталности , где је организована изложба "Осам векова уметности под окриљем Српске
православне цркве 1219-2019." , уз стручно вођење кроз изложбу. - слободан улаз
10. 12. 2019., ученици 71 и 72
- остварена сарадња са наставницом православног катихизиса Веселинком Дожић и
наставницом руског језика Аном Ђуканови
Прилагођавање на предметну наставу:
У првом полугодишту одржано 6 часова – по 2 часа у три одељења четвртог разреда –
тема : Србија у доба Немањића
26. 11.2019.у 42,
27.11.2019. у 41, и
28.11.2019.у 43.
Стручно усавршавање:
Прошла сам 2 обуке у организацији ЗУОВ-а и остварила 43,5 сати стручног
усавршавања изван установе.
1. ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА
УЧЕЊА-историја, 15.6.2019.; 16 + 8 онлајн сати, сертификат издат 22.10.2019.
2. ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО
КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ
ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА , 22.8.2019 , 19, 5 БОДОВА серификат издат 17.9.2019.
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1.11. 2019. у ОШ „Владислав Рибникар“, била члан комисије на испиту за дозволу за рад
наставника ( полагање за лиценцу)- праћење извођења школског часа-процена
оспособљености кандидата за лиценцу – 5 кандидата.
13.1.2020.-присуствовала промоцији уџбеника историје за 7. разред основне школе –
Завода за уџбенике
20.2.2020. – присуствовала на Образовној академији – КЛЕТ, НОВИ ЛОГОС, ФРЕСКА,
потврда о присуству
15. 3.2020. у ОШ „Драган Ковачевић“била члан комисије за прегледање тестова од 5до 8
разреда на општинском такмичењу из историје
У два наврата 5 и 20. 6. 2020. у својству прегледача комбинованог теста –део за историју ,
у Математичкој гимназији, прегледала и усаглашавала већ прегледана питања у
тестовима за пробни и актуелни завршни испит.
Присутвовала сам састанцима Школског одбора, Стручног актива...
Водила записнике са одељенских већа, одељенских заједница , родитељских састанака.
Активно сарађивала са колегама, родитељима...
Побољшани су услови рада - нови пано за излагање радова ученика, постављен у
ходнички простор испред учионице, промењена врата на учионици која се нису могла
затворити .
На новом паноу постављене су три изложбе:
20. 1. 2020. Постављање изложбе најуспелијих радова настале као плод иницијативе
ученика - Античко позориште.
24.1.2020. Постављање изложбе радова посвећених Савиндану.
2.3.2020. Постављена изложба радова Сретење –државни и верски празник.
Настава на даљину извођена је преко гугл учионица:
Googl -учионица
Историја,
Радица Миљаковић Аврамовић
Р.број
одељење
Код предмета
1.
51
fgfpz3b
2.
52
cjhr6ef
3.
53
72fnmoj
4.
61
ttdynbk
5.
61
q2xnhte
6.
63
54cqcyw
7.
71
cpfpnu2
8.
72
zkyqphl
9.
81
jivie5h
10.
82
zi3ikwr
11.
83
mipgs4o
https://classroom.google.com/
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Отворене су биле и учионице: Припремна настава- историја са кодом (ekz2ikj
);Грађанско васпитање (efpp6a5);Одељенска заједница ( hak6jhv ) и Секција- Млади
историчари (wahy7yu )
Најактивнија је била припремна настава док секција није радила.Током наставе на
даљину било је пуно ученичких радова и слика истих, тако да је на школском рачунару
морала да се прошири меморија. У једном тренутку , део садржаја са гугл учионице, је
морао бити избрисан .
Настава на даљину организована је и путем мејла , вибер група : ученици 72 и родитељи
72
Извршен је избор уџбеника
Настава историје ће у школској 2020/21. бити реализована из следећих уџбеника:

Назив издавача

„ФРЕСКА“

„ФРЕСКА ”

„НОВИ ЛОГОС”

„ФРЕСКА ”

Назив
уџбеника
или
другог
наставног
средства
Историја
Уџбеник
са
одабраним
историјским
изворима
за
пети разред
основне школе
Историја 6,
уџбеник
са
одабраним
историјским
изворима за шести
разред
основне
школе; ћирилица
Историја 7,
уџбеник
са
одабраним
историјским
изворима за седми
разред
основне
школе; ћирилица
Историја
разред
школе

Име/имена аутора

Решење
Министарства
просвете и
Шифра комлета

др Данијела Стефановић,
др Снежана Ферјанчић,
Зорица Недељковић

650-0200095/2018-07 од
24.4.2018.

др Радивој Радић,
др Марко Шуица
Перо Јелић

650-0200087/2019-07од
14.5.2019.

др Чедомир Антић,
Мирјана Бонџић

650-0200595/2019-07
од 25.2.2020.

за
8.
др Радош Љушић,
основне
др Љубодраг Димић

650-0200371/2010-06
од 21.7.2010.
СРП8ИСТ01463

Путем анкете извршена припрема за наредну школску годину, резултати су сабрани у
приложеној табели.
Анкетни лист за изборне предмете за школску 2020/21.
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72

82 у школској 2020 -21. Верска
Име
и
презиме настава
ученика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Петар Андријашевић
Петра Андрић
Никола Глигоријевић 
Филип Денисов
Мане Драгељевић

Нађа Ђинђић
Сања Жебељан
Марко Јовановић
Никола Карабег
Лука Козлица
Лана Крга
Филип Лазаревић
Јаков Лазовић

Владимир Манојловић
Вук Михајловски
Алекса Мојсиловић
Лазар Николић

Никола Обрадовић
Петар Паун

Нађа Радојковић
Андреј Рељић

Маша Ристић

Никола Станковић

Тијана Старчевић
Андреј Стефановић
Ива Тадић
Ива Урсулов
Тара Фир

Грађанс
ко
васпита
ње



Хор
и Цртање,
оркестар сликање
, вајање

Свакод
невни
живот у
прошло
сти

















































8






20

8

18

2

Годишњи извештај
-ГеографијаУ току првог полугодишта реализовани су сви планирани часови географије, као и
допунске идодатне наставе.
Са припремном наставом за Завршни испит почело се у јануару, редовно се одвијала сваке
недеље до почетка ванредног стања, а у мају се наставило са припремном наставом у
мањим групама.
У септембру месецу реализовани су иницијални тестови за ученике од петог до осмог
разреда.
Извештај тог теста налази се код педагога школе.
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Због увођења ванредног стања од 17.3.2020. године све анализе и преписке обављане су
путемелектронске поште.
Током наставe на даљину, ученици су вредно извршавали задатке који су им достављани
путемВибер апликације, Гугл учионице или имејла.
Већина наставних јединица обрађена је путем часоваемитованих на РТС-у.
Годишњи извештај – Српски језик и књижевност
У току првог полугодишта реализовани су сви планирани часови српског језика, као и
допунске и додатне наставе. Са припремном наставом за Завршни испит почело се још у
новембру месецу (Весна Милинчић).
У септембру месецу реализовани су иницијални тестови за ученике од петог до
осмог разреда. Извештај о том тесту налази се код педагога школе. Наставнице су
задовољне постигнутим исходима измереним на тим тестовима.
Ученици старијих разреда активно су учествовали у настави реализованој путем
пројеката. Показали су изузетно интересовање за такав облик рада. Извештаји о
Пројектној настави налазе се у за то предвиђеном одељку у електронском дневнику.
У оквиру пројекта ,,Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до
нових улога и идентитета у друштву" који реализује Институт за педагошка истраживања
у Београду, наша школа је наставила са имплементацијом основних начела овог начина
рада у свим наставним активностима везаним за предмет Српски језик и књижевност.
У овој школској години Милица Перишић је наставила сарадњу са колегама из
Института за педагошка истраживања у оквиру анализе одржаних пројектних часова
везаних за интердисциплинарни приступ у настави српског језика. У питању је била
корелација српског језика, руског језика, музичке и ликовне културе. Још једном су дошли
до закључка да су сарадња, стваралачки рад, истраживачки рад и иницијатива битни за
лични и друштвени развој и да су неопходни за сналажење и напредак у свету који се
убрзано мења. Бацањем акцента на групни (тимски) рад, креативне игре, истраживачки
рад и конструктивни дијалог подстиче се процес дивергентног мишљења уз помоћ кога
успевамо да решавамо задатке отвореног типа карактеристичне за ново доба.
Због увођења ванредног стања од 17.3.2020. године све анализе и преписке обављане су
путем електронске поште.
Драмска, рецитаторска и литерарна секција су одлично функционисале. Извештаји
о свим активностима и раду ових секција налазе се код педагога школе и руководиоца
Стручног већа.
Организована је приредба поводом школске славе Светог Саве. Свака од наставница
допринела је разноврсности приредбе у оквиру свог предмета и секције.
У овој школкој години наставници су похађали разне обуке и семинаре ( Настава
оријентисана ка исходима, Републички зимски семинар у организацији Друштва за српски
језик и књижевност Србије и Дигитална учионица)
Током наставe на даљину, ученици су вредно извршавали задатке који су им
достављани путем Вибер апликације, Гугл учионице или имејла. Већина наставних
јединица обрађена је путем часова емитованих на РТС-у.

На Општинско такмичење из Српског језика и језичке културе, које је планирано за
март месец, пласирали су се следећи ученици:
ПЕТИ РАЗРЕД
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1.
Теодора Танасковић 5/3
2.
Виктор Димитријевић 5/3
3.
Јана Јевтић Тодосијевић 5/1
ШЕСТИ РАЗРЕД
1.
Луција Ђуровић 6/1
2.
Милена Милисављевић 6/1
3.
Дуња Матић 6/2
СЕДМИ РАЗРЕД
1.
Лука Козлица 7/2
2.
Ана Мојсић 7/1
ОСМИ РАЗРЕД
1.
Анђела Мијић 8/3
2.
Ема Гаус 8/1
3.
Нина Стакић 8/2


Општински ниво такмичења Књижевна олимпијада:

СЕДМИ РАЗРЕД
1.
Јаков Лазовић 7/2
ОСМИ РАЗРЕД
1.
Василија Маџић 8/3 (Пласман на Окружно такмичење, које није држано)
2.
Хелена Ристовски 8/2 (Пласман на Окружно такмичење, које није држано)
3.
Марија Здјелар 8/1
Годишњи извештај -Драмска секција, литерарна, рецитаторска секцијаУ оквиру драмске секције одржано је 22 часа, док су остали часови одржавани
путем интернета. Секцију су једном недељно похађали заинтересовани ученици од V до
VIII разреда.
Након што су првобитно упознати са основним појмовима драмске уметности,
чланови секције започели су рад на припреми драматизација.
Ученици су упознати са основама позоришне уметности, након чега су вежбали
запажање и концентрацију уз игре у простору и покрету. Следиле су вежбе дикције и
правилног изговора, а затим игра у дијалозома и монолозима, као увод у поставку и
одабир конкретног драмског текста. Ученици су били веома ангажовани и маштовити.
Својим виђењем теме, глумачким умећем и трудом допринели су, заједно са учесницима
осталих секција и одељењских заједница, изузетној разноврсности и богатству програма
школске приредбе поводом Дана Светог Саве.
Чланови Драмске секције драматизовали су одломке из прича о Светом Сави и
осмислили јединствен сценарио, вођени сопственом маштом и креативношћу, уз помоћ
Литерарне секције, насловивши га „Свети Сава и Ђаво“.
Током наставе на даљину, ученици су имали задатак да једном недељно погледају
одабрану представу и да затим своје утиске и запажања предоче осталим члановима
секције, док су чланови Литерарне секције писали кратке радове инспирисане представом.
Овакав вид комуникације био је веома интересантан свим ученицима, будући да су се
развиле занимљиве дебате о уметничким вредностима приказаних садржаја.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чланови Литерарне секције учествовали су на литерарном конкурсу расписаном од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом Моја породица –
моја слобода.
Рецитаторска секција је у овој школској години бројала 6 ученика и имала је за циљ
да код њих подстакне изражајно казивање поетских текстова, као и интензивније мисли и
емоције везане за доживљај истих.
У оквиру рада ове секције јесте и избор текстова за такмичења и упућивање ученика у
правила доброг рецитовања. На часовима који су били одржавани једном у две недеље у
унапред одређеним терминима ђаци су научили следеће:
Уживљавање у текст;
Природно, топло, спонтано казивање;
Правилно и јасно изговарање гласова;
Наглашавање речи и стихова према битности садржаја;
Мењање јачине и брзине изговора речи и стихова;
Слушање и анализирање снимака доброг рецитовања;
Тумачење научених стихова.
Чланови секције су учествовали у приредби организованој поводом Дана Светог Саве, а
Игњат Ђорђевић је победио на Школском такмичењу из рецитовања и припремао се за
Општинско такмичење планирано за март месец 2020. године. Због увођења ванредног
стања у земљи такмичење се није ни одржало.
Све планиране активности наведених секције
реализоване.

до 17.3.2020. године су успешно

8. Одељењска већа од првог до осмог разреда
Седнице одељењских већа одржаване су у складу с плановима, али и у према актуелним
дешавањима и потребама.
Одељењска већа су се бавила различитим темама из своје надлежности.
Област односа наставника и ученика редовно су пратила сва већа, најчешће на седницама,
или повратним информацијама са посећених часова (од стране ПП службе или других
колега), као и разговорима с родитељима. Чест повод за разматрање ових односа били су и
проблеми у овим односима који су решавани сарадњом с одељењским старшинама или ПП
службом. Посебна пажња овој области посвећена је у првом и петом разреду, који захтевају
адаптацију на нове социјалне односе.
Потребе, интересовања и особености ученика се интензивно прате кроз свакодневне
активности, а разматрају мећу члановима одељењских већа. На основу уочених потреба,
инттересовања и склоности ученицима се препоручује укључивање у неки од облика
ваннаставних активности, или се њихови садржаји прилагођавају ченицима.
Разматрањем оптерећености ученика већина одељењских већа је констатовала да су
ученици преоптерећени како школски, тако и ваншколским обавезама. Обзиром да један
део овог оптерећења долази од наставног плана и програма (број часова у току дана, обим
градива), који је немогуће изменити, одељењска већа су покушала да смање оптерећење
стриктном координацијом писмених провера и препоруком наставницима да се број 15минутних провера смањи и оне боље распореде. Предожено је и да се распоред часова
изборних предмета сачини тако да се оптерећење равномерније распореди. Други извори
преоптерећења ученика су ваннаставне и ваншколске активности, а решење овог
проблема би требало тражити у сарадњи с родитељима.
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Успех ученика је утврђиван и анализиран редовно, на класификационим периодима. У
млађим разредима често је анализа вршена и након појединих тематских целина, или
писмених провера. У свим разредима оцењено је да је успех ученика више него
задовољавајући.
Изрицање васпитних и васпитно-дисципинских мера било је везано углавном за
класификационе периоде. У млађим разредима овакве мере су ретко примењиване, а
поједина већа изразила су став да би критеријуме за њихово изрицање требало
пооштрити. У старијим разредима мере се изричу чешће
У области упознавања услова живота и рада ученика већа су била изузетно ангажована.
Разговором са самим ученицима, њиховим родитељима или на друге начине, одељењске
старешине су детаљно упознате с условима у којима учееници живе и раде, и на основу
увих сазнања предузимају се неопходне акције и мере за помоћ онима којима је то
потребно. Остали наставници се од стране одељењких старешина информишу како би
ускладили рад са овим ученицима.
Област професионалне оријентације заступљена је само у завршним разедима (седми и
осми) и остваривана је углавном кроз пројекат „Професионална оријенатација на преласку
у средњу школу“. Нешто интензивније активности реализоване су у осмом разреду уз
учешће ПП службе, а биле су организоване у виду информисања и намењене ученицима и
родитељима. У осталим разредима веома ретко је препозната потреба и могућност за
релаизацију активности из ове области, и само у појединим већима су посете искоришћене
за упознавање са занимањима, а предложено је да се укључе и родитељи.
Помоћ одељењским заједницама ретко се остварује у оквиру самих већа, а много чешће
долази од ПП службе, а изражена је и потреба за више овакве помоћи, нарочито у
решавању дисциплинских проблема.
Разматрање владања ученика, изрицање похвала и награда је, као и изрицање васпитних и
васпитно-дисциплинских мера, било везано за класификационе периоде. Оцена појединих
већа је да би требало више пажње посветити овој области, и изнаћи начина и за
награђивање ученика, јер су раније награде имале веома позитиван утицај на ученике.
У области усклађивања рада наставника констатовано је да је била на веома високом
нивоу, и да се одвијала кроз свакодневне консултације и размену информација. У млађим
разредима често је замењена сарадњом на стручним питањима планирања и припремања
наставе и оцењивања. Ипак, у извештајима је више него јасно да се усклађивање одвија
константно, упознавањем ученика, прилагођавањем рада и предузимањем неопходних
активности за подршку ученицима.
Током школске године организовано је више посета ученика различитим културним
манифестацијама.
У млађим разредима углавном су организовани одласци у позоришта. Обзиром на веома
озбиљне захтеве организације оваквих активности, одељењска већа махом су се
опредељивала за културне институције у непосредној близини школе.
У старијим разредима Организоване су разноврсније посете, које су укључивале посету
музејима, изложбама, предавања, биоскопску и позоришну представу. Учешће ученика
било је везано за њихова интересовања, Посете музејима биле су везане за насатвне
садржаје. Закључак је да је интересовање ученика велико и да овакве активности могу
имати веома позитиван утицај, али да због оптерећења ученика и начинаи захтева
организовања нису у довољној мери искоришћене све могућности које се нуде.
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9 . Извештај о раду продуженог боравка од 1. до 4.разреда
Први разред
Разред, одељење и број ученика (дечаци и девојчице) у продуженом боравку
У продуженом боравку ОШ ,, Браћа Барух “ уписани су ученици првог разреда, укупно
20 ученика:
I /1 – 10 дечака и 10 девојчица
Самосталан рад – часови учења у боравку
Током школске године ученици првог разреда су самостално или уз мању помоћ
учитељице радили домаћи задатак. У неким сложенијим задацима затражили би помоћ од
учитељице при изради тог задатка, учитељица помаже ученицима око тог задатка.
Са ученицима првог разреда обрађивани су наставни садржаји у складу са наставним
плановима по наставним јединицама евидентираним у дневнику. Обрађиване су следеће
наставне теме по предметима: математика – предмети у простору и односи међу њима,
линија и област, бројеви и скупови, бројеви до 100 (сабирање и одузимање), мерење и
мере. Српски језик – ( књижевност: ветар сејач, два друга, неће увек да буде први, јесења
песма, нема за мене школе, пролеће, јабука, кишна прича, сунчев певач, цар скитница.
Граматика: штампана слова ћирилице, писана слова ћирилице, вежбе читања, реченица,
слог, слово, глас, велико слово). Свет око нас – ( жива природа, нежива природа, биљке и
животиње, моје тело, моје здравље, лето). По потреби вежбали смо за контролни из
српског језика, математике и света око нас.
Ученици су успешно савладали наставни садржај првог разреда.
Дисциплина ученика у продуженом боравку
Ученици су се током школске године примерно понашали у продуженом боравку. Своје
обавезе и домаће задатке завршавали су на време. Индивидуални разговори са
родитељима су се обављали по потреби.
Слободне активности у продуженом боравку
У слободно време, учитељица је са ученицима кроз игру, разговор, презентацију и
дружење обележавала следеће теме:
Ученици су украшавали пано на тему: зима и пролеће.
Слободно време у продуженом боравку
Ученици су своје слободно време проводили у друштвеним играма како у учионици
тако и у школском дворишту. У школском дворишту играли су: фудбал, одбојку, кошарку,
прескакали вијаче, између две ватре, штафетне игре, ходали и трчали на различите
начине... Кадa временски услови нису били повљни, у учионици су сe ученици играли:
друштвене игре ( човече не љути се, караоке, лимбоденс, икс- окс, дан-ноћ, пантомиме, на
слово на слово а такође су и цртали, бојили, глумили, рецитовали, плесали, писали писма,
гледали разне емисије, слушали музику, читали своје омиљене књиге, доносили
фотографије, играчке, ...)
Учитељица у продуженом боравку
Милица Бабин
Други разред



Разред, одељење и број ученика (дечаци и девојчице) у продуженом боравку
98

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

У продуженом боравку ОШ ,, Браћа Барух “ уписани су ученици другог разреда, укупно
22 ученика:
II /3 – 10дечакаи 12девојчица









Самосталан рад – часови учења у боравку
Током школске године ученици другог разреда су самостално или уз мању помоћ
учитељице радили домаћи задатак. У неким сложенијим задацима затражили би помоћ од
учитељице при изради тог задатка, учитељица помаже ученицима око тог задатка.
Са ученицима другог разреда обрађивани су наставни садржаји у складу са наставним
плановима по наставним јединицама евидентираним у дневнику. Обрађиване су следеће
наставне теме по предметима: математика – задаци са једном рачунском операцијом,
задаци са две рачунске операције, једначине, геометријска тела, мерење дужи, множење и
дељење бројева, редослед рачунских операција, веза множења и дељења. Српски језик – (
књижевност: бајка о рибару и рибици, доживљаји мачка Тоше, дај ми крила један круг,
шаренорепа, петоро браће, бамби. Граматика: штампана слова латинице, писана слова
латинице, грађење речи, речи умањеног и увећаног значења). Свет око нас – ( жива бића у
води, ваздуху и земљишту, човек припрада природи а не природа човеку, жива и нежива
природа, земљиште, лето). По потреби вежбали смо за контролни из српског језика,
математике и света око нас.
Ученици су успешно савладали наставни садржај првог разреда.
Дисциплина ученика у продуженом боравку
Ученици су се током школске године примерно понашали у продуженом боравку. Своје
обавезе и домаће задатке завршавали су на време. Индивидуални разговори са
родитељима су се обављали по потреби.
Слободне активности у продуженом боравку
У слободно време, учитељица је са ученицима кроз игру, разговор, презентацију и
дружење обележавала следеће теме:
Слободно време у продуженом боравку
Ученици су своје слободно време проводили у друштвеним играма како у учионици
тако и у школском дворишту. У школском дворишту играли су: фудбал, одбојку, кошарку,
прескакали вијаче, између две ватре, штафетне игре, ходали и трчали на различите
начине... Кадa временски услови нису били повљни, у учионици су сe ученици играли:
друштвене игре ( човече не љути се, караоке, лимбоденс, икс- окс, дан-ноћ, пантомиме, на
слово на слово а такође су и цртали, бојили, глумили, рецитовали, плесали, писали писма,
гледали разне емисије, слушали музику, читали своје омиљене књиге, доносили
фотографије, играчке, ...)
Учитељица у продуженом боравку
Милица Бабин
Четврти разред
Разред, одељење и број ученика (дечаци и девојчице) у продуженом боравку
У продуженом боравку ОШ ,, Браћа Барух “ уписани су ученици четвртог разреда по
одељењима, укупно 25 ученика:
IV /1 – 9 дечака и 9 девојчица и IV /2 – 2 дечака и 5 девојчице
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Самосталан рад – часови учења у боравку
Током школске године ученици четвртог разреда су самостално или уз мању помоћ
учитељице радили домаћи задатак. У неким сложенијим задацима затражили би помоћ од
учитељице при изради тог задатка, учитељица помаже ученицима око тог задатка.
Са ученицима четвртог разреда обрађивани су наставни садржаји у складу са
наставним плановима по наставном јединицама евидентираним у дневнику. Обрађиване
су следеће наставне теме по предметима: математика - бројеви већи од 1000 ( сабирање,
одузимање, множење и дељење од 1000), математички изрази, једначине и неједначине,
мере за површину, површина: правоугаоника, квадрата, квадра и коцке и запремина.
Српски језик – ( књижевност: епске и лирске песме, бајке, информативни текстови,
текстови по улогама, писање извештаја. Граматика:променљиве врсте речи, правопис,
скраћенице, служба речи у реченици, атрибут, објекат, управни говор). Природа и
друштво – ( мој завичај, историја нашег народа, нежива природа, материјали и кретање).
По потреби вежбали смо за контролни из српског језика, математике и природе и
друштва.
Ученици су успешно савладали наставни садржај четвртог разреда.
Дисциплина ученика у продуженом боравку
Ученици су се током школске године примерно понашали у продуженом боравку.
Индивидуални разговори са родитељима су се обављали по потреби.
Слободне активности у продуженом боравку
У слободно време, учитељица је са ученицима кроз игру, разговор, презентацију и
дружење обележавала следеће теме:
Од 02.10.2018. до 06.10.2018. год. обележавање Дечије недеље- у току те недеље кроз
игру, песму, ликовне радове, радионице ( ,, Шта ме брине “ и ,, Дечија права “ ) и разговор
обележена је Дечија недеља.
Период од 13.12.2018. до 24.12.2018. год. био је посвећени Новој години. Ученици су кроз
ликовно стваралаштво правили новогодишње украсе за јелку и учионицу, Деда Мраза,
Снешка Белића. Слушали ли су дечије песме као мотивацију за рад.
Обележили смо следеће теме: Заштита животиња, Здрава храна, Дан љубазности, Дан
толеранције, Права детета обележена су кроз разговор и ликовно изражвање.
Слободно време у продуженом боравку
Ученици су своје слободно време проводили у друштвеним играма како у учионици
тако и у школском дворишту. У школском дворишту играли су: фудбал, одбојку,
кошарку, прескакали вијаче, између две ватре, штафетне игре, ходали и трчали на
различите начине... Кадa временски услови нису били повљни, у учионици су сe
ученици играли: друштвене игре ( човече не љути се, караоке, лимбоденс, икс- окс,
дан-ноћ, пантомиме, на слово на слово...)
10. Секције
Извештај о раду драмска секција, литерарна, рецитаторска секција
У оквиру драмске секције одржано је 22 часа, док су остали часови одржавани путем
интернета. Секцију су једном недељно похађали заинтересовани ученици од V до VIII
разреда.
Након што су првобитно упознати са основним појмовима драмске уметности, чланови
секције започели су рад на припреми драматизација.
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Ученици су упознати са основама позоришне уметности, након чега су вежбали запажање
и концентрацију уз игре у простору и покрету. Следиле су вежбе дикције и правилног
изговора, а затим игра у дијалозома и монолозима, као увод у поставку и одабир
конкретног драмског текста. Ученици су били веома ангажовани и маштовити. Својим
виђењем теме, глумачким умећем и трудом допринели су, заједно са учесницима осталих
секција и одељењских заједница, изузетној разноврсности и богатству програма школске
приредбе поводом Дана Светог Саве.
Чланови Драмске секције драматизовали су одломке из прича о Светом Сави и осмислили
јединствен сценарио, вођени сопственом маштом и креативношћу, уз помоћ Литерарне
секције, насловивши га „Свети Сава и Ђаво“.
Током наставе на даљину, ученици су имали задатак да једном недељно погледају
одабрану представу и да затим своје утиске и запажања предоче осталим члановима
секције, док су чланови Литерарне секције писали кратке радове инспирисане представом.
Овакав вид комуникације био је веома интересантан свим ученицима, будући да су се
развиле занимљиве дебате о уметничким вредностима приказаних садржаја.
Чланови Литерарне секције учествовали су на литерарном конкурсу расписаном од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом Моја породица – моја
слобода.
Рецитаторска секција је у овој школској години бројала 6 ученика и имала је за циљ да код
њих подстакне изражајно казивање поетских текстова, као и интензивније мисли и
емоције везане за доживљај истих.
У оквиру рада ове секције јесте и избор текстова за такмичења и упућивање ученика у
правила доброг рецитовања. На часовима који су били одржавани једном у две недеље у
унапред одређеним терминима ђаци су научили следеће:
1.
Уживљавање у текст;
2.
Природно, топло, спонтано казивање;
3.
Правилно и јасно изговарање гласова;
4.
Наглашавање речи и стихова према битности садржаја;
5.
Мењање јачине и брзине изговора речи и стихова;
6.
Слушање и анализирање снимака доброг рецитовања;
7.
Тумачење научених стихова.
Чланови секције су учествовали у приредби организованој поводом Дана Светог Саве, а
Игњат Ђорђевић је победио на Школском такмичењу из рецитовања и припремао се за
Општинско такмичење планирано за март месец 2020. године. Због увођења ванредног
стања у земљи такмичење се није ни одржало.
Све планиране активности наведених секције до 17. 3. 2020. године су успешно
реализоване.
Извештај о раду еколошке секције
План и програм еколошке секције је успешно спроведен.Секцију су похађали
ученици од 5 до 8. разреда у периоду од септембра до јуна .
Еколошку секцију смо редовно одржавали сваке друге недеље у биолошком
кабинету и учионици..
Обележили смо све важне еколошке датуме.
15.сепембар.Дан озонског омотача пано.
4.октобар .Дан животиња пано.
1.децембар.Светски дан борбе против сиде пано.
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31.март .Дан борбе против пушења пано.
7.април.Светски дан здравља пано.
28.април.Дан планете Земље.
5.јун. Дан заштите животне средине пано.
Ове теме су реализоване путем гугл учионице због епидемиолошке ситуације у нашиј
земљи.
Еколошку секцију је ове године похађао одређени број ученика па сам секцију
водила петком.
Ученици су водили рачуна о хигијени учионице и кабинета за биологију и
направили велкики број паноа тако да је наша учионица једна од најлепших.
Извештај ликовне секције у школској
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТИ

АВГУСТ

Усвајање плана рада ликовне секције
Подела секција

СЕПТЕМБАР

Глобални и оријентациони планови рада секција и
усаглашавање наставних садржаја
Организовање пријема нових чланова у секције
Упознавање ученика са материјалима и радом
ликовне секције.
Изложба у холу школе првих дечијих радова на тему
линија.

Предметни
наставник

Посета Музеју савремене уметности у Београду
организовано.
Припрема за прославу Св.Саве
Припрема новогодишњег програма и украшавање
школског простора
Анализа рада на крају првог полугодишта
Изложба радова Св.Сава цртежи, темпера и акрил на
папиру.
Припрема радова на тему Ускрс, осликавање дрвених
јаја.
Предаја радова за конкурс “У сусрет Ускрсу“ за
општинско такмичење
Припрема радова за активности у организацији
Пријатељи деце
Прослава дана школе
Уређење школског простора као и излозба радова
ученика ликовне секције-колаж.

Предметни
наставник
Предметни
наставник

Извештај о реализованим активностима

Предметни
наставник

ОКТОБАР

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

ЈУН

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Предметни
наставник

Предметни
наставник

Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
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прекинуто одржавање секције

ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА
1. Извештај о раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања



Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања састао се неколико
пута у циљу упознавања чланова Тима са реализованим активностима на нивоу
одељењских заједница, постављању релевантних васпитних циљева у редовној настави,
укључивање Тима у примени адекватних превентивних и интервентних активности у
циљу спречавања и смањивања насиља и праћење ефекта истих. Ученички парламент је
кроз радионице које су реализоване са координатором и педагогом школе упознао нове
чланове , а старе присетио обуке и активности које су реализоване претходне године.
Активности које су предвиђене планом и програмом су реализоване.
На крају школске 2019/2020. године од I до IV разреда остварени су бројни
превентивни садржаји.
На часовима одељењских заједница, учитељи су са ђацима обрађивали различите
теме којима су се подстицали позитивни и пожељни облици мишљења и понашања.
У првом разреду теме су:Правила понашања у учионици и на излету,Како реагујемо на
насиље, Лепо понашање; Писана и неписана правила;, Школа друга породица, Радионице
Школа без насиља ( прва, друга и трећа радионица); Безбедност у саобраћају;

У другом разреду теме којима је на часовима одељењске заједнице
посвећивана пажња су следеће:Осећања-наша осећања, Жеље- моје жеље другима,
Превазилажење страха, Толеранција; Како препознати умор, Хигијена уста, Како да будемо
добри другари,...

У трећем разреду на часовима одељењских заједница разговарало се о
следећем:Правила понашања, Кћни ред, Хумани односи међу половима,...По бонтону,
 У четвртом разреду теме које су обрађиване су: Кућни ред у школи, Одељењска
правила, Где су права ту су и одговорности, Како неговати пријатељство, Толеранција
према разликама,...
Одељења млађих разреда током године су се укључивала у различите акције: Доношење
одељењских правила понашања, Пријем у Дечји савез, посете позориштима, прикупљање
школског прибора и књига за социјално угрожену децу; учествовање акцији Црвеног
крста: Деца деци...
Ефекти остварених превентивних садржаја огледају се према наводима одељењских
старешина најпре у смањеном броју конфликата, конструктивном решавању истих
(разговором, сарадњом), променама у понашању ученика са проблематичним понашањем,
поштовањем школских правила, применом манира лепог понашања у комуникацији са
вршњацима и одраслима, тимски рад (заједничке активности, а мење искључивања
појединаца из игре.Затим, кроз препознавање сопствених осећања развијати емпатију
према другима и имати разумевања за њихова понашања.
ВРСТА НАСИЉА
ФИЗИЧКО

НИВО НАСИЉА
Први
Други
8
1

Трећи
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ПСИХИЧКО
СОЦИЈАЛНО
СЕКСУАЛНО
ЕЛЕКТРОНСКО
ОСТАЛО

2

Под осталим у својим извештајима одељењске старешине најчешће наводе
вербално насиље које се манифестује
називањем погрдим именима, ругање,
омаловажавање, вређање, добацивање, исмевање,...
На евидентирано насиље одговорено је интервентним мерама и активностима од
којих су најчешћи едукативно-васпитни разговори са ученицима ;разговори са целим
одељењем; разговори са групама ученика., разговори са родитељима, разговори са
педагогом и проналажење решења, мера за интервенцију.









* Старији разреди
И у старијим разредима на крају школске 2019/2020. године остваривани су
разноврсни превентивни садржаји по одељењима.
На часовима одељењских заједница покретане су бројне теме.
У петом разреду одељењске старешине су са ученицима обрађивали следеће теме:
Прелазак са разредне на предметну наставу; Понашање у школи и ван ње, Другарство и
штс ми оно значи, Може ли без насиља; Препознавање насиља, радионице из пројекта
Школа без насиља,..
У шестом разреду покретане су теме:Насиље, Полиција у служби грађана, Однос ученик
наставник, Дисциплина на часу;Алкохолизам и наркоманија, Решавање конфликта између
ученика, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Шта и како бих урадио у
конфликтној ситуацији,...
Одељењске старешине су са ученицима седмог разреда разговарали о следећим темама:
Правилник о изрицању васпитно дисциплинских мера, Другарство и шта ми оно значи,
Решавање конфликта, Права и обавезе ученика, Понашање у школи и ван ње
Недисциплиновано понашање резултат неваспитања или нечег другог; Како се осећам у
својој одељењској заједници; Радионице из програма По;
Теме које су обрађиване на часовима одељењске заједнице у осмом разреду: Другарски
односи у одељењу;Култура понашања; Штетност пушења, Радионице ПО;Како
дисциплиновати себе, Права и обавезе ученика, ...
Од V до VIII разреда ученици су били укључени у различите активности :одласци на
изложбе, позоришта, учешће у раду Ученичког парламента и учешће у манифестацији
„Пријатељи деце“, учествовање акцији Црвеног крста: Деца деци...
Одељењске старешине као ефекте реализованих превентивних садржаја наводе:
препознавање насиља од стране ученика; смањивање броја инцидената; позитиван утицај
на
понашање
појединих
ученика;
позитивну
атмосферу
и
дружење
у
одељењима,исказивање осећања без вређања,...
ВРСТА НАСИЉА
ФИЗИЧКО
ПСИХИЧКО

НИВО НАСИЉА
Први

Други

Трећи
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СОЦИЈАЛНО
СЕКСУАЛНО
ЕЛЕКТРОНСКО
ОСТАЛО
Под осталим у својим извештајима одељењске старешине најчешће наводе
вербално насиље које се манифестује
називањем погрдим именима, ругање,
омаловажавање, вређање, добацивање, исмевање,...
На евидентирано насиље одговорено је интервентним мерама и активностима од
којих су најчешћи едукативно-васпитни разговори са ученицима ;разговори са целим
одељењем; разговори са групама ученика., разговори са родитељима. Упућивања на
педагошко-психолошку службу је према потреби .

2. Извештај Тима за самовредновање
Тим за смовредновање рада у школи конституисан је на почетку школске године, у
саставу:Драгомир Ивановић- директор, Тијана Кићовић-педагог, Јелена Родић, Љиљана
Ћузовић, Алексаандра Санковић, Милица Перишић. Координатор Милица Мирковић.
Урађен извештај о раду Тима за самовредновање за претходну школску годину и тај
извештај је саставни део Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе.
После разматрања стања у школи усвојено је да у школској 2019/2020. години Тим је
направио план на основу Стандарда квалитета рада установе , као и на основу Приручника
о самовредновању и вредновању рада школе. На састанцима су јасно подељење улоге и
задужења сваког члана Тима.
План тима обухвата две кључне области: Програмирање, планирање и извештавање
и Подршка ученицима.Оно што смо хтели да проценимо у оквиру ових кључних области
је следеће :
Стандарди 1.1 и 1.2 који процењују да ли се Школски програм занива на начелима за
израду овог документа и да ли је Годишњи план рада школе усклађен са Школским
програмом, Развојним планом и специфичним потребама ученика.
Стандарди 4.1 и 4.2 који процењују подршку у учењу кроз реализација активности
пилот пројекта „ Обогаћени једносменски рад у основној школи“ и брига о ученицима
(прећење физичког, здравственог, професионалногб и социјалног развоја ученика)
Са овим предлогом Тима упознато је Наставничко веће и Школски одбор кроз
Годишњи план рада школе за текућу школску годину.
Током првог полугодишта школске 2019/2020.године одржана су два састанка
Тима, на којима су се редовно анализирале активности из план рада, са задужењима за
наредни период. Записници са састанака су редовно вођени и саставни су део вођене
документације.
Међутим, услед ваннредне ситуације која је задесила нашу земљу, Тим није био у
могућности да вреднује дате области.
Наша школа је школске 2018/19. године учествовала у обуци за коришћење СЕЛФИ
инструмената за самовредновања. Том приликом реализовано је истраживање које је
показало низак степен дигиталне писмености и наставника и ученика. С обзиром на то да
је и за нас ово било једно ново искуство, чланови Тима су се договорили да промене план и
да исамовреднују Наставу на даљину , а да ове области које су планиране наставе да се
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самовреднују у следећој школској години, о чему је благовремено обавештено Наставичко
веће. У прилогу Извештаја се налазе резултати истраживања.
Милица Мирковић, координатор

3. Извештај Стручног актива за развој школског програма
Разматрани су планови Стручних већа и актива. Извршена је подела задужења 40радне недеље. Разматран је план Тима за развој школског програма за школску
2019/20.годину. Праћена реализација Школског програма за 2 и 6 разред. Донети су
програми корективног рада и подршке ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у
учењу. Разматрана је потреба за додатним наставним средствима. Прикупљени су подаци
од стручних већа и тимова и набављена су наставна средства, литература .
На стручним већима разматрани су начини за унапређење планирања и
припремање наставе уз коришћење различитих ресурса знања и организовање
индивидуалног и тимског рада.
Предметним наставницима и наставницима разредне наставе предочена је
неопходност редовног вођења елктронске или писане
евиденције о напредовању
ученика , а одељенска већа су кроз међусобну сарадњу била укључена у праћење
резултата.
Унапређено је планирање наставе планирањем на више нивоа, диференцираним и
индивидуализованим приступом.
Извршено је усклађивање критеријума оцењивања и начин вредновања успеха
ученика, посебан осврт на формативном оцењивању.
Израда новог Школског програма за трећи и седми разред, као и Анекса програма
за први и осми разред (договори око концепције, подела задужења)
Организација и реализација наставе на даљину.
Анализа постигнућа ученика. Праћење писања предлога Школских програма.
Израда анкете за изборне предмете и анализа. Анализа пробног завршног испита за
ученике осмог разреда..
Разматрање Школског програма за 3, 7. и Анекса програма за 1 и 8. разред.
Евалуација реализације плана и програма Стручног актива за развој школског програма.
Извештај о раду актива.
Предлог плана рада Стручног актива за развој Школског програма за школску 2021/22.

4. Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање
Школски план акције Стручног тима за инклузивно образовање је саставни део
Годишњег плана рада школе. Кључни сегмент инклузивног образовања је усмерен да
систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу квалитетно и уравнотежено
учење и васпитање прилагођено узрасним и личним развојним потребама. Посебна пажња
је указана на предвиђену јединствену методологију за индивидуализовани начина рада и
израду ИОП-а, индивидуалног програма. Реализована је предвиђена имплементација
активности Стручног тима за ИО у свим релевантним школским документима и
информисани су сви органи школе и Стручна већа о активностима ИО: Школски одбор,
Савет родитеља, Ученички парламент, родитељи на родитељским састанцима.
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Прво тромесечје је био период, као и ранијих година, за анализу стања ученика
којма је потребна образовна подршка од 1-8 р. за ИО и дефинисање потреба школе за ИО. У
сарадњи и консултовању, договору са ППслужбом усаглшавала су се запажања наставника,
ПП службе и родитеља о постигнућу деце у процесу наставе и њиховом развојном и
образовном статусу.
Процене и запажања свих укључених разредних старешина и наставника указују да
деца којима је потребна подршка у учењу постоје скоро у свим одељењима. Најчешћи
разлози су смањене интелектуалне способности деце, успорен развојни статус,
дисграфија, дислексија, проблеми здравствене природе, као и недостатак радних навика.
За сву ову децу у сарадњи са родитељима и школом, проналазе се квалитети који их
афирмишу и јачају самопоуздање и појам о себи и тако обезбеђују јачање потенцијала за
напредовање образовног статуса.
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Опсервације и праћење постигнућа деце код које су установљене тешкоће у учењу
настављена у току целе године.
Потпуна сагласност Стручног тима за ИО, предметних наставника и разредних
старешина од 1-8 р, је постигнута да уочена деца која имају потешкоће у учењу, су деца
која у редовном процесу наставе остварују одређене нивое сазнања и могу бити оцењена.
Ова деца постижу постигнућа у учењу у складу са очекиваним напредовањем и
њима је потребна континуирана допунска настава и индивидуализовани начини рада,
специфични за њихове развојне потребе а не реализовање наставе под специфичним
програмом-ИОП. У већини случајева су то ученици код којих је установљена дисграфија
,дислексија или АДХД, и имају уредну документацију.
Ученик другог разреда је (П.Р). је видно напредовао и његов напредак је евидентан
како у савладавању одређених програмских садржаја, тако и у понашању
Ученици четвртог разреда разреда је (Б.И и А.М. ) су видно напредовали и њихов
напредак је евидентан како у савладавању одређених програмских садржаја, тако и у
понашању.
За ученици шестог разреда (М.Р). даље постоји проблем у понашању и
прилагођавању школском амбијенту, али и у напредовању у учењу. Ученик и даље има
проблем са социјализацијом . Додатан рад са овим учеником отежава и бројно стање
ученика у одељењу, као и делимична укљученост од стране родитеља, посебно оца, као и
неусаглашени васпитни ставови родитеља.
Ученици осмог разреда (А.Г. и Ф.М. ) су лепо напредовали. Напредак је више уочљив
у првом полугодишту, а у другом полугодишти поменути ученици су имали проблем са
коректним понашањ3ем на часу.
На састанцима Тима најчешће фокус је био на помоћи поменутим ученицима и
изради индивидуализованих начина помоћи и изради ИОПа. Сарадња са колегама је
коректна уз обострани договор.
Сви стручни органи школе су информисани о току реализације активности Стручног тима
за ИО.

5. Извештај о раду ШРП –а
Извештај о реализацији Школског развојног плана за период од 2015 до 2020.године
Петогодишњи развојни план обухватао је следеће области:
Наставу и учење:
 Унапређивањенаставеприменомсавремених
иновативних
наставнихметода,обликанаставноградаи наставних средстава.
Повећан је број угледних часова у односу на претходне школске године, као и
интердисциплинарно планирање наставе. Сви наставници планирају одређени број
часова који се односе на примену савремених иновативних метода и облика рада,
користећи савремена наставна средства (дигиталне уџбенике, паметну таблу, Пројектну
наставу“). Током школске године планирају се и реализују огледно- угледни часови, где се
посебно обраћала пажња на развој компентенција. Предвиђено је тематско планирање,
односно, интердисциплинарна настава била је реализована у овом периоду, док се Сајам
ученичких радова планира за сваки мај месец.
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Подршка ученицима:


Унапређивање рада додатне наставе

Додатничасовиобавезнихнаставнихпредметадиференциранипремаобразовнимпотребама
ученика заступљени су у нашој школи.
Додатна подршка ученицима према њиховим образовним потребама, помоћ у учењу,
изради домаћих и других радних задатака, припреми за такмичења, полагање разредног
или завршног испита реализује се кроз организацију додатне наставе и других
активности .


Унапређивање постигнућа ученика на завршном испиту

Сагледавајући успех ученика на крају школске године и на завршном испиту може
сезакључити, да су наставници пружили максимум својихкомпетенција за развој
потенцијала свих ученика како даровитих, тако и ученика у инклузији, аи ученика из
осетљивих група. Ова констатација је произишла из анализе рада Стручних већа, анализа
резултата на Пробном завршном испиту , успеха ученика на крају школске године и
задовољних родитеља и ученика, као и уписаученика у средње школе где су се сви
ученици уписали у првом кругу.Оно на шта треба да смо поносни као школа јесте то да смо
сви посвећени циљу – развијањупотенцијала наших ученика.


Унапређивање индивидуализованог приступа и прилагођеног начина рада са
ученицима којима је потребна већа подршка у учењу

Посебна пажња је указана на предвиђену јединствену методологију за
индивидуализовани начина рада и израду ИОП-а, индивидуалног програма, односно
укључивање свих ученика којима је потребна додатна подршка у образовању. Реализована
је предвиђена имплементација активности Стручног тима за ИО у свим релевантним
школским документима и информисани су сви органи школе и Стручна већа о
активностима ИО: Школски одбор, Савет родитеља, Ученички парламент, родитељи на
родитељским састанцима.
Прво тромесечје је увек период за анализу стања ученика којма је потребна образовна
подршка од 1-8 р. за ИО и дефинисање потреба школе за ИО. У сарадњи и консултовању,
договору са ППслужбом усаглшавала су се запажања наставника, ПП службе и родитеља о
постигнућу деце у процесу наставе и њиховом развојном и образовном статусу.
Процене и запажања свих укључених разредних старешина и наставника указују да деца
којима је потребна подршка у учењу постоје скоро у свим одељењима. Најчешћи разлози
су смањене интелектуалне способности деце, успорен развојни статус, дисграфија,
дислексија, проблеми здравствене природе, као и недостатак радних навика. За сву ову
децу у сарадњи са родитељима и школом, проналазе се квалитети који их афирмишу и
јачају самопоуздање и појам о себи и тако обезбеђују јачање потенцијала за напредовање
образовног статуса.
Опсервације и праћење постигнућа деце код које су установљене тешкоће у учењу
настављају се у току целе школске године.
Потпуна сагласност Стручног тима за ИО, предметних наставника и разредних старешина
од 1-8 р, је постигнута да уочена деца која имају потешкоће у учењу, су деца која у
редовном процесу наставе остварују одређене нивое сазнања и могу бити оцењена.
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Ова деца постижу постигнућа у учењу у складу са очекиваним напредовањем и њима је
потребна континуирана допунска настава и индивидуализовани начини рада,
специфични за њихове развојне потребе, а не реализовање наставе под специфичним
програмом-ИОП. У већини случајева су то ученици код којих је установљена дисграфија
,дислексија или АДХД, и имају уредну документацију.
 Подршка ученицима кроз пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад у
основној школи“
Од септембра месеца у ОШ ,,Браћа Барух“ реализује се пилот пројекат
Министарства
просвете, науке и технолошког развоја ,,Једносменски рад у школи“. У оквиру овог
пројекта у ОШ ,,Браћа Барух“укупно се пријавило 230 ученика. Распоред ученика по
активностима је следећи:
- немачки језик (Сања Барбулов) 45 ученика
- руски језик (Ана Ђукановић) 26 ученика
- ликовне радионице (Слободанка Тодоровић) 44 ученика
- културне активности (Бојана Перуничић) 15 ученика
- фолклор (Немања Станков) 35 ученика
-спортске активности (Слободан Банковић) 65 ученика
Ученици и родитељи су презадовољни начином на који се ове активности реализују, као и
самим активностима.
 Безбедност ученика
Од школске 2017/2018.године па до данас на часовима одељенског старешине у првом,
четвртоми шестом разреду реализује се програм Основи безбедности деце.Циљ програма
је стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставоваради подизања
безбедносне културе ученика. То подразумева изградњу јасних ставова иопредељења
ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедноснихризика
којима су деца изложена.
У оквиру програма Основи безбедности деце обрађивале су се следеће теме:
1. Безбедност деце у саобраћају; „Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у
саобраћају“
2. Полиција у служби грађана; Шта ради полиција; „Полицајац је заштитник деце“
3. Насиље као негативна појава; „Заједно против насиља“
4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; Заштита деце од злоупотребе
алкохола и опојних дрога; „НЕ дрогама и алкохолу“
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; „Сурфуј интернетом безбедно“
6.Превенција и заштита деце од трговине људима; „Заштитимо децу од трговине људима“
7. Заштита од пожара; „Опрезно са ватром и водом“
8. Заштита од опасних материја и природних непогода; „Знањем се штитимо од природних
непогода“
Почев од школске 2018/2019.године школске године школске године програм се
реализовао и са ученицима првог разреда
кроз следеће теме:
- Шта ради полиција и заједно против насиља;
- Безбедност деце у саобраћају;
- Заштита од пожара и хаварија.
Представници Ученичког парламента су ове школске године у циљу вршњачке едукације
сарађују са наставницима разредне наставе посећивајући часове одељењске заједнице и
разговарајући са ученицима.
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У циљу стварања здравих и безбедних услова за развој и учење предузете су значајне мере.
У договору са Сектором за ванредне ситуације договорена је показна вежба за потребе у
случају земљотреса или пожара.
Поправљен је видео-надзор у школи. Обезбеђен је и телевизор са великим екраном
на коме ће радник обезбеђења моћи да прати догађања у школи. Донет је правилник о
видео надзору.
Хигијена у просторијама школе је, захваљујући помоћном особљу, на завидном
нивоу.
Замењене су славине у школским тоалетима.
Поправљен је паркет у фискултурној сали.
У неколико наврата је поправљана топловодна и водоводна мрежа у школском
дворишту. Приликом поправке разрушен је прилаз за особе са инвалидитетом који је
накнадно саниран.
Набављене су књиге за библиотеку (на основу одлуке Савета родитеља у вредности
од 10 000 динара и на основу одлуке Министарства просвете за богаћење библиотечког
фонда, у вредности од 11 000 динара).
Велика пажња се посвећује превентивним активностима у циљу поштовања права
ученика и заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, радом одељењских
старешина, педагога и директора школе.
На видним местима у школи истакнут је Кодекс облачења, који је усвојен 17.12.2019. и
поступци у деловању код насиља, злостављања и дискриминације. У раду се примењују
међународне конвенције о правима деце.
Ресурси:
 Унапређење материјално - техничких ресурса и примена информационих технологија у
настави и уређење школске средине


Унапређење људских ресурса и обезбеђивање квалитета рада кроз стручно
усавршавање
Наставници и стручни сарадници су упознати са чињеницом да је 1.7.2019. године
истекао петогодишњи циклус прикупљања бодова за обнављање лиценце.
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању
наставника, васпитача и стручних сарадника, а на основу личних планова стручног
усавршавања, сачињен је План стручног усавршавања установе.
Кроз размене мишљења на стручним већима и кроз интерно стручно усавршавање
се радило на развоју компетенција за рад наставника.
Запослени су похађали низ семинара. Извештаји са посећених семинара налазе се у
школској документацији. И даље је актуална обука наставника у организацији ЗУОВа под
називом:
„Програм обуке наставника првог и другог циклуса основне школе за остваривање
програма наставе и учења оријентисане на исходима“. У оквиру наставка пројекта „Две
хиљаде дигиталних учионица“ обуком су обухваћени скоро сви наставници и на основу
тога добили смо наставна средства.
Етос
 Укључивање родитеља у живот и рад школе
Покренута је иницијатива да се школа што више отвори за сарадњу са родитељима
и да се ради на њиховом активном укључивању ради учења и развоја деце.
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Обављани су с индивидуални разговори са родитељима у циљу решавања проблема у вез
и са дисциплином и учењем. Родитељи су редовно информисани о резултатима и
напредовању њихове деце кроз разне контакте: Дан отворене школе, отворена врата,
родитељске састанке, на састанцима Савета родитеља.
Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са
директором школе. Започела сам са активностима везаним за редовно извештавање
родитеља – старатеља о свим аспектима рада директора, школе и напредовању њихове
деце. Унапређивана је вештина запослених у побољшању комуникације са родитељима и
побољшавању сарадње родитеља и наставника.
Родитељи су изабрани на Савету родитеља и укључени у рад Тимова у школи у складу са
Законом.
 Унапредити информисаност родитеља о раду школе
Током школске 2017/2020.године ажуриран је сајт школе где су доступне све
информације о раду школе. Наставиће се ажурирање и у наредном периоду. Такође,
свакодневно се ажурира и фејсбук страница школе која на најбољи начин промовише све
активности у школи.
 Унапређивање сарадње школе и родитеља кроз едукативни рад
Образовна постигнућа ученика
 Унапредити образовна постигнућа ученика у складу са његовими
ндивидуалним и развојним карактеристикама
Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и подстицање
ученика на постизање бољих резултата.
Током септембра Стручна већа су анализирала резултате са завршног испита и
предлагали мере за унапређење истих.
Истичу се успеси ученика на Наставничким и Одељењским већима. Наставници се
подстичу да користе различите поступке вредновања и давршеуједначавање критеријума
оцењивања на нивоу разреда и нивоу предметних наставника.
ПРИЛОГ:
Школска 2015/2016.година
Настављена је сарадња са Институтом за педагошка истраживања на
имплементацији пројекта „Тролист“, а ове школске године акценат је стављен на
реализацију одељењских заједница и ваннаставних активности. Поред тога, посећивани су
и угледни часови (реализовани у оквиру пројекта „Тролист“) за које се може констатовати
да новинама дидактичких метода и наставних средстава у великој мери повећавају
активност,иницијативу и мотивацију ученика.Већина семинара који су наставници
планирали Годишњим планом рада су реализовани , а детаљи о самој реализацији
саставни су део Извештаја о раду Стручних већа. Наша школа је угостила колеге из ОШ
«Иван Вушовић» из Ражања и то приликом их упознали о пројекту Тролист».
Ваннаставне активности одвијале су се кроз рад драмско-рецитаторске, ликовне,
литерарне, спортских секција (кошаркашке, одбојкашке и фудбалске), информатичке
секције и секција:Млади историчари и млади географи. Образовно-васпитни задаци школе
реализовани су посетама и сарадњом са установама и организацијама ван школе.
Посећивана су позоришта, музеји, биоскопи, библиотеке, а ученици су такође
учестововали у активностима и манифестацијама организованим од стране општинске
организације Пријатељи деце.
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Едукација на тему Адаптација ученика првог разреда на школску
срединуорганизована је за ученике 1.разреда од стране предавача др Наде Половине
(стручни сарадник ИПИ-а).
Ученици другог разреда су реализовали еколошке радионице Друштво које учи
(Деца и рециклажа)..
Школска 2016/2017.година
Настављена сарадња са Институтом за пед.истраживања. Пројекат „Тролист „ и
даље „живи“ у нашој школи, а из њега су касније проистекле су три научне публикације и
један приручник за школе. Наиме, дана 23.2.2017.године презентовани су научни
резултати у Медија центру, а настали у ОШ „Браћа Барух“ које је реализовао ИПИ.
Презентација која је одржана 9.3.2017.год Посвећена је научним резултатима пројекта
Тролист у просторијама ОШ „Браћа Барух“. Промоцији су присуствовали и истраживачи из
Инстутута , сви наставници и неколико наставника из других школа. Знатан допринос су
дали и неколико професора методичара са следећих факултета: хемијског, физичког,
учитељског, филолошког, филозофског факултета у Новом Саду,факултета за примењену
уметност и факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.учешће у дискусији су
узели наведени професори и истакли храброст Института и школе за овај врло захтеван
пројекат, нагласивши да је овај пројекат јединствен пример добре праксе исарадње школе
инаучне установе.
Обележавање Дечије недеље - Изложба под ведрим небом – периодизација
историје у школском дворишту – изложени продукти истраживачких радова ученика од
5.до 8.разреда – реализатори:чланови додатне наставе и чланови секције, одељенске
заједнице од 5 до 8. разреда .

Дан примирја у првом светском рату обележен изложбом радова ученика 7. разреда
Школску 2016/2017.годину обележиле су и ове изложбе ученика и њиховог предметног
наставника: Изложба„Средњовековне справе за мучење“- Калемегданска тврђава ученици
5.и 6. разреда
Изложба : Београдска мумија, изложени радови ученика 5. разреда, постављали ученици 6.
и 7. разреда са предметним наставником
Изложба :Мирослављево јеванђеље - ученици 6. разреда
Изложба радова на тему Растко Немањић – Свети Сава ,државник,духовник,просветитељ,
архиепископ,школска слава ...примена Тролиста истраживачки, групни рад, поставка
ученици и предметни наставник – изложени радови ученика од 5. до 8. разреда
У другом полугодишту:
Изложба радова:Стилови грчке архитектуре на зградама Београда
Изложба радова:Обележавање важних датума –Сретење –Дан државности, Први мај –
празник рада, 9.мај- Дан победе
Изложба радова:Брежуљци Београда
Изложба радова:Стране принцезе на двору Немањића-Српске принцезе на страним
дворовима
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Изложба радова: Виминацијум, грчко-римски богови.
Изложба радова:Бонтон у школи, у превозу, на интернету, у позоришту,за столом...
Изложбе: „ Тесла и Путпин на истом путу“ и „Свети Сава Српски“ у Историјском музеју
Србије
Чланови секције ,ученици 5.и 6. разреда. Наставник у пратњи ученика :Слободанка
Тодоровић, Радица Миљаковић Аврамовић

У оквиру Школског сајма, одржаног 9. маја 2017. године, ученици су радили на два
пројекта везана за наш предмет – Правописни зид и Траговима Робинзона Крусоа.
Двадесетог марта 2017. године ученике петог разреда посетила је Шели Вотерс
(ShelleyWaters), професорка Основне школе Вест Палм Бич (WestPalmBeach) на Флориди,
САД, у оквиру свог путовања по Европи, у жељи да што боље упозна школски систем а да
својим ученицима приближи живот и школовање њихових вршњака ван граница Америке.
Нашим ученицима је том приликом представљен кратак филм који су тамошњи петаци
снимили за њих. Овим путем ученици су се упознали са начином школовања и живота
америчких ђака. Такође, сви ученици су учествовали у презентацији своје школе, коју су
самостално осмислили, снимили, монтирали и послали
Уређенје и преуређен школски простор - школско двориште је сагледавано
као изложбени простор, палета, концертна дворана, а у пуној мери коришћене
Тролист методе.
У априлу су
у дворишту постављене кућице за птице - сарадња:
биологија,грађанско васпитање, техничко и информатичко образовање.
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Наша школа је 24.10.2017. године организовала шести Регионалном састанку
Мреже подршке инклузивном образовању Школска управа Београд, а у оквиру
пројекта „Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција мреже подршке
инклузивном образовању“. Присуствовали директор, педагог и учитељ разредне наставе.
Богато искуство, разноврсност идеја за рад са децом са посебним потребама.
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја обавили су у
нашој школи аналитичко-истраживачке активности на следеће теме:
Рада Каранац – просветне активности за спречавање насиља у школи
Милица Ђорђевић – стручно усавршавање запослених у установи
Слађана Парезановић – лидерско деловање директора у функцији развоја установе
Истраживачи су разговарали са директором и педагогом, као и са већим делом
наставника.
Почео је и пројект „20002 дигиталних учионица“ од стране МПНТР. Наше колеге
су учествовале у обуци.
Обуку водитеља за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и
Министарства просвете прошле су две колегинице - педагог Тијана Кићовић и
наставница српског језика Милица Томовић пренеле су своја искуства и сазнања
презентовала на седницама Наставничког већа.
Ученици седмог разреда су заједно са својом наставницом немачког језика Сањом
Барбулов учествовали у eTwinning пројекту. Пројекат је трајао до јуна 2018. године. Реч
је о сарадњи са ученицима, који похађају гимназију, из Грчке. Сарадња је остварена
захваљујући семинару који је наставница немачког језика похађала као стипендију
Гетеовог института у јулу 2017. године у Атини, где је и дошло до упознавања, идеје и
иницијативе за овакав вид сарадње.Овим пројектом ученици ће имати прилику да открију
музику као „језичку спону“ међу људима и културама као и да не постоје ограничења.
Музика је средство изражавања. Ученици ће имати прилику да комуницирају на немачком
језику, да обогате свој вокабулар и да уче једни о другима и о другим земљама. Овде је
конкретно реч о Грчкој и Немачкој
На Сајму ове школске године ученици петог и шестог разреда су са наставницом
математике Александром Санковић промовисали часопис „Математрикс“. Затим ,
обележили Дан школе кроз два пројекта: Мењажа књига и Моја омиљена књига.
Разговарано је и о томе да пројекат Моја омиљена књига постане саставни део наставе.
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Кроз њега би се ученици представљали једном месечно промовишући дела која нису
одређена обавезном лектиром.
Истраживачки радови ,костимирање и прављење презентационог паноа – штита о
богу или јунаку из грчке и римске митологије
Ученици 5 разреда позвали су родитеље и посетиоце сајма да донирају средства за
климатизацију кабинета за историју и географију . Међу донаторима било је највише
ученика, родитеља и наставника .
Донаторско вече у јуну месецу и пројекат „Сви путеви воде до климе“ наставак је
активности одржаних у оквиру Сајма пројеката . Замишљен је као шетња кроз историју њене периоде стари век, средњи век, нови век и савремено доба. Ученици од 5 до 7.
разреда изложили су своје радове - настале као продукт њихових мини истраживачких
радова ,у ходнику на другом спрату.Изложбу су отворили ученици 6/1 са представом „Ко је
најбољи“ – тексти сценарио Ема Гаус, Марија Здјелар, костими-ученици глумци ( тема:
словенска митологија)
Специјали гости били су ученици школе од 1 до 4. разреда који су на Сајму пројеката
изложили радове везане за историју и географију ,и они који показују посебне склоности
према овим наукама, у пратњи својих учитеља Милана Рајића,Софије Маркуц, Јелене Лазић
, Кристине Јанчевић и Александре Солдатовић. Ученици 6/2 прошетали су се у костимима
косовских
јунака.
На
донаторској
вечери
учествовао
је
61
донатор(ученици,родитељи,наставници) и сакупљено је 26.800,00 динара
У пуној мери демонстирана иницијатива, сарадња, стваралаштво као и предузетништво.
Примена Тролист метода : „Од паганства до хришћанатва“ : ученици 6/1 у улози
словенског хороскопа. Ученици 6/2 у улози свадбара представљају савремену словенску
свадбу.Ученици 6/3 у улози словенских богова . Пројекат изведен као део новогодишње
приредбе 29.12.2017. и медијски је пропраћен текстом у Политикином додатку за децу
од 18.1.2018. под насловом „Ђаци дочарали старе обичаје“
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Почетак школске 2018/2019 .годинепочео је са Пројектом „ Богатство језика“. Током
октобра месеца наставнице енглеског и руског језика и са ученицима III, IV и V разреда
осмишљен је и пројекат на тему важности учења и знања страних језика.Пројекат се
састојао из неколико делова. У првом делу су ученици чији су родитељи са другог
говорног подручја научили да се представе на страном језику који користе код куће
разговарајући са својим родитељима. Тако сда смо имали представљање на италијанском
језику, француском, кинеском, хебрејском, енглеском језику . У другом делу пројекта
учествовала су деца која воле да уче стране језике и ван школе. Било је забавно слушати их
како говоре о себи на немачком, турском, македонском и шпанском језику.У трећем делу
пројекта ученици су пожелели да певају. Петаци су се представили извођењем руске
песме, а највеће изненађење су приредили ученици одељења 4-1који су уз кореографију
отпевали познату песму Neverendingstory.
Пројекат: Обележавање јубилеја -100 - годишњице Великог рата реализован од 29.9.
до 8.11.2018.године . Кроз овај пројекат обележени су важни датуми :Дан пробоја
Солунског фронта,Дан ослобођења Београда у Првом светском рату,Дан примирја у Првом
светском рату и Дан просветних радника, Митровдан, Хајдучки растанак. (Организатор и
идејни творац пројекта била је наставница историје, Радица Миљаковић Аврамовић).
Колеге из Института за педагошка истраживања су посетиле школу у децембру
у циљу наставка сарадње и одрживости пројекта Тролист кроз индивидуални рад са
наставницима добровољцима. У вези са тим организовани и реализовани су часови код
наставница добровољаца
У марту месецу одржан је час пројектне наставе – корелација руског, српског језика и
музичке културе на тему „Масленица или Покладе“. У пројекту су учествовали ученици
свих разреда који уче ове предмете. Циљ је био повезати руски пагански празник са нашим
Покладама и довести све то у везу са старим паганским песмама које су се код нас за време
Поклада певале. Часу су присуствовали чланови актива и учитељица Радмила Савић чији
ученици од септембра добијају руски језик. Овај час је организован и као угледни час на
којем су сви могли да виде плод једног истраживачког рада.
Током марта смо присуствовали смо „Puppyshow-у“, малој луткарској представи на
енглеском језику који је професорка енглеског језика Љиљана Ћузовић организовала са
четвртим разредом. Од сокница, са пуно маште и боја, направили су фоку, жирафу, лава,
поларног медеведа и сову. Припремили су текст и осмислили сценографију
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Гостовање позоришта «Лектира»у нашој школи» са изванредним Иваном Јевтовићем

– мај 2019.
У јуну месецу организован је још један час пројектне наставе у 5.разреду
„Календар Милутина Миланковића“ – корелација руског, српског језика и музичке
културе. Часу су присуствовали поједини чланови стручног актива, као и колеге са
Института за педагошка истраживања. Ученици драмске секције на српском језику су нам
представили презентацију о животу и раду Милутина Миланковића, изрецитовали песму
о њему, извели представу о о авантурама из његовог живота, кроз кратак квиз нас
преслишали шта смо запамтили, а затим је наставница музичке културе са својим ђацима
наступила.

Ништа мање важни – угледни часови: "Историјски подаци и идеја за настајање
Питагорине теореме"- обрада (часу присуствовали педагог Тијана Кићовић и наставница
географије Бојана Перуничић), одржала је Александра Санковић.
Математика у корелацији са информатиком „ Графички приказ статистичких података“ Јасмина Лукић. Часу је присуствовала Милица Мирковић.
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Наша школа и професор информатике учествовали су у Пројекту Делфин, изузетно
интересантној обуци из дигиталног маркетинга и друштвених мрежа. Обука је била врло
корисна и занимљива ученицима, а због савремних метода и прилагођених примера је
остварила пун резултат преноса знања и вештина. Пројекат Задужбине Доситеј
Обрадовић, под називом Делфин- Како успешно пливати на друштвеним мрежама
подржан је од Секретаријата за спорт и омладину града Београда. Пројекат је организован
у току априла и маја 2019. године. У току пројекта организовано је такмичење тимова,
члановима најбољег тима су уручени сертификати и књиге као награде.

Четрнаестог марта обележен је Дан броја π. Ученици другог разреда били су у
гостима код ученика седмог разреда, поводом презентовања о броју π, Алберту Ајнштајну
и Стивену Хокингу. Сви ученици су носили беџеве или мајице са исписаним децималама
тог броја.Ученици седмог разреда су са наставницом Александром Санковић, и ове године
приредили још једно издање листа“Математрикс“. Изложени су продукти рада ове
школске године, број π, о Алберту Ајнштајну и Стивену Хокингу, Роршахов тест, Осна
симетрија у природи, радови о графичком представљању статистичких података.
У оквиру припрема за Сајам- ученичких радова, ученици су имали неколико
пројектних задатака
Биологија, пети разред више мањих пројеката везаних за исхрану, интердисциплинарно
(математика читање података, израчунавање процената и информатика представљање
података помоћу пита дијаграма). Оптика ока,седми разред, корелација са физиком,
примери добре праксе.
Радионице Центра за промоцију науке „“ са наставницом Александром Санковић:

Ученици шестог разреда наше школе учествовали су у
радионици под називом „Кеба Краба води кућне финансије“. Задатак је био да осмисле
породицу, занимања чланова породице и да распореде буџет који им је дат на располагање
на најбољи могући начин. Научили су да није лако планирати потрошњу на месечном
нивоу када је буџет ограничен.
На другој радионици у оквиру манифестације Мај – месец математике, одржаној
учествовали су ученици шестог и седмог разреда наше школе. Ученици који похађају
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додатну наставу и припремају се за разна такмичења, били су веома заинтересовани за
тему шифровања порука. Данашња радионица, под називом „Тајне шифрирања“, дала је
објашњење откуд потреба за шифровањем. Водитељи радионице који су дошли са
Свеучилишта у Ријеци, су провели ученике кроз историју шифровања; од Цезаровог диска,
преко Енигме до шифрирања у данашње време.
Трећа радионица одржана је у мају месецу . Назив радионице био је „Шта је тачније :
глобус или карта?“ а намењена је ученицима 7. разредда. Ученици су покушавали да
склопе модел планете Земље од различитих геометријских тела. Четврта радионица је
одржана 29.5.2019. године. Назив предавања које су ученици имали прилику да чују је
„Најпрецизнији календар икада“. Тема је намењена ученицима 6. и 7. разреда. Ученици
су се упознали са настанком првих календара и њиховим развојем кроз историју. Посебна
пажња посвећена је Милутину Миланковићу и његовом календару. Пета радионица је
одржана 31.5.2019. године. Назив радионице је „Округла планета, ма дај….“ Намењена је
ученицима 6. и 7. разреда. Ученици су, као и на трећој радионици настојали да разјасне да
ли је Земља округла и како то доказати онима који верују у теорију да је Земља равна
плоча.
На Сајму ученици су се, уз помоћ наставника, представили кроз два пројекта:
Мењажа књига и Моја омиљена књига. Разговарано је и о томе да пројекат Моја
омиљена књига постане саставни део наставе. Кроз њега би се ученици представљали
једном месечно промовишући дела која нису одређена обавезном лектиром.
Поводом Дана школе изашао је и нови број часописа
Посебан допринос
часопису дале су Весна Милинчић и Слободанка Тодоровић.
Радица Миљаковић Аврамовић аплицирала за звање самостални педагошки саветник –
Пројекат – Импресије са екскурзије - „Идућ учим у векове гледам“ пропраћен је
писаним радовима /71/ и изложбом великог броја радова ученика од 5-8. разреда.
(координатори Милица Томовић и Радица Миљаковић Аврамовић ).
Реализован пројекат Осам векова светосавља, на посебан начин обележен је Дан
Светог Саве. Свечана академија одржана у то име праћена изложбом великог броја
ученичких радова , билае су продукти поменутог пројекта. Идејни творац – Милица
Томовић, реализатори: наставници српског језика, музичке и ликовне културе, историје,
наставници разредне наставе.
Пројекат -Дан планете земље , Дан биодиверзитета:
У оквиру пројекта одржани часови са темом – Индустријска револуција и Култура,
уметност, наука у средњем веку,обрада – митологија Словена. Споменка Мојсић, бака Ане
Мојсић ученице 6/1 у 3 наврата је у
школи држала радионицу
веза –„Стоп пластичним кесама“ .
Ученици одељења 2/1 са
учитељицом Милком Обрадовић
узели су учешће у пројекту
израдом платнених кеса. Нина
Стакић , ученица 7/2 узела
је
учешће
у
пројекту
,демонстрирајући изражен
смисао за предузетништво - донела
је биљке , земљу, саксије,
којима је цвећара из Обреновца хтела
да подржи пројекат –Дан
биодиверзитета.
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Распевани боравак

Школску 2019/2020.годину започиње реализација Пилот пројекта „Обогаћени
једносменски рад у основној школи“ – Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Више о пројекту у прилогу.
У октобар нашу школу су посетили ученици ОШ "Миодраг Матић" ( школа за децу
са самсетњама у развоју).За ученике је припремљена приреда као и симболични поклони.
Ученици са својим учитељицама одељења 1-2 су били домаћини. Ученици 2-3 су дали
скромни допринос тако што су извели кратку представу .
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У гостима су нам били и пилот и стјуардеса из компаније Ер Србија.

Маштовити и вредни ученици 5.разреда осмислили су и реализовали пројекат
драматизације народне новеле Све све, али занат.
У зравом телу- здрав дух

Пројекат – бајка –Снежана и седам патуљака – ученици четвртог разреда са
наставницом енглеског на један нов начин, а затим .....још ....
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„Прича са западне стране“ , Дечији културни центар и наш ученик Игњат Ђорђевић –

Ученици седмог и осмог разреда у оквиру математичке секције учествовали на две
радионице: колико је Гугл паметан и Зачарани круг : живот и смрт неурона
Наша школа је међу првим школама у Србији , а одељење 2/2 на Општини Стари град, у
којем су
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родитељи ,деца и учитељи повезани апликацијом ClassDojo. Браво за креативне учитеље
Софију и Немању и њихово одељење.
Нашу школу посетила у новембру , заменица амбасадорке израела у
Србији. Ова предивна млада жена показала се као изузетан водич и
отворила нам је врата своје прелепе земље и увела нас у свет
културе и историје народа Израела.
Контролни из Света око нас не мора бити на папиру. Креативни ученици и њихови
учитељи...2/2

У децембру месецу угостили смо баке и деке ...одељење 1-2

А мало и се дружили и са предшколцима : Липа, Дунавско обданиште,Лептирћ,......
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ЕТО ЕТОС-сарадња са родитељима С-сарадња са родитељима

6. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чланови: директор, педагог, Радисав Живковић, Милан Мађаров, Милица Перишић,
Александра Санковић, Бојана Перуничић. Координатор: Радисав Живковић
Тим за развој међупредметних компетеција и предузетништва именовао је
директор. Чланови Тима су једногласно усвојили план рада који је постао део Годишњег
плана рада школе.Чланови Тима учествовали :
У израда аката који се односе на развој међупредметних компетеција и
предузетништва – Школски програм и Годишњи план рада школе;
Учествовали у изради школског програма за 3. и 7. разред у вези са
међупредметним компетецијама и предузетништвом и Анекса Школског програма за први
и осми разред.
Праћење реализације школског програма за 2. и 6. разред и делимично 7.разреда , у
вези са међупредметним компетецијама и предузетништвом;
Учешће у изради програма и планова у оквиру пилот пројекта „Обогаћени
једносменски рад“.
Праћење примене одредаба прописа, Статута и других општих аката школе чија је
примена важна за развој међупредметних компетеција и предузетништва;
Учествовање у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетеција и
предузетништва; усвојена су општа начела за рад Тима;
Израда пројеката који су у вези са међупредметним компетецијама и
предузетништвом; у сарадњи са педагошко-психолошком службом
Сарадња са органима школе и другим субјектима у школи и ван школе на
испуњавању задатака из своје надлежности;
Обављање других послова који су законом, општим актом и одлуком директора
школе стављени у надлежност Тима;
Наставак рада у пројекту „Тролист “.
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Стручно усавршавање наставника у погледу развоја критичког и креативног
мишљења, дигиталне писмености.
Стручно усавршавање наставника у домену примене информационих технологија
за развој предузетништво
Предлог мера за побољшање развијања компетенци кроз наставни план и програм
и програм наставе и учења на основу извештаја.

7 . Извештај о раду ученичког парламента
Већина парламентараца озбиљно је и одговорно приступила својим задацима и
трудила се да не изневери указано поверење. Расправе су биле ваљано аргументоване, на
моменте жучне, али конструктивне . Највише времена посвећено је извештајима о учењу,
владању, такмичењима, припремама и реализацији приредби, утисцима са излета и
екскурзија. Дискутовало се и о односу између ученика и наставника, који је углавном
оцењен као коректан, а општа оцена је да је школа безбедна, чиста, успешна, угледна и да
је рад у њој добро организован.
Чланови Парламента посебну пажњу посветили су бризи о млађим друговима и
другарицама, што се позитивно одразило на општу атмосферу. Изразили су задовољство
припремном наставом за завршни испит. Своје делегатско искуство оценили су као
изузетно корисно. Разумели су значај процедуре у комуникацији и демократском
одлучивању и били врло поносни на своју заступничку улогу.
Весна Милинчић, координатор Ученичког парламнта

8. Извештај Тима за реализацију завршног испита
-Завршни испитЗавршни испит организују и прате Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у складу са својим
надлежностима. Ради квалитетног спровођења испита сви актери користе Приручник за
спровођење завршног испита и Стручно упутство за спровођење завршног испита који
садрже прецизан опис корака, процедура и одговорности учесника у процесу. Након
спроведеног завршног испита и уписа ученика у средње школе, Завод од Министарства
преузима базу података о постигнућима ученика.
Стручно упутство за спровођење завршног испита усваја се сваке школске године и
њиме се дефинишу обавезе и одговорности свих учесника у том процесу. Приручником за
спровођење завршног испита дефинисане су процедуре за: припрему програма завршног
испита, информисање свих учесника, развој и израду задатака и тестова, осигурање
тајности података, реализацију пробног и завршног испита, унос и обраду података,
објављивање резултата и других информација.
Након формирања школског тима за реализацију завршног испита за упис у први
разред средњих стручних школа и гимназија у школску 2020/2021. годину, сачињен је и
интерни план активности, који је у потпуности реализован.
Значајну подршку у организационом смислу дали су поред чланова комисије у
саставу: директорка , педагог, секретар школе, Милан Мађаров и Бранко Петровић, као и
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одељењске старешине ученика 8. разреда, Марина Комарица, Александра Санковић и
Љиљана Ћузовић и сви чланови Наставничког већа, тако да је успех који смо постигли био
одличан.
Школска уписна комисија у била је у сталном контакту са Градском уписном
комисијом, и благовремено је извршавала све предвићене послове на реализацији
завршног испита и уписа ученика у средње школе. У складу са Стручним упутством за
спровођење завршног испита , наставници српског језика, математике, географије,
биологије, историје, хемије и физике распоређени су да у време реализације прегледају
тестове. Ове године је по први пут успостављен систем реализације завршног испита који
је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова.
Сам завршни испит и све активности у вези са њим, протекли су у најбољем
могућем реду. Ученици осмог разреда полагали су завршни испит од 17. до 19. јуна 2020.
године решавањем три теста – теста из српског/матерњег језика, математике и
комбинованог теста.
У складу са Правилником о упису ученика у средњу школу, који је објављен у „Службеном
гласнику РС”, број 76/20 од 21.05.2020. године ,
Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског
односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и
друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија). На
основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно
највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14
бодова на комбинованом тесту.
Ове школске године 65 ученик је завршио осми разред.
Полагању завршног испита приступило је 65 ученика и сви су га успешно положили.
Ученици су полагали у 9 учионица, односно у по 9 ученика распоређених у 7 учионица и
две учионице за два ученика који су завршни испит полагали у посебнм условима. Ове
године смо имали два ученика која су завршни испит полагала у одвојеним просторијама,
а на основу захтева од стране родитеља и одлуке Школске управе да им се обезбеди
додатна подршка и простор у ком ће полагати.
Просечан број бодаова на завршном испиту:
Српски језик: 8,49
математика је 8,93;
комбинованог теста је 11,10;
У првом уписном кругу од 65 ученика који су предали листе са списком жељених
школа, један ученик је остао нераспоређен:
28 ученика (46,27%) је распоређено на првој жељи;
8 ученика (13,33%) је распоређено на другој жељи;
5 ученика (8,33%) су распоређена на трећој жељи;
4 ученика (6,67%) на четвртој;
1ученика (1,67%) на петој;
2 ученика (2,33%) на шестој
4 ученика (6,67%) на седмој;
3 ученика (5,0%) на осмој;
2 ученика (3,33%) на деветој;
1 ученика (1,67%) на дванаестој;
1 ученика (1,67%) на петнаестој ;
У другом уписном кругу распоређен је и један неуписани ученик из претходног круга.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив школе

Пр.бр.бодова на завршном

ОШ „Д.Павловић“
ОШ „М.П.Алас“
ОШ „Скадарлија“
ОШ „Вук Караџић“
ОШ „ ББарух „
ОШ „Краљ Петар“

матема
9,57
9,75
9,13
8,73
8.93
8,43

Српски
9.20
9,38
9,06
8,87
8,49
9,17

Комб.
12.14
11,48
12,04
11,38
11,10
10,51

Просечан
укупан
бодова
Укупно
30,91
30,61
30,23
28,98
28,52
28,11

број

85,48
84,31
83,94
81,10
80,87
80,58

Тијана Кићовић, педагог

9. Извештај о раду педагога школе
У школској 2019/2020.години планирана подручја рада предвиђена Годишњим
планом рада школе скоро у потпуности су остварена, а било је и неких додатних
активности.
1. Учешће у планирању и програмирању
Педагог школе је учествовала у изради Годишњег плана рада школе за текућу
годину , изради Годишњег плана рада стручних сарадника школе,изради планова
Стручних органа(Наставничког већа, Педагошког колегијума,Одељењског већа, Стручних
већа, тимова: за заштиту деце - ученика од насиља..., тима за самовредновање, тима за
школско развојно планирање. Сарађивала са наставницима у изради њихових годишњих и
месечних планова, као и Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.
Такође, учествовала у праћењу реализације програмских садржаја и задатака кроз посете
часовима, разговоре са наставницима, одељењским старешинама кроз рад ОВ ,СВ,НВ, ПК и
тимова.Као члан школских тимова за Развојно планирање, Самовредновање и Тима ѕа
заштиту деце од насиља,.... сарађивала у изради плана рада и извештаја ових тимова.
2. Учешће у унапређивању образовно васпитног рада и инструктивно
педагошког рада са наставницима
Педагог школе сарађивала са свим наставницима о дидактичко методичким
иновацијама, о вођењу педагошке документације,о планирању и извођењу угледних
часова , проблемима везаних за учење и понашање ученика, пружала помоћ и подршку у
раду са ученицима и родитељима. Пружање помоћи у изради ИОП-а. Сарађивала у
потпуности у стручном усавршавању како стручних сарадника, тако и осталих наставника
.
Педагог школе је посећивала часове редовне наставе, допунске и додатне наставе,
угледне часове у циљу праћења наставног процеса, затим праћења односа наставник –
ученик и динамике у одељењу.После обилазака часова обављене су и консултације.Такође
сарађивала је са одељењским старешинама пружајући савете у решавању конфликтних
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ситуација у одељењу, предлагању и организовању превентних предавања,односно
радионица.
3. Рад са ученицима
Педагог школе је пратила успех и напредовање ученика у наставним и
ваннаставним активностима (кроз извештаје о успеху и владању, кроз такмичења, кроз
рад секција, ...). Обављала са ученицима индивидуалне и групне разговоре на које су
долазили самоиницијативно или на предлог одељењског старешине, предметног
наставника или родитеља. Проблеми којима се бавила најчешће су се односили на
недостатак мотивације, недисциплиновано понашање, несигурност, као и проблеми који
се односе на изостајањесанаставе, слабији успех у учењу и сл. Кроз посете часовима
праћено је како понашање неких ученика, тако и рад оних ученика који имају проблема у
учењу.
Педагог школе је учествовала у структуирању одељења првог разреда и петог разреда.
Извршила је распоред новодошлих ученика и пратила њихову адаптацију. Учествовала у
раду Вршњачког тима и пружању подршке и помоћи у раду ученичких организација.
Педагог школе је посебно пратила адаптацију ученика 1. и 5.разреда кроз консултације
са одељењским старешинама. Наиме, од самог почетка школске године, сарадњом са
одељењским старешинама уочени су ученици који имају одређених проблема у
савладавању наставних садржаја,као и ученици који имају израженијих проблема у
понашању. На састанцима одељењских већа разматрано је њихово напредовање и у складу
са закључцима на већима предузимале су се одређене васпитне мере. Тимски рад са
одељењским старешинама, предметним наставницима и родитељима ових ученика дао је
добре резултате.
Педагог школе је одржала предавања за ученике 5.разреда „ Ефикасне методе
учења“. Организовале су предавања :„Безбедно детињство - развој безбедносне културе
младих“ у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Министарством просвете за
ученике 5.разреда, а за ученике 4. и 7.разреда „Дрога је нула , живот је један“ у сарадњи са
Министарством унутрашњих послова. Учествовале су у организацији предавања за
ученице 6.разреда на тему „Промене у пубертету“ у организацији Завода за унапређивање
образовања и васпитања (ДНА Гроуп). Сарађивале су са активисти Црвеног крста, који су
одржали неколико предавања ученицима старијих разреда на тему „Болести зависности и
АИДС-а“.Такође, учествовала у организовању пробног полагања завршног испита и била
је координатор завршног испита за ученике осмог разреда, за који је сачинила и извештај.
4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима:
Педагог
школе је остварила сарадњу са родитељима кроз индивидуални
саветодавни рад са родитељима оних ученика који имајупотешкоћа у учењу и понашању.
Најчешћи проблеми су се односили на прилагођавање ученика школским правилима
понашања, односима ученик – ученик, односима наставник – ученик,проблемима са
учењем и породичном динамиком. Поред индивидуалних разговора,педагог
је
укључивала по потреби одељењске старешине, предметне наставнике,где су се
заједнички планирале одређене мере икораци за појачан васпитни рад са ученицима .Са
родитељима је разговарано и о поласку детета у школу, стицању радних навика, преласку
у пети разред, као и о мотивацији,организацији времена, постављању граница у
родитељству, ваннаставним активностима и др.
Такође, педагог је у току године повремено присуствовао родитељским састанцима.
Сарађивала са члановима Савета родитеља.
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5. Учешће у раду стручних органа школе
Педагог школе је учествовала у раду свих Стручних органа школе. Пратила је
реализацију плана рада Стручних органа предвиђених Годишњим планом рада школе,
учествовала је у анализирању успеха и владања ученика на класификационим периодима,
као и изради годишњег и полугодишњег извештаја о раду школе, што је такође
презентовано на Наставничком већу. Организовала је састанке стручних и одељењских
већа , по потреби .
6.Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама
И у овој школској године неизоставна је била сарадња наше школе са Центром за
социјални рад, предшколским установама(посета деце из оближњих вртића,посете
родитеља будућих првака ,...),сарађивали смо и са са Институтом за ментално здравље, са
ДЗ "Стари град", ПУ Стари град , са стручним сарадницима из школа са општине Стари
град и са филозофским и дефектолошким факултетом.
7.Вођење документације , припрема за рад и стручно усавршавање
Педагог школе води дневник рада и сву потребну документацију везану за рад
стручног сарадника у школи (евиденцију о сарадњи са ученицима, наставницима
иродитељима, евиденцију о посећеним часовима).Такође, учествовала је у вођењу
евиденције оуспеху и дисциплини ученика на крају класификационих периода и
учествовала у изради полугодишњих и годишњих извештаја рада школе учествовала у
израда извештај оуспеху ученика на завршном испиту).

10. Извештај о раду библиотекара
Прваци су уписани у библиотеку и упознати са њеним радом и правилима. У
сарадњи са наставницом Александром Солдатовић направили су и представили креативан
пано о Григору Витезу поводом обележавања педесетогодишњице његове смрти. Утисак је
да веома радо бораве у читаоници и многи су готово свакодневни посетиоци.
Млађи ученици подстицани су на разговоре о писцима и прочитаним бајкама,
причама, песмама, као и на цртање. И ове године радо су се одазвали позиву да буду део
манифестације Читалачка значка. Учествовало их је двадесет двоје и оставили су веома
добар утисак.
Старији ученици учили су да се служе референсном збирком (речницима,
енциклопедијама, лексиконима), као и да разликују делове књиге и термине везане за
штампу (корице, насловна страна, импресум, предговор, поговор, индекс, садржај,
фуснота...) Посебна пажња посвећена је библиографским одредницама и општем
информисању о установама културе у нашем граду (локацији и историјату најзначајнијих
библиотека, музеја, позоришта, галерија, легата).
Поред редовних послова (бриге о фонду), библиотекарка је присуствовала
семинарима, састанцима актива и седницама наставничког већа.
Весна Милинчић
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Годишњим планом рада за школску 2019/2020. годину планирано је спровођење
посебних програма: превенције малолетничке делинквенције, здравствене превенције,
професионалне оријентације и активности за спречавање наркоманије.
У оквиру садржаја планираних програмом превенције малолетничке делинквенције
током школске године праћено је понашање ученика, најпре од стране одељењских
старешина и педагошко-психолошке службе. С ученицима код којих је уочено
неприхватљиво понашање, изражена агресивност и непоштовање социјалних норми
обављани су саветодавни разговори, затим саветодавни разговори с њиховим
родитељима, како би се понашање кориговало. У мањем броју случајева затражена је
помоћ надлежних Центара за социјални рад или других институција (Института за
ментално здравље и др.) Ученици су подстицани су да се укључују у школске секције и
учествују на спортским такмичењима, саветовано наставницима да у већој мери
примењују похвале и дају додатна задужења која ће бити мотивишућа и охрабрујућа, како
би се подстакло позитивно социјално везивање. У сарадњи с невладиним организацијама
и ПУ Стари град организована су предавања о Електронскоком насиљу, Наркотицима,
Навијачким групама. радионице Црвеног крста „Промоција хуманих вредности“ за ученике
од петог до осмог разреда и др. како би се код ученика стварали позитивни ставови и
правилан однос према себи, другима и друштву
Већина активности планираних програмом здравствене превенције је реализована:
хигијенски услови су одржавани на високом нивоу редовном набавком хигијенског
материјала за учионице и тоалете и редовним одржавањем просторија.
• У сарадњи с Домом здравља „Стари град“ (школским лекаром) редовно су обављани
педијатријски и стоматолошки систематски прегледи ученика свих разреда и вршена
вакцинација
• За ученике који су ишли на вишедневне екскурзије организовано је издавање
здравствених листа и пратња лекара током боравка на одредишту
• Неколико ученика старијих разреда на захтев родитеља и препоруку лекара, а одлуком
Наставничког већа ослобођени су наставе физичког васпитања.
• На часовима одељењске заједнице, света око нас, природе и друштва, физичког
васпитања и биологије, као и изборним предметима и слободним активностима обрађене
су теме везане за развијање и неговање хигијенских и здравствених навика и промовисани
стилови здравог живота- правилна исхрана, важност физичког вежбања.
• За ученице шестог разреда организовано је предавање о „Променама у пубертету“.
У млађим разредима су на часовима одељењске заједнице, света око нас, природе и
друштва и физичког васпитања обрађене теме везане за правилну/неправилну исхрану и
здраву/нездраву храну, ученици су добили знања везана за правилну употребу и
злоупотребу лекова и хемијских материја у складу са узрастом, сазнали о последицама
неправилног коришћења хемијских материја а за ученике старијих разреда организована
су предавања о злоупотреби ПАС.
Пројекат „ Покренимо нашу децу" који је почео са применом 27. фебруара 2017.
године и даље је актуелан у нашој школи. Обуку је спровео координатор Кнежевић
Предраг. Обуци су присуствовали сви учитељи,педагог и директор школе. Прошли смо
кроз све моделе теоријски и већину практично. Пројекат је сасвим добро прихваћен од
стране учитеља.
Кроз овај пројекат у 2017 , 2018 години прошло је више од 250 ученика од првог до
четвртог разреда. Најћешће кориштен модел вежбања на нивоу школе јесте први модел
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(весела столица) Просечан број вежбања у току недеље у једном одељењу три пута
недељно.
Пројекат је уврштен у Годишњи план рада школе школске 2017/2018 године.
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1. Здрвствена заштита ученика
У школи се редовно прати здравствено стање ученика од стране лекара Дома
здравља „Стари град“, на часовима физичког васпитања, на часовима одељењске
заједнице, у непосредном контакту са родитељима.
У школи постоји зубна амбуланта, у којој се повремено врше прегледи зуба и уста
ученика. У ординацији, у току школске године, свим ученицима свих разреда обављени
су контролни, превентивни стоматолошки и систематски прегледи, флуоризација зуба,
уклањање меких наслага на зубима, здравствено-васпитни рад који подразумева
мотивацију са правилним одржавањем хигијене уста и зуба, правилну исхрана, као и
потребу да се редовно контролише стање оралног здравља. Исто тако, санирани су
десни и каријес (уз писмену сагласност родитеља).
У току школске 2019/20. године, обављени су систематски прегледи ученика, као и
вакцинација ученика осмих разреда. Дате су вакцине против дифтерије, тетануса и
дечије парализе.
У другом полугодишту обављен је систематски преглед код ученика првог разреда.
Током систематског прегледа највише пажње се обраћа на раст и развој детета.
Посматра се опште стање, бележе промене на кожи и коси, слушају се срце и плућа,
мери притисак, бележе деформитети грудног коша и стопала. Са децом се разговара о
значају физичке активности, о исхрани и хигијени. Из извештаја лекара се запажа да се
мали број ученика свакодневно и активно бави спортом. О свим променама
здравственог стања код ученика, које се запажају у школи, редовно се обавештавају
родитељи.
Забележене промене код ученика су следеће: деформитети кичменог стуба (кифоза,
сколиоза, лоше држање), равни табани, гојазност, неухрањеност, развојнифизиолошки шум на срцу, гинекомастија и слично.
2. Извештај о реализацији програма професионалне оријентације
Активности на професионалном усмеравању ученика обогаћене су реализацијом
„Програма професионалне оријентације на преласку у средњу школу“, намењеног
ученицима седмог и осмог разреда.
„Програма професионалне оријентације на преласку у средњу школу“ је подржан од
стране МПН, а реализовала га је организација Инвентива, у сарадњи с немачком
организацојом GIZBOSS. Био је намењен ученицима седмог и осмог разреда, а састоји се
у примени петофазног модела доношења одлуке о наставку школовања/избору
занимања. Програм је реализовао четворочлани тим, формиран на почетку школске
године.
Седми разред- радионице за ове ученике организоване су кроз часовове одељењске
заједнице. Укупно је реализовано 5 радионице из свих модула. Одређени број
радионица реализован је за све ученике седмог разреда, тако што је Тим издвојио
најважније (пет радионица) и направљена су сценарија, које су разредне старешине
реализовале на часовима одељењске заједнице за све ученике.
У осмом разреду програм је реализован у три цела одељења, а заинтересовани
ученици осталих одељења чинили су групу. Радионице за одељења реализоване су на
часовима одељењске заједница, а за остале ученике као додатни час. Укупно је
реализовано 5 радионица.
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У оквиру професионалног информисања и саветовања ученика организовано је више
активности:
•У осталим разредима повремено је организовано упознавање с појединим
занимањима, у сарадњи с родитељима ученика, али недовољно систематично.
Повремено су коришћене и посете ученика културним и другим институцијама, како
би се ученици упознали са специфичним занимањима или областима рада.
Наредне школске године школа ће наставити реализацију пројекта „Професионална
оријентација ученика на преласку у средњу школу“, али уз извесне модификације
садржаја и обима радионица, као и начина њихове рализације. Такође, индивидуална
саветовања ученика су се показала као потребна, а требало би их реализовати раније у
току године.
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ТАКМИЧЕЊА

MATEMATИKA
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ксенија Савић
Филип денисов
Вук Димитријевић
Уна Матић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Марија Здјелар
Мила Киски
Коста Илијин

ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА
у школској 2019/2020.години
РАЗРЕД
4
7
7
8
РАЗРЕД
8
8
8

ОПШТИНСКО
1.место
2.место
3.место
3.место
ОПШТИНСКО
3
3
3

ГРАДСКО
пласман
пласман
пласман
пласман
ГРАДСКО
пласман
пласман
пласман

РЕПУБЛИЧКО

РЕПУБЛИЧКО

ИНФОРМАТИКА – Програмирање
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јован Кепић
ФИЗИКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јован Кепић
Петар Јанков
Никола Пантовић
Михајло Кукић
Дуња Матић
Ђорђе Цветков
Филип Денисов
Ана Мојсић
Вук Димитријевић
Наум Јокић
Драгослав Митровић
Уна Матић

РАЗРЕД
6

РАЗРЕД
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8

ОПШТИНСКО
I

ОПШТИНСКО
I
II
II
II
III
III
II
III
III
III
II
III

ФИЗИЧКO И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
КОШАРКА
РАЗРЕД
ОПШТИНСКО
ГРАДСКО

ГРАДСКО
пласман

ГРАДСКО
пласман
пласман
пласман
пласман
пласман

РЕПУБЛИЧКО

РЕПУБЛИЧКО

пласман

пласман

РЕПУБЛИЧКО
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5-6 ДЕЧАЦИ
7-8 ДЕЧАЦИ
7-8- ДЕВОЈ.

I
I
II

пласман
пласман
пласман

ОДБОЈКА
РАЗРЕД
ОПШТИНСКО
7-8 ДЕЧАЦИ
I
7-8- ДЕВОЈ.
III

ГРАДСКО
пласман
пласман

РЕПУБЛИЧКО

РУКОМЕТ
РАЗРЕД
ОПШТИНСКО
7-8 ДЕЧАЦИ
I
7-8- ДЕВОЈ.
I

ГРАДСКО
пласман
пласман

РЕПУБЛИЧКО

ПЛИВАЊЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Милош Митровић
Огњен Пилиповић
Драгослав Митровић
Ружица Митровић
Ника Андрић
Филип Денисов

РАЗРЕД
4
8
8
6
4
7

ОПШТИНСКО
1
1
1
1
1
1

ГРАДСКО
1
1
1
2
3
3

РЕПУБЛИЧКО

Такмичења у организацији „Пријатељи деце Стари град“
Врло радо ученици уз помоћ својих учитеља и наставника учествују у активностима
организованим и реализованим од стране организације Пријатељи деце Стари град и
освајају награде и похвале.
I a) Ликовниконкурснатему „ Даправосвако - детеуживалако “
1.место, Ксенија Леро, 2/3, ОШ „ БраћаБарух „
2.место, ТеодораЂорђевић, 4/1, ОШ „БраћаБарух „
1.место, Ивона Новаков, 6/3, ОШ „ БраћаБарух „
1.место, Зоја Илијин, 6/2, ОШ „ БраћаБарух „
2. место, Вера Јокић, 5/3, ОШ „ БраћаБарух „
I б) Литерарни конкурс на исту тему
3.место, Вања Зељић, 4/1, ОШ „ ОШ „ БраћаБарух „
II Песнички сусрети
3.место, Марта Биљић, 4/1, ОШ БраћаБарух „
III Ликовниконкурснатему “Свети Сава“
1.место, Никола Крстић, 3/1, ОШ „ БраћаБарух „
3. место, Марија Мандић,4/3, ОШ „ БраћаБарух „
1.место, Анђела Георгијевић, 6/2, ОШ „ БраћаБарух
136

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

1.место, Миња Гарић, 8/1, ОШ „ БраћаБарух „
3. место, Андреј Марјановић,5/2, ОШ „ БраћаБарух
2. место, Зоја Копривица, 7/1, ОШ „ БраћаБарух „
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ, ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ, ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ
Носиоци Вукове дипломе за школску 2018/2019.годину су:
Одељење 8-1
Носиоци Вукове дипломе:
1. Марија Здјелар
2. Огњен Пилиповић
3. Драгослав Митровић
Посебне дипломе имају следећи ученици:
Српски језик: Марија Здјелар
Физика:Огњен Пилиповић, Драгослав Митровић, Марија Здјелар
Биологија: Огњен Пилиповић
Енглески језик: Марија Здјелар, Марија Киски
Историја: Никола Тасић
Географија: Огњен Пилиповић
Физичко васпитање: Вукашин Бубања, Огњен Пилиповић, Драголав Митровић, Немања
Вујић, Марија Здјелар, Данило Игњатовић, Мила Киски и Кешељ
Одељење 8/2
Носиоци Вукове дипломе:
1. Нестор Ђерковић
2. Михајло Ежденци
3. Александра Лучић
4. Хелена Ристовски
5. Анђела Санковић
Посебне дипломе имају следећи ученици:
Српски језик: Хелена Ристовски
Математика:Анђела Санковић, Александра Лучић
Географија : Страхиња Пленча
Биологија : Страхиња Пленча
Историја: Страхиња Пленча, Нестор Ђерковић
Музичка култура: Анђела Санковић, Милица Угрица
Одељење 8/3
Носиоци Вукове диплове:
1. Уна Матић
2. Василија Маџић
3. Стефан Севић
Посебне дипломе:
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Српски језик: Василија Маџић, Уна Матић, Стефан Севић
Математика: Уна Матић
Енглески језик: Коста Илијин
Физика – Уна Матић
Историја – Уна Матић
На основу мишљења Комисије за избор ученика генерације, а у складу са
Правилником о награђивању и похваљивању ученика и уз сагласност одељењског
већа 8.разреда предлаже се да з
ђак генерације за школску 2019/2020.године буде Огњен Пилиповић.
Спостиста и спортискиња школске 2019/2020.године су:Данило
Игњатовић, Александра Лучић
МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА












Појачати допунску наставу из предмета у којима је велики број недовољних оцена и
мотивисати ученике са слабим успехом у учењу да их редовно похађају;
Током наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално осамостаљивати;
Подстицати ученике да објективно процењују своја знања;
Развијати и подстицати позитиван став ученика према школи, учењу и стицању знања
кроз наставу и ваннаставне активности;
Инсистирати на поштовању правила понашања које школа поставља пред ученике;
Поштујући Наставни план и програм диференцирати захтеве како би били у складу са
способностима ученика;
На Стручним већима и даље усаглашавати критеријуме оцењивања;
Наставити са стручним усавршавањем наставника;
Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања
квалитетних исхода како на образовном тако и на васпитном плану;
Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским
састанцима, дану отворених врата и Дану отворене школе;
Укључивати ученике, родитеље и наставнике у уређење школе.
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ПРИЛОЗИ
1. Пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад у основној школи“
Извештај пројекта „Једносменски рад“ на тему немачки кроз „чула“
Једносменски рад на ову тему спроводи наставник немачког језика у основној школи
„Браћа Барух“ од првог до седмог разреда. Због великог броја пријављене деце,
различитог узраста и нивоа знања као и начина усвајања језика ученици су подељени у
четири групе. Овај пројекат се спроводи по тачно утврђеном, а претходно
прилагођеном распореду, после редовне наставе. У првом полугодишту је одржано 14
часова у свакој од група. Групе су од 15 до 20 ученика. Некада мање, некада више.
Начин реализације часа је зависио од теме нпр.: чланове породице су усвајали тако што
је свако од њих био један од чланова шире породице. Кроз игру, глуму и смех су
савладали овај вокабулар. На тему „Божић“ ученици петог, шестог и седмог разреда су
правили разне украсе, календар са прозорчићима, венац, разне божићне колаче,
писали новогодишње жеље,...док су трећи и четврти разреди имали разне задатке у
виду слика и појмова, које треба пронаћи, укрштеница, сецкали и састављали слике на
ову тему или када смо учили воће и поврће, правили воћне салате и купове,
смутије...Усвајали су личне заменицу уз песме и правили разне кореографије,
такмичили се која група ће што боље да представи стихове дате песме, илустровали
годишња доба, правили паное...Сабирали, одузимали до 10, 20, правили ребусе...Било је
оних који су песме учили да нам свирају на клавиру,...Некада смо радили у групи,
некада у пару, а некада индивидуално...Теме сам бирала на основу узраста. И сваку од
њих на различите начине обрађивала са првим и другим, односно, трећим и четвртим.
Покаткад смо увежбавали вокабулар преко апликације Kahoot.
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За мене као наставника је ово веома велики изазив у сваком смислу речи. Својим
редовним доласцима, ангажовањем и лепом сарадњом, ученици су мене саму веома
подстакли и мотивисали. Покаткад се и старији ученици, браћа или сестре придруже
овим радионицама за млађе. Они активно учествују у њима, смишљају задатке и
додатно мотивишу млађе другаре.
Деца радо цртају, пишу и певају на страном језику. Прилично су слободни, што ми се
посебно допало код трећег и четвртог разреда. Веома је лепа атмосфера за рад. Пети,
шести и седми разред, са којима гледам и разне видео записе, веома предано и редовно
учествује у радионицама. Креативни су и често иницирају неке додатне задатке.
Радионице су пропраћене неком сликом или видео записаом.
У додатку прилажем пар фотографија.
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Проф. немачког језика
Сања Барбулов

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД – КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА РУСКОГ
ЈЕЗИКА
Наставник: Ана Ђукановић
Радионица је почела са радом у октобру 2019. Ученици су подељени у 3 групе: старију
групу за ученике петог и шестог разреда чији је термин радионице био уторком од
14.30 до 15.30, млађу групу за ученике трећег и четвртог разреда у термину петком од
14.30 до 15.30 и млађу групу за прваке и другаке петком од 15.30 до 16.30. Укупан
почетни број ученика у почетку је био 35, али се током новембра месеца повећао.
Ученици су показали велико интересовање за руску културу и руски језик. Програм
радионице за старију и млађу групу је био сличан, само што је градиво за млађе било
једноставније и прилагођено њиховом узрасту.
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Циљ радионице је спајање теорије и праксе да ученици уживо виде све оно о чему су до
сада имали прилике да уче на часовима, а најмлађи ученици да се на креативан и
забаван начин упознају са основама руског језика. Ученици су певали, глумили,
гледали филмове, руске бајке на овој радионици, посећивали фестивале, концерте
руске музике, опробали се у глуми, учествовали у квизовима. Теме које су ученици
обрадили током првог полугодишта су: руска азбука, поздрави при одласку и доласку,
представљање, упитне речи кто/что, постављање питања уз помоћ интонације, бројеви
од 1 до 50, школски прибор, празници, честитање празника, учење бројалица, песмица,
називи боја. Оно што је битно нагласити то је да су ученици кроз забаву и игру научили

и утврдили све што смо радили на часу. У разговору са родитељима сазнала сам да су
утисци ученика одлични, родитељи су такође веома задовољни што постоји
једносменски рад. Један ученик је чак прокоментарисао да му је руски језик
„занимљивији од фудбала“.
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У
току првог полугодишта ученици су посетили неколико културних манифестација
везаних за промоцију руског језика:
1.
22.11.2019. у Руском дому прослављен је Сверуски празник "Дан мајки".
Концерту су присуствовали чланови руске секције из петог и шестог разреда који су
учествовали на изложби дечијих радова на тему „Драги лик мајке“ и чланови руске
радионице. Њихове слике украсиле су хол Руског дома. Ученици су уживали у руским
песмама, плесу, балету и скечевима ученике руске школе. Имали су прилику да чују и
звуке руске балалајке.
2.
11. децембра 2019. ученици старије групе петог разреда учествовали су на
годишњем руском гала концерту „Одлети на крилима ветра“ у Руском дому, у којем су
учествовали ученици 22 основне школе, у којима се предаје руски језик као страни из
Београда, Младеновца и Сремских Карловаца, као и школе у којима се учи немачки
језик. У својству гостију су наступили представници државне школе при Амбасади
Русије у Србији, дечјег црквеног хора „Орлић“, фолклорног ансамбла „Војвода Јанко
Катић 1896“ и клуба ритмичке гимнастике „Олимпик“. На концерту је учествовало
преко 200 ученика.
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3.
27.01. 2020. прослава школске славе Свети Сава – чланови руске радионице и
секције (пети разред: Сава Ивановић, Тамара Пантовић, Теодора Танасковић, Филип
Стефановићли су у представи «Свети Сава и жена» на руском језику.) наступи
Марљив рад наших учесника руске радионице забележен је фотографијама и снимцима
који су окачени на facebook страницу школе. У прилогу достављам неколико
фотографија са прославе „Сверуског Дана мајке“, „Концерта ученика основних школа“,
„Дана школе“, новогодишње прославе у нашој школи старијих и млађих учесника.

Једносменски рад
Полугодишњи извештај о раду на фолклору
Током првих месец дана рада, примећен је знатно бржи напредак у савладавању
корака него што је то годишњим планом планирано. Кораци који су рађени су Моравац
(први, други и трећи), Качерац и Дивна, дивна. Од фолклорних елемената увежбавани
су трчање, трчање-скок, трокорак и избацивање и забацивање ноге. Такође, иако није
требало да буде рађено већ први месец, корак Дивна, дивна је учен на музику, као и
спајањем народне песме Дивна, дивна са народним кораком. Сем учења наведених
корака и увежбавања истих у покрету научене су и нека „основна правила“ (држање
тела, хватање за руке, полукруг, кец, коловођа, држање руке, мимика и тако даље).
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Ученицима је показано како изгледа ношња, научени су од чега се састоји ношња и
како је препознати на некоме. Сем наведених корака, који су у плану, рађене су вежбе
за држање руке, како у паровним окретима, тако и у појединачним кретањима,
пародна игра се вежбала на осам тактова и показани су им и неки други кораци попут
Ти, момо и Заврзлама, иако и даље нису способни за играње тих корака. Посеба акценат
се стављао на елемент трокорак с обзиром да је најзаступљенији у народним играма
као и из разлога што је погодан за развијање ритма и бројања на трећи удар.
Током других месец дана рада, примећен је знатно бржи напредак у
савладавању корака него што је то годишњим планом планирано. Током ових месец
дана рада, код деце је примећен још бржи развитак ритмичких способности, али и не
толико брз развитак када је у питању играње на музику. Овај месец су обележили нови
кораци попут Ти, момо, Дуње ранке и Заврзлама (са примесама елемената из Маказица).
Након првих корака (попут Моравца, Качерца и Дивна, дивна), овај месец су деца
почела да уче горепоменута три корака који садрже знатно комплексније елементе од
претходна три корака. Иако је акценат стављен на учење нових корака, претходно
научени кораци нису заборављени, шта више, они су сваке пробе рађени ради
увежбавања.
Овај месец је обележио почетак рада са музиком. Деца су научене кораке
Моравац и Качерац почела да играју на музику и тиме се по први пут сусрели са
играњем корака без ритмичке пратње у виду мог тапшања. Поред та два, деца су на
музику играла и два корака која су овај месец научила, а то су Ти, момо и Заврзлама.
Примећено је да ова два корака нису у стању и даље да изведу уз музику, тако да у
децембру следи даље увежбавање нових корака.
У новембру су направљене и прве силуете наше прве кореографије „Шумадије“.
Спојени су кораци у једну малу кореографију, али без играња на музику. Разлог томе је
и даље тешко покретање у полукругу уз играње корака. Једини корак који могу
тренутно да одиграју уз кретњу је трокорак, и то уз јако споро бројање. Од прављења
даље кореографије се одустало јер је уочено да им је потребније да савладају нове
кораке и да увежбају претходне него да се прескоче те етапе зарад састављања корака
у кореографију.
Током трећег месеца рада примећен је знатно бржи напредак у савладавању
корака него што је то годишњим планом планирано. Иако је акценат стављен на учење
нових корака, претходно научени кораци нису заборављени, шта више, они су сваке
пробе рађени ради увежбавања. Нови кораци који су учени су Прође Миле и Маказице.
Ипак, корак Маказице им је у овом тренутку сувише комплексан, па је рађен само на
бројање након кога је одлучено да се том кораку посветимо ипак мало касније (у
фебруару, на пример). Такође, велики акценат овог месеца је стављен на елементе
попут трчања, скока и трчања-скока. Док су прва два елемента у потпуности савладана,
елемент трчање-скок је дефинитивно и даље тежак за игру на „дуже стазе“, то јест,
настају грешке уколико се такав елемент игра дуже од осам тактова.
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Док је у новембру направљена силуета наше прве кореографије „Шумадије“, у
децембру је цела кореографија састављена од корака Дуње ранке, Моравац, Качерац и
Прође Миле. Оволики успех је тешко остварив и у КУД-овима, а камоли у оваквим
условима где деца два сата недељно играју фолклор у виду ваннасставне активности.
Деца не само да су целу кореографију саставима и одиграла на бројање, већ су на
последњој проби овог месеца одиграли целу кореографију без заустављања са свом
кретњом и то на музику. То значи да су савладали у потпуности играње корака на
бројање и да су спремни да се сваки следећи корак обрађује одмах играњем на музику.
Поред тога, то значи да деца „у глави“ имају сваки такт тих корака и да су научили да
самостално у себи броје, како кораке, тако и елементе од којих су кораци сачињени.
Толико брз развој ритмичких способности нисам могао ни да претпоставим на
почетку...
Током четвртог месеца рада се акценат ставио на понашање током играња,
поклањању на крају кореографије, уласку и изласку са сцене и понашање у
„солфитама“ током остатка програма. Наравно, то су делови који су надограђени на
кореографију „Шумадија“, али је главни циљ био коначно комплетирање и извођење
кореографије од првог до последњег такта самостално. То значи да су деца овај месец
успела да без и једне помоћи (у виду мог показивања корака или суфлирања који је
следећи корака и томе слично) успела да одиграју пет корака повезаних на музику и то
у кретњи. Деца су била максимално мотивисана (нека су и болесна играла) и толика
жеља је мени додатни мотив да, после распуста, радим још више са њима. Деца су
затворила Светосавску приредбу на волшебан начин. Нико није очекивао да ће за три
месеца почетници спојити неке кораке а камоли извести на сцени целу кореографију
која је трајала три и по минута. То је највећа, најбоља и најмеродавнија повратна
информација о њиховом раду, напретку и развоју моторике и ритмичких способности.
Морам да напоменем да ово није било предвиђено годишњим планом, то јест,
предвиђено је али у јуну и то са доста скепсе је стављено у план. Ова деца су показала
да ће до Дана школе спојити још, минимум, једну кореографију, поред које ће опет
представити родитељима, запосленима и друговима ову увежбану. Одигран је концерт
поштујући сваки такт, сваку кретњу, сваки круг, сваки полукруг и сваку линију током
извођења. Фолклор је добио највећи аплауз и то је још једна повратна информација.
Деца су била пресрећна и нису могла да дочекају следећу пробу. Ја сам поносан...
Поред наведене кореографије, једино су вежбани кораци који ће бити потребни
у фебруару и марту а то су кораци који је чинити следећу кореографију – „Сплет игара
из Србије“. Ти кораци су „Хајд' поведи весело“, „Маказице“ и трокорак на трећи такт.
Чак и ти кораци нису много нити често вежбани него су играни чисто због подсећања и
потребе да се константно нови кораци вежбају. Није ни било времена да се пажња
посвећује било чему другом сем припреми за Светосавску приредбу.
Фискултурна сала се показала као одлично место за рад, поготово што деца нису
подељена у групи па им је потребно више места за игру и стајање у полукругу.
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Родитељи су изузетно срећни када дођу по децу на крају часа, а још битније је да
су деца показала заинтересованост, невероватну жељу као и неоспоран таленат за
игру.
Број деце се са почетног списка од тридесеторо деце повећао на педесет.
Најављено је да ће се нека деца придружити од другог полугодишта – „фолклор не
престаје да расте“.

Са пробе фолклора
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Са Светосавске приредбе

Немања Станков
ДЕЧЈА ЛИКОВНА РАДИОНИЦА
Како је школа узела учешће у пилот пројекту једносменског рада тако су
оформљене четири групе полазника дечје ликовне радионице, узраста првог, другог,
трећег и четрвртог разреда.
Свака група има часове једном недељно с тим да старијим групама, трећег и
четвртог разреда, час траје два сата, а млађим, првог и другог разреда час траје један
сат.
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Радионица је замишљена тако да се ученици упознају са што више цртачких,
сликарских и вајарских техника, сходно њиховом узрасту.
Од цртачких техника већ је рађено са графитним оловкама, дрвеним и акварел
оловкама, угљеним штапићима, сувим пастелом, уљаним пастелом, тушем и пером тј.
Трском, гратаж техником. Од сликарских техника рађен је акварел, темпера, јајчана
темпера и комбиноване технике. Са старијом групом рађена је и папир маше техника. У
другом полугодишту планирано је да више бацимо акценат на рад са глином.
Ученици се упознају са новим техникама, материјалима и појмовима која ће им
у будућности помоћи да изаберу материјал којим ће најбоље моћи да искажу своју
креативност и представе своју идеју.
Што се тема тиче ствар је договора у оквиру групе и наставника, а у складу са
техником којом се ради и њеним могућностима. Прате се и ликовни конкурси тако да у
складу с тиме на радионицама пролазимо и те теме.
Број полазника се мењао од почетка до данас, тим пре од кад је дозвољено да
деца похађају више радионица истовремено тако да се може изнети само тренутни
број полазника.
1.
2.
3.
4.

разред-19 ученика
разред-14 ученика
разред-16 ученика
разред-14 ученика.
Слободанка Тодоровић, професор ликовне културе
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2. Настава на даљину
3. Активности школа у односу на упутство о организовању наставе на даљину
Школа:ОШ ,,Браћа Барух“, општина Стари град
Укупан број ученика: 541; Укупан број наставника: 41; Број стручних сарадника:
1;
1. Информисано о распореду и терминима ТВ наставе/платформе РТС Планета:
СамоE mail-ом: 78 (број ученика)
СМС поруком: 1
Телефонски: 4
СамоViber-ом: 50
Messenger-ом: 0
На други начин: и вибером и имејлом 408
2. Обавештење о настави на даљину је доступно :
А) На школском веб сајту
Б) На улазним вратима школе/спољњој огласној табли
В) Путем локалних новина и ТВ станица
Г) Послато родитељима/старатељима E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом...
Д) На други начин (написати који)____________________________________
3. Ресурси школе омогућавају додатну подршку учењу на даљину путем (навести):
Обавештавањем родитеља преко сајта и фејсбук странице школе о учењу на даљину,
редовним обавештавањем родитеља путем електронске поште о задужењима ученика,
вибер групама формираним између ученика и наставника, упућивањем наставника и
ученика у рад на гугл учионици, обезбеђивањем лап топова свим наставницима
(школски рачунари су дати на коришћење у кућним условима).
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4. Број ученика чији родитељи ће преузимати штампане материјале је 0. Разлог
овакве организације: нема потрбе за тим.
5. Посебни материјали за ученике (индивидуализација, ИОП1, ИОП2 ) достављају
се за 6 ученика. Начин достављања: имејл родитеља и вибер, посебна
телефонска комуникација са родитељима тих ученика од стране и одељењских
старешина и предметних наставника.
6. Наставницима је скренута пажња о потреби детаљног прегледа материјала
(презентације, анимације, радни листови...) које преузимају са интернета и о
потреби поштовања ауторских права. Наставници су обавештени путем вибер
групе (заједничка вибер група-наставници, стручни сарадник и директор) и
имејлом.
7. Праћење оптерећености ученика планирамо:
А) Кроз комуникацију одељењских старешина, ученика и родитеља
Б) Кроз комуникацију одељењских старешина и предметних наставника
В) Кроз сарадњу стручне службе и одељењских старешина
8. У циљу одржавања мотивације ученика за рад, планирамо следеће активности.
У разредној настави:
Свакодневу комуникацију између ученика и учитеља o распореду активности ,
различите начине презентовања ученицима наставних тема не бисмо ли их учинили
интересантнима, подстицање ученика на заједнички рад преко група које могу
оформити уз помоћ ИКТ технологије. Такође, мотивишемо и родитеље ученика да
помажу деци при самовредновању, не би ли оно било што објективније, као и да их
подстичу на рад.
У предметној настави:
Свакодневна комуникација одељењских старешина са предметним наставницима око
обавеза ученика за одређени предмет. Размена мишљења (наставник – наставник и
наставник- родитељ) око начина пружања упутстава за рад у кућним условима.
Наставници су формирали групе са ученицима у оквиру разних портала и на тај начин
имају несметану комуникацију са ученицима, пружају им потребне информације.
Вршњачка едукација, односно упућивање ученика да искористе друштвене мреже у
циљу учења заједно са вршњацима. Израда,припремање и слање материјала од стране
наставника (виртуалне радионице, писање есеја, пројекти кроз истраживачки рад,
тестови, занимљиви домаћи задаци....) допринеће да ученици буду мотивисани за рад у
оваквим условима рада.
9. Број наставника који код куће имају техничке услове да остварују наставу на даљину
41, број наставника који немају пoтребне техничке услове 0.
10. Опишите начин на који сте на нивоу школе превазишли проблем са недостајућим
техничким условима појединих наставника за остваривање наставе на даљину.
Није било потребе за тим. Сви наставници имају техничке услове.
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Оперативни план рада наставника
Одељење:
Наставник:
Предмет:
Време
реализације:

Белешка
о
реализацији
(како се одвија
реализација,
да
ли
сте
успоставили
сарадњу са свим
ученицима, да ли
одговарају
на
постављене
задатке)

Начин
реализациј
е
за
ученике
Начин
Приступ
у
Планирана
који немају праћења
раду/платформа
активност
Активности
материјалн напредо
која
се
(наставна
ученика
/ о
вања и
користи/начин
јединица,
тема,
наставника
техничких постигну Проценат
комуникације са
обухваћених
модул, пројекат
могућност ћа
ученицима
који се обрађује)
и
за ученика ученика:
*Попуњава се по
реализациј
истеку наставне
у наставе
седмице
на даљину
*пример оперативног плана наставника током организације наставе на даљину
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4. Анализаупитника
Мотивација ученика и мишљење о настави на даљину
Увод
Годинама уназад сведоци смо убрзаног развоја технологије и њеног
свеобухватног утицаја на живот сваког појединца. Управо тај убрзани развој
информационе технологије почео је да заузима све више простора у свим
делатностима и областима. Образовање је такође, изложено том утицају. Чинило се
годинама да образовање као делатност спорије отвара врата новим
технологијама у односу на остале делатности. Међутим, интензиван развој и
изложеност младих људи код куће бројним технолошким достигнућима, све више
су условљавали промене и у образовном раду, у методама и облицима наставног
рада. Данас готово да се тешко може замислити наставни рад без употребе
технологије и свих могућности које она нуди.
Образовање на даљину већ годинама заокупља пажњу многих и представља
предмет расправа. Бројна су становишта која говоре о предностима и недостацима
таквог начина учења. До сада смо и ми били у прилици да о томе слушамо, читамо,
дискутујемо и делимично примењујемо у досадашњем раду. Изненадне околности
довеле су до тога, да наш образовни систем преко ноћи промени принцип рада. Како
је то деловало на нас, како на ученике, каква су размишљања, искуства, са којим
тешкоћама смо се борили, шта нам је било олакшано, само су нека од питања која ће
сигурно бити предмет бројних истраживања која ће уследити након овог нашег првог
циклуса васпитно-образовног рада у измењеним околностима.
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Нема сумње да је изненадни прелазак на начин рада који је за све нас нов и
недовољно истражен, био стресан за све учеснике у образовању. Свака промена,
посебно она која наступи изненада, било да је позитивна или негативна, неминовно
узрокује стрес. Поред стреса, јавља се збуњеност, блага или јака узнемиреност,
несигурност. Поново су пред наставницима и ученицима били нови и нимало
једноставни захтеви и висока очекивања. Очекивало се да се и једни и други брзо
адаптирају на нов начин рада и несметано наставе тамо где су стали. Очекивања
су и испуњена захваљујући брзим реакцијама наставника, спремности на промене,
флексибилности, повећаном степену одговорности и добре организације. Није
изостала њихова подршка упућена ученицима, што је утицало да се и ученици брзо
прилагоде и дају допринос раду у промењеним околностима.
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Предмет овог истраживања управо је било мишљење ученика и њихова мотивација на
нов начин учења. За свако учење мотивација је саставни и неопходни чинилац. Од ње зависи
колико ће се ученици посветити учењу, односно какве ће резултате постићи. Како су ученици
прихватили нов начин учења, шта им се највише допада, које су по њима предности, а шта виде
као недостатке оваквог начина рада, само су нека од питања на која смо желели да пронађемо
одговор. Одговор који нам служи и као начин да мењамо и унапредимо наставну праксу.
Циљ истраживања је био да видимо каква је мотивисаност ученика на
образовање на даљину, њихово мишљење о таквом начину учења и како да наставни рад
учинимо бољим и ефикаснијим у корист ученика и наставника.
Методолошки део истраживања
У раду је коришћена дескриптивна метода истраживања. Истраживање се
реализовало техником анкетирања. Анкетирање се спровело анкетним упитником
намењеним ученицима од 1. до 8. разреда. Упитник се састојао од 16 питања. Упитник је
комбинација питања отвореног типа, затвореног типа и питања вишеструког избора.
Узорак истраживања
Испитаници су ученици од1 . до 8.разреда. Укупан број ученика од 1 .до 8 .разреда је 541. Број
ученика који је учествовао у истраживању је 352.
Структура узорка у односу на постигнут успех на крају 1.полугодишта школске
2019/2020.

Поступак прикупљања података
Након израде упитника уз помоћ гугл алата, линк је прослеђен одељењским
старешинама који су ученицима проследили упитник. Ученицима је дат рок за
испуњавање упитника. Упитник је садржао упутство где су ученицима дате
информације о циљу истраживања и у које сврхе ће подаци
бити коришћени.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ИНТЕПРЕТАЦИЈА
1. Утисци ученика о настави која се реализује путем ТВ-а
Негде се могло очекивати да ће ученици позитивно реаговати на нов начин
учења, знајући да нове генерације пуно времена проводе уз рачунар и поседују доста
дигиталног знања. Подаци управо говоре у прилог томе. Наиме, за 51,1 % наших
испитаника нов начин учења је занимљив и користан. За 21 % испитаних
ученика нов начин учења је оптерећујући , докје 23 % ученика изјаснило да им се
не допада нов начин учења ( 17, 9%).
Када је у питању настава која се емитује на Тв-у, подаци показују да велика
већина ученика редовно прати наставу која се емитује на телевизији. Од укупног броја
ученика који су учествовали у истраживању наставу која се емитује на телевизији
редовно прати 85 ,2%, 13,1 % се изјаснило да углавном прати наставу на тв-у, док
2,4%уопште не прати наставу која се емитује путем телевизијских канала.
Мишљење ученика о наставним часовима који се реализују на Тв-у је следеће:
43,2% сматра да му настава која се емитује путем ТВ-а помаже у лакшем стицању
нових знања и обнављању претходног знања ,
31,8 % се определило за одговор „занимљиво и корисно“,
8 %сматра да му настава која се емитује путем тв-а не помаже у стицању знања и
обнављању претходних знања,
3,2% наставу која се емитује путем ТВ-а види као напорну и тешку.
А у оних 7%
деле оговори: прихватљиво с обзиром на околности, ....
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Ученици су имали могућност да изнесу и своје мишљење на постављено питање. Велики
број ученика је изнео своје мишљење. На основу извршене категоризације одговора ученика,
може се истаћи следеће:
Ученици у већини сматрају да наставници на телевизији брзо предају,
Ученици сматрају да немају довољно времена за разумевање градива и за запис у свескама,
Ученици сматрају да је настава која се емитује путем ТВ-а добар начин да обнове градиво, али не и
да науче ново градиво,
Поједини предавачи су занимљиви за ученике,
Део ученика истиче да је настава путем тв-а корисна и занимљива.
Предмети који су се по мишљењу ученика издвојили у категорију оних које је тешко
пратити путем ТВ-а су:
-

Математика,
Српски језик
Физика
Хемија

Разлози које су ученици најчешће наводили су:

-

- Градиво се брзо прелази,
- У великој мери је присутно неразумевање градива,
- Пуно информација које ученици не успевају да запишу, схвате и разумеју,
Недовољно времена за обраду и разумевање градива због других захтева (домаћи задаци,
пројекти).
2. Оптерећеност ученика наставом на даљину
Доста се расправљало о оптерећености ученика и стекао се утисак на почетку да су ученици
и родитељи оптерећени захтевима и домаћим задацима. У прве две недеље наставе на даљину тај
утисак је био, чини се , присутан у знатно већој мери. На питање „Колико сати дневно проводиш
пратећи наставу и решавајући домаће задатке?“, ученици су изнели следеће:
-

36,1 % ученика је навело да проводи дневно од 1 до 3 сата,
49,4% ученика је навело као одговор „од 3 до 5 сати дневно“,
14,5 % ученика је навело као одговор

„више

од

5

сати

дневно
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Говорећи даље о резултатима који покривају тему оптерећености ученика, резултати су
показали следеће:
-

71,3% је истакло да дневно има од 3 до 4 домаћа задатка,
13,1 % је навело да има од 5 до 6 домаћих задатака,
10,8 % је навело да има 1 до 2 домаћа задатка дневно,
5% је навело да има више од 6 домаћих задатака дневно.

Када су наводили своје одговоре, ученици су истакли да ситуација зависи од дана до дана,
да има оних дана када имају више домаћих задатака, као и оних када их је мање. Дешава се да се
ученицима нагомилају домаћи задаци због слабије организације, па их буде и превише по
њиховом утиску.
И поред наведених података, највећи проценат ученика који су учествовали у истраживању,
њих 73 % сматра да то није превише за њих и њихове способности. 23% ученик се определио за
одговор да је тренутна ситуација таква да је то превише за њих и њихове способности.
Охрабрујући је и податак да већи део ученика 51,4% сматра да домаћи задаци нису
тешки. Они који сматрају да су домаћи задаци тешки је 31 %. Знатно мали проценат ученика је
домаће задатке проценио као „веома лаки“- 7,1 % и „веома тешки“- 9,7 %.
Оно што није податак који охрабрује је да је велики број ученика, њих 67% навело као
одговор да сматра да сада има више домаћих задатака него раније у уобичајеним околностима.
Њих 21,6 % сматра да има исто као и раније. Мали проценат се определио за одговор „НЕ“
односно да не сматра да сада има више домаћих задатака него раније (таквих ученика је 11,4 %).

3. Помоћ приликом учења и техничке могућности ученика
Ученицима у раду помажу родитељи или други одрасли. 51% ученика током рада има
помоћ родитеља у мањој мери. Има и оних ученика који су потпуно самостални и којима помоћ
родитеља није неопходна. Таквих је 30,7% . Ученици који користе већим делом помоћ родитеља
је15,1%.
Када су у питању техничке могућности наших ученика које представљају веома важан
предуслов за несметано учење на даљину и постизање резултата у раду, охрабрујуће је да највећи
део испитаних ученика (46,1%) има свој рачунар. Одмах затим следе ученици који деле
свој рачунар са осталим укућанима (36,1%), док 17,9% користи таблет или мобилни
телефон
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4. Комуникација са наставницима
Комуникација између ученика и наставника одвија се путем мејла, гугл учионице,
вибера, разних платформи,…Подаци говоре да готово већина испитани ученици 81,5%
комуникацију успостављају и одржавају путем и мејла. Поред и мејла , користи се и као и
вибер. Мали број ученика (свега 2 ученика од укупног броја испитаних) има комуникацију која се
одвија телефонским путем.
Ученици имају могућност да питају наставнике када имају нејасноће или потребу за
додатним објашњењем и смерницама у раду. 72,7% ученика је навело као одговор ту тврдњу.
Мањи проценат, 19,9% сматра да може да пита неке наставнике за помоћ у раду. Свега 7,4% или је
истакло да не може да пита наставнике за помоћ.
5. Начин учења и проверавање стечених знања
Начини учења на даљину који су се издвојили и који одговарају ученицима су следећи:
-

Имејл/порука са задацима и упутствима- 50% ученика навело овај начин,
Часови на телевизији – 47,1%
ПП презентације – 40,8% ученика навело,
Гугл учионица- 35,3%,
Садржаји доступни на youtube-24,2 %,
Видео позив путем вибера, скајпа, зума- 7,1%
Учење уз помоћ уџбеника и друге литературе-0,3%.

Начин провере који су ученици издвојили као највише одговарајући је:

-

- Рад у свескама, фотографисање и слање наставницима- 86,9 %
од укупног броја испитаних ученика се одлучило за овакав начин провере знања,
Онлине тестови- 9,9 % је навело овај начин за испитивање који им одговара.

- док 4% деле оговори

6. Слободно време ученика
У највећем броју испитаних ученика влада мишљење да имају довољно слободног времена.
Мањи број ученика је истакао да им недостаје слободно време. Активности које су заступљене код
160

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

ученика у слободно време су највећим делом оне које се везују за кућне услове, па тако
преовладавају следеће активности:
-

Дружење са породицом уз друштвене игре,
Игрице и време за рачунаром,
Читање књига,
Гледање филмова и других садржаја који су доступни на интернету,
Цртање,
Комуникација са блиским особама (online),
Шетња кућних љубимаца,
Гледање телевизијских садржаја (у мањој мери).
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7. Предлози ученика за унапређивање наставе на даљину
Ученици су имали могућност да на питање „Да ли имаш неки предлог како да наставу на
даљину учинимо једноставнијом и занимљивијом?“ наведу своје мишљење и слободне одговоре.
Сви ученици који су учествовали у истраживању су одговорили на ово питање. На основу анализе
одговора ученика, може се закључити следеће:
2.
3.

4.
5.

8.

1. Мањи број ученика је задовољан наставом на даљину и не би ништа мењали,
Већи део ученика је имао примедбе на наставу која се изводи на ТВ-у у смислу краћег трајања,
недостатка свих информација, неразумевања градива,
Највећи број ученика је имао мишљење везано за домаће задатке. Готово сви су имали идентична
мишљења да би број домаћих задатака требао бити мањи, посебно на дневном нивоу и да
имају дужи рок за израду домаћих задатака. Поред тога, мишљења су и да би домаћи задаци
требали бити мањег обима,
Добар део ученика је навео да би било корисно да имају више онлине тестова и пп презентација,
Навели су да би било корисно да имају могућност да успоставе комуникацију са
наставницима путем видео позива, бар у ситуацијама када им нешто није јасно,
6. Недостаје им жива реч наставника и време у школи,
7. Мотивисали би их занимљиви квизови везани за градиво,
Наводили су и потребу да њихова самосталност у раду буде већа у смислу да сами праве садржаје у
word-u и power point-u.
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Упитник - ученици

Питање 2.
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Питање 3.
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Питање 4.

Питање 5.
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Питање 7.
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Питање 8.
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Питање 9.
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Питање 13.
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Питање 14.

Питање 15.
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УПИТНИК – РОДИТЕЉИ
Од 17. марта 2020. године почела је настава преко веб портал и телевизијских програма.
Паралелно са овом врстом наставе, наставници употребом других алата комуницирају са
ученицима (путем имејла, апликација, друштвених мрежа). У циљу евалуације квалитета рада и
унапређења овог, за све новог система састављена је анкета за родитеље. Ево резултата.
На скали од 1 до 5 изразили су своје слагање са следећим тврдњама, при чему 1 означава да се
уопште не слажу, 2 да се углавном не слажу, 3 да не могу да одлуче, 4 да се углавном слажу и 5 да
се у потпуности слажу.
Питање 1.

Питање 2.
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Питање 3.
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Питање 4.

Питање 5.
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Питање 6.
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Питање 7.

Питање 8.
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Питање 9.

Питање 10.
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Питање 11.

Питање 12.
177

ОШ „БРАЋА БАРУХ“,ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

Питање 13.
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5. Предлози за даље унапређивање наставе на даљину и наставног рада са циљем
одржавања мотивације ученика
На основу обраде и анализе резултата упитника ученика који су били део истраживања,
може се закључити да су се ученици успешно снашли пред новим захтевима и
очекивањима. Захваљујући залагању наставника и одељењских старешина, њиховом раду,
подстицају и подршци, веома брзо је успостављен начин рада који се показао у великој мери
одговарајући за ученике. Не треба занемарити мишљења ученика везана за унапређивање
оваквог начина рада. Један од циљева истраживања је било трагање за могућностима
унапређивања рада, који би утицао и на одржавање мотивације код ученика. Узимајући у обзир
разматрања ученика и добијене резултате, неки од предлога за даљи напреднији рад би могли да
буду:

-

- Наставити са пружањем подршке, подстицаја, охрабривања и разумевања ученика,
- Наставити са похваљивањем ученика,
- Предвидети рок за извршавање задатака и редовно обавештавање ученика о роковима.
Према потреби дати ученицима више времена за извршавање задатака,
- Придржавати се принципа одмерености при захтевима који се стављају пред ученике,
Узети у обзир мишљење ученика и предлоге за унапређивање наставног рада и начина провера
знања које су ученицима одговарајуће,
Пружити могућност ученицима за више самосталног рада (задаци који захтевају да ученици
испоље своју слободу, креативност, мишљење, идеје и слично),
- Имати поверења у њихове могућности, способности и уважити потребе ученика,
- Понудити им занимљиве садржаје, решавање квизова, онлине тестова и сл.
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-

-

За ученике који желе да сазнају више наставници могу понудити додатне садржаје и
занимљивости уз нагласак да то није обавезно за све ученике,
- Уколико постоји прилика за то, у складу са могућностима наставника, омогућити видео
позив ученицима и пружање додатних објашњења,
Одмерити количину података која се шаље ученицима (избегавати преобимне
презентације, текстове и сл.),
Пред ученике ставити јасна и прецизна упутства и очекивања од њих-шта треба да ураде до краја
недеље и шта треба да припреме за наредну недељу.
Најлепши закључак је да ученицима недостају наставници, другари и школа. Потрудите се
да и себи олакшамо радне задатке, како бисте сви могли, здрави и са новим еланом да ушетамо у
своје учионице и наставите тамо где сте стали, на начин који је ипак н е з а ме н љив !

Милица Томовић, директорка школе
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