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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

8.

Школу представља и засупа директор:

Милица Томовић од 21.11.2019.године

Полазне основе рада ( Закон о основној школи и важећи подзаконски акти)
Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе на
преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост
планираних задатака и педагошких активности.
Приликом програмирања и планирања рада школе поштују се захтеви који се односе
на преображај образовања и васпитања, васпитну усмереност и научну заснованост
планираних задатака и педагошких активности.
Годишњи план обухвата целокупну делатност школе која је заснована:
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 27/18 (II) – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) – члан 61. и члан 69.
 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС", бр. 55/13, 28.
 Правилник о стандардима квалитетa рада установa („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 14/18).
 Правилнико ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране
ученика у основној школи (Сл.гласник РС, бр.68/2018)
 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (СЛ.гласник РС
бр.88/17 и 27/18)
 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;
 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и
програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС” - Просветни гласник, број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20)
 Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник,
 16/18, 3/19 и 5/21)
 Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20 и 6/20)
 Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни
 гласник, 11/19, 6/20 и 7/21)
 Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и
васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и



















васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20
и 17/21)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и
васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20
и 17/21)
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и
17/21)
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” - Просветни
гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21)
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);
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС,
бр.74/2011);
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/19).
Правилник о изменaмa и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције
и издавању јавних исправа у основној школи Службени гласник РС, бр. 56/2019 од
07.08.2019. године
Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника, Службени гласник РС - Просветни
гласник, бр. 11/2019 од 15.08.2019. године
Правилник о начину обављања организованог превоза деце „Службени гласник РС“, бр.
52 од 22. јула 2019, 61 од 29. августа 2019.
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2022/2023.године;
Стручно упутство за организацију рада основних школа у школској 2022/2023.
години,препоруке и мере за спречавање ширења епидемије;
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21);
Правилник о измени и допунама Правилника о програму завршног испита у основном
образовању и васпитања „Службени гласник Републике Србије (бр.110-00-56/2021);
Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 115/20);
Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20);

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
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
Услови радa у установи
a) Материјално-технички и услови рада
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.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја уплатило је школи износ од
22.500,00 динара за набавку књига за попуњавање књижног фонда библиотеке.
Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру пројекта Наставни
садржаји кроз дигитални уџбеник-учионицу, која се реализује у школској 2021/2022 години,
школа је преузела активационе кодове за дигиталне образовне садржаје-дигиталне
уџбенике, који су стављени у употребу и на основу отпремница-рачуна укњижени у
пословним књигама школе у укупној вредности 639.838,84 динара, од следећих издавача:
1. Акроноло
2. Едука
3. Дата статус д.о.о
4. Бигз школство.
5. Клетт
6. Нови логос
7. Фреска издавачка кућа
8. Привредно друштво Герундијум д.о.о
9. Вулкан издаваштво
10. ЈП Завод за уџбенике

Од Министарства просвете прузети су бесплатни уџбеници за школску 2021/22. годину,
који су на основу отпремнице –рачуна укњижени у пословним књигама и стављени у
употребу.
У оквиру реализације пројекта „Беотаблет“школска 2021/22 elearning smart сервиса град
Београд је обезбедио испоруку 25 лаптопова Dell 21-ALVO . Опрема је на основу основу
потврде о пријему и исказане вредности укњижена у пословним књигама школе и стављена
у употребу.
У току 2021. године путем Донација (склопљени уговори о донацији) на посебан
отворен рачун донација уплаћен је износ од 291.034,00 динара, а на рачун сопствених
прихода као донација уплаћен је износ 214.574,15 динара.
На основу уговора између фондације Каталист и ОШ“Браће Барух“у оквиру пројекта
„Учионица какву желим“путем Платформе прикупљена су и уплаћена средства у укупном
291.034,00 динара.Средства су наменски утрошена према планираном пројекту.
Набављена је следећа опрема:
1.Школски сет –Основи природних наука
1 ком
2. Bee-Bot пчелица робот
4 ком
3.Лап топ АSUS M15DA-WB311
1 ком
4.Пројектор acer x1123HP SVGA
1 koм
5.Бела магнетна табла 240X120
1 ком
6.Акваријум са пратећом опремом
1 ком
Донације:
Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „ПАРКИНГ
СЕРВИС“Београд је од оствареног прихода из реализоване акције „Ђачко паркинг место,у
циљу побољшања квалитета наставе донирало школи два мултифункционална штампача у
вредности 33.420,00динара.
Са фирмом „TKO PRODUCTION DOO“склопљена су su 3 Уговора о донацији у укупној
вредности 1500 еура(динарска противвредност 176.345,01 динар.)
Са фирмом „EMOTE“склопљен је Уговор о донацији вредности 70 еура(динараска
противвредност 8.229,14 динара.)
Са фирмом MCO DOO склопљен је Уговор о донацији на износ од 30.000,00 динара
Средства уплаћена на име донације су наменски употребљена за набавку следеће
опреме за образовање:
-Клима уређај за кабинет информатике
-Беле магнетне табле 2 комада и шестар за белу маг таблу
-Наставничка катедра 1 комад
-Школске клупе 10 комада
-Школске столице 20 комада
-Телевизор VOX TV 41-48 42DSQ-GB
Из сопствених средстава купљена је нова опрема:
1. Администартивна опрема
2. Конференцијске столице за зборницу 10 ком
3. Фотеље 3 комада и сто на првом спрату
4. Канцеларијска фотеља
5. Штампач за канцеларију педагога
6. Рачунар за канцеларију секретара

7. Монитори 2 комада
8. Табле кошаркашке дрвене 2 комада
9. Бела магнетна табла за кабинет техничког
10. Лап топ за кабинет математике
11. Шведске клупе 3 комада –фискултурна сала
(Извод из Извештаја о извршеном попису на дан 31.12.2021. године)
Закључак:
У односу на норматив школа је опремљена:
– општим наставним средствима 70%
– посебним наставним средствима 60%
Просторни ресурси школе
a) Распоред коришћења наставних и других просторија
Приземље
1.
1фискултурна сала
2 свлачионице
2.
3.

1 кабинет за
наставника

радионица за техничко и информатичко
образовање
Учионица

4.
библиотека
5.
рачуноводство
6.
учионица
7.
кабинет за физику и хемију
8.
кухиња и трпезарија
9.
радионица домара
10.
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 припреме

2.
3.
4.
5.
6.
7.

учионица бр.2 - ликовна култура
учионица бр.3 – српски језик
учионица бр.4 – енглески језик
учионица бр.5 – руски језик/немачки језик
учионица бр.6 – историја и географија
учионица бр.7 – музичка култура

8.
учионица бр.8 - математика
9.
учионица бр.9 - биологија
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 стање ученика
разред
број одељења
први разред
3
други разред
2
трећи разред
3
четврти разред
3
пети разред
3
шести разред
3
седми разред
3
осми разред
3

број ученика
80
58
85
65
71
77
61
61

Општи успех ученика ОШ „Браћа Барух“ на крају школске 2021 /2022. године
анализиран је на нивоу одељења и разреда, са истицањем специфичних случајева, при чему
су разматране и приказане средње оцене одељења.
2. Табеларни преглед успеха ученика од 1.до 4. разреда на крају школске године
Број
Одличан
Вр.
Добар
Довољ. Свега
Разред
ученика
добар
позитивних
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
I1
26
Први разред има 80 ученика - два одељења целодневне
наставе и једно одељење класичне наставе са боравком. План
и програм предвиђен школску 2021/2022.годину је углавном
I2
27
реализован. С обзиром да се ученици одељења првог разреда
I3
27
оцењују описно, њивов је успех засебно је анализиран на
I раз.
80
седници одељењског већа првог разреда.
II1

30

27

3

30

II2
IIраз.
III1
III2
III3
IIIраз.
IV1
IV2
IV3
IVраз.
II-IV
I-IV

28
58
30
27
28
85
22
23
20
65
207

22
49
21
19
23
63
16
19
18
53
163

6
9
9
7
5
21
8
4
2
14
42

28
58
30
27
28

1
1

22
23
20
65
1

3. Табеларни преглед успеха ученика од 5. до 7. разреда на крају школске године
Број
Одличан
Вр.
Добар
Свега
Разред
ученика
добар
позитивних
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
V1
23
16
6
1
23
V2
V3
Vраз.
VI1
VI2
VI3
VIраз.
VII1
VII2
VII3
VIIраз
VIII1
VIII2
VIII3
VIIIраз
V-VIII

23
25
71
27
26
24
77
21
20
20
61
22
19
20
61
270

13
20
49
14
12
10
36
10
10
4
24
9
7
11
27
136

8
3
17
8
14
7
29
10
8
13
31
11
8
7
26
103

2
2
5
5
7
12
1
2
3
6
2
4
2
8
31

23
25
71
27
26
24
77
21
20
20
61
22
19
20
61
270

Ђак генерације, Вукове дипломе, посебне дипломе
Носиоци Вукове дипломе за школску 2021/2022 .годину су:
Одељење 8-1
Носиоци Вукове дипломе:
1. Ана Васић
2. Милица Крстић
3. Лука Зајц
Посебне дипломе имају следећи ученици:
Српски језик: Милица Крстић и Милена Милисављевић
Енглески језик: Луција Ђуровић
Математика: Ана Васић
Физичко и здравствено васпитање : Никола Рајковић, Лука Зајц
Музичка култура : Лара Божиновић
Ликовна Култура : Милица Крстић
Одељење 8/2
Носиоци Вукове дипломе:
1. Ружица Митровић
2. Дуња Матић
3. Катарина Мирјанић
4. Михајло Кукић
5.
Посебне дипломе имају следећи ученици:
Енглески језик: Тамара Богдановић
Биологија : Катарина Мирјанић
Физика: Ружица Митровић
Руски језик: Дуња Матић
Ликован култура: Ружица Митровић, Зоја Илијин, Катарина Мирјанић, Доротеа Савић,
Дуња Матић
Физичко и здравствено васпитање : Ружица Митровић, Дуња Матић
Одељење 8/3
Носиоци Вукове дипломе:
1. Дуња Вергаш
2. Јован Кепић
3. Ивона Новаков
4. Ђорђе Цветков
5. Марко Дедић
6. Филип Тошић
Посебне дипломе имају следећи ученици:
Српски језик: Марко Дедић
Математика : Јован Кепић

Енглески језик: Ива Калаба
Историја: Ивона Новаков, Марко Дедић
Ликован култура: Ивона Новаков, Ђорђе Цветков и Анђела Георгијевић
Физичко и здравствено васпитање : Матија Ђуровић, МаркоДедић, Марко Ковач, Дуња
Вергаш, Филип Тошић,
Информатика: Јован Кепић
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
одлучено је да ђак генерације за школску 2021/2022.године буде Ружица Митровић ,
ученик 8/2 одељења.
4. Bладање ученика
Одељење
3/1
6/1
6/3
7/1
7/2
7/3
8/1
Укупно

Примерно
30
27
24
21
20
20
22

Врло добро
2
1
1
1
1
6

Добро
1
1
2

5. Средње оцене по одељењима и разредима
II разред основне школе
Разреднo одељењe
II 1

Средња оцена
4.85

II 2

4.75

Укупно средња оцена за II разред школске
21/22 године

4.8

III разред основне школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

III 1

4.70

III 2

4.62

III 3

4.74

Укупно средња оцена за III разред школске 21/22 године

4.69

IV разред основне школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

IV 1

4.71

IV 2

4.79

IV 3

4.86

Укупно средња оцена за IV разред школске 21/22 године

4.79

V разред основне школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

V1

4.52

V2

4.36

V3

4.61

Укупно средња оцена за V разред школске 21/22 године

4.5

VI разред основне школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

VI 1

4.31

VI 2

4.29

VI 3

4.02

Укупно средња оцена за VI разред школске 21/22 године

4.21

VII разред основне школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

VII 1

4.33

VII 2

4.27

VII 3

4.06

Укупно средња оцена за VII разред школске 21/22 године

4.22

VIII разред основне школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

VIII 1

4.24

VIII 2

4.07

VIII 3

4.30

Укупно средња оцена за VIII разред школске 21/22 године

4.2

Укупно средња оцена школске 21/22 године

4.47

Укупно средња оцена школске 20/21 године

4.57

Укупан број изостанака ученика на нивоу разреда

Разред

Број
ученика

Изостанци
Оправдани

Неоправдани

Нерегулисани

Укупно

Укупно
ученику

по

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

I

80

58

4260

1570

0

0

0

0

4260

1570

53.25

27.07

II

58

84

3059

4628

0

0

0

0

3059

4628

52.74

55.1

III

85

63

5537

3313

0

0

0

0

5537

3313

65.14

52.59

IV

65

72

3517

2918

0

0

0

0

3517

2918

54.11

40.53

V

71

79

6606

1686

24

40

0

0

6630

1726

93.38

21.85

VI

77

60

6399

1242

81

43

0

0

6480

1285

84.16

21.42

VII

61

62

7407

2166

79

56

26

0

7512

2222

123.15

35.84

VIII

61

58

7546

1821

190

10

6

0

7742

1831

126.92

31.57

Укупно

558

536

44331

19344

374

149

32

0

44737

19493

80.17

36.37

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ
1.Школски одбор

У периоду од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године је одржано укупно
8 редовних седница Школског одбора.
Седница одржана дана 14.09.2021 године је била 29. редовна седница Школског
одбора.
На наведеној седници су били присутни следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Радица Миљаковић-Аврамовић, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић,
Бранко Милојевић, , Дуња Матић ученица 7-2, Вера Јокић ученица одељења 7-3 као
представници Ученичког парламента, Милица Томовић, директор школе и Бојана Цвијовић,
секретар школе – записничар.
На Седници нису били присутни чланови из реда локалне самоуправе,
Тијана Кићовић, педагог Школе (на боловању) и Драгана Аврамовић, представник
Синдиката.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су
усвојили и донели следеће одлуке:
Одлуку о усвајању записника са 28 .редовне седнице Школског одбора од
28.06.2021.године;
- Одлуку о усвајању и доношењу Годишњег плана рада школе за школску 2021/22;
- Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији рада школе за школску 2020/21 годину;
- Одлуку о усвајању Извештаја о раду директора за школску 2020/21 годину;
- Одлуку о усвајању Плана стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора у школској 2021/2022.години;
- Одлуку о усвајању Акционог плана школе за школску 2021/22 годину;
- Одлуку о усвајању Извештја о самовредновању школе за школску 2020/2021 годину;
- Одлуку о издавању фискултурне сале за школску 2021/2022 годину.
Седница одржана дана 26.11.2021. године је била 30. редовна седница Школског
одбора.Седница је одржана електронским путем.
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Радица Миљаковић-Аврамовић, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић,
Бранко Милојевић, Тијана Кићовић, Драгана Бојанић и Драгана Аврамовић, представник
Синдиката.
У раду наведене седнице није учесвовао: Владимир Глишић.
У раду седнице су учествовали директор школе и секретар школе.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
- Одлуку о усвајању записника са 29. редовне седнице Школског одбора од 14.09.2021.године;
- Одлуку о усвајању измене и допуна Финансијског плана за 2021. годину;
- Одлуку о усвајању о вршењу пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021.године.
Седница одржана дана 21.12.2021. године је била 31. редовна седница Школског
одбора. Седница је одржана електронским путем.
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Радица Миљаковић-Аврамовић, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић,
Бранко Милојевић, Тијана Кићовић, Драгана Бојанић, Бојана Николић и Драгана Аврамовић,
представник Синдиката.

У раду наведене седнице није учесвовао: Владимир Глишић
У раду седнице учествовали директор школе и секретар школе.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
- Одлуку о усвајању записника са 30. редовне седнице Школског одбора
26.11.2021.године;
- Одлуку о доношењу и усвајању Финансијског плана за 2022.годину;
- Одлуку о доношењу Анекса Годишњег плана рада школе за школску
2021/2022.годину (План рада директора школе).
Седница одржана дана 24.01.2022. године је била 32. редовна седница Школског
одбора. Седница је одржана електронским путем.
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Радица Миљаковић-Аврамовић, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић,
Бранко Милојевић, Тијана Кићовић, Драгана Бојанић, Бојана Николић, Владимир Глишић и
Драгана Аврамовић, представник Синдиката.
У раду седнице су учествовали директор школе и секретар школе.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
- Одлуку о усвајању записника са 31. редовне седнице Школског одбора;
- Одлуку о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2021.године;
-Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за прво
полугодиште школске 2021/2022;
-Одлуку о усвајању Полугодишњег извештаја директора школе за прво полугодиште
школске 2021/2022;
Седница одржана дана 14.02.2022. године је била 33. редовна седница Школског
одбора. Седница је одржана електронским путем.
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Радица Миљаковић-Аврамовић, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић,
Бранко Милојевић, Тијана Кићовић, Драгана Бојанић, Бојана Николић, Владимир Глишић и
Драгана Аврамовић, представник Синдиката.
У раду седнице су учествовали директор школе и секретар школе.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
-Одлуку о усвајању записника са 32. редовне седнице Школског одбора од 24.01.2022.године;
-Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2021.годину;
-Одлуку о доношењу Општег акта о начину евидентирања заштите и коришћења
електронскох документа;
-Одлуку о доношењу Општег акта о начину евидентирања, класификовања, архивирања и
чувања архивске грађе и документарног материјала као и листа категорија архивске грађе
и документарног материјала са роковима чувања.
Седница одржана дана 27.04.2022. године је била 34. редовна седница Школског
одбора. Седница је одржана електронским путем.

У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић, Бранко Милојевић, Тијана Кићовић,
Драгана Бојанић, Бојана Николић и Драгана Аврамовић, представник Синдиката.
У раду наведене седнице нису учествовали: Владимир Глишић
и Радица МиљаковићАврамовић.
У раду седнице су учествовали и директор школе и секретар школе.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
- Одлуку о усвајању записника са 33. редовне седнице Школског одбора од
14.02.2022.године;
- Одлуку о донешењу Плана јаввних набавки за 2022.годину.
Седница одржана дана 30.05.2022. године је била 35. редовна седница Школског
одбора.
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић, Бранко Милојевић, Тијана Кићовић,
Драгана Бојанић и Драгана Аврамовић, представник Синдиката.
У раду наведене седнице нису учествовали:Владимир Глишић, Радица МиљаковићАврамовић и Бојана Николић;
У раду седнице су учествовали и директор школе и секретар школе
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
Одлуку о усвајању записника са 34. редовне седнице Школског одбора од
27.04.2022.године;
- Одлуку о о упућивању захтева Министарству просвете, науке и технолошког развоја за
остваривање продуженог боравка у првом и другом разреду;
- Одлуку о давању сагласност на постављање кошаркашког терена на месту садашњег
фудбалског терена у двориште ОШ ''Браћа Барух''.
Седница одржана дана 28.06.2022. године је била 36. редовна седница Школског
одбора. Седница је одржана електронским путем
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић, Бранко Милојевић, Тијана Кићовић,
Драгана Бојанић, Бојана Николић и Драгана Аврамовић, представник Синдиката.
У раду наведене седнице нису учествовали:Владимир Глишић
и Радица МиљаковићАврамовић.
У раду седнице су учествовали и директор школе и секретар школе
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
- Одлуку о усвајању записника са 35. редовне седнице Школског одбора од
30.05.2022.године;
- Одлуку о доношењу Статута ОШ'''Браћа Барух'';
- Одлуку о утврђивању Предлога Финансијског плана за припрему буџета РС за 2023.
годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину;

-

-

Одлуку о издавању у закуп дела школског простора (фискултурне сале) за школску
2022/2023 годину и формирање Комисије за издавање школског простора у закуп
(фискултурне сале);
Одлуку о доношењу Школског програма за период од 2024. године до 2026.године.

Седница одржана дана 08.07.2022. године је била 37. редовна седница Школског
одбора. Седница је одржана електронским путем.
У раду наведене седнице су учествовали следећи чланови: Предраг Кнежевић, председник
Школског одбора, Љубиша Савић, Мирослав Ђорђевић, Бранко Милојевић,Тијана Кићовић,
Драгана Бојанић, Бојана Николић и Драгана Аврамовић, представник Синдиката. Радица
Миљаковић-Аврамовић.
У раду наведене седнице нису учествовали: Владимир Глишић
и Радица МиљаковићАврамовић.
У раду седнице су учествовали и директор школе и секретар школе.
На наведеној седници, присутни чланови Школског одбора су усвојили и донели
следеће одлуке:
- Одлуку о усвајању записника са 36. редовне седнице Школског одбора од
28.06.2022.године.;
- Одлуку о измештању зубне амбуланте зарад проширивања учионице за учионице за
ученике првог разреда.
Закључак:
Рад Школског одбора у периоду од 01.09.2021. – 31.08.2022. године је био ефикасан.
Чланови Школског одбора су били одговорни. На свакој седници је постојао кворум за
одлучивање.
Одлуке Школског одбора су се доносиле једногласно.
Школски одбор је имао изврсну сарадњу са директором Школе, наставницима и Саветом
родитеља.
Директор је на крају сваке седнице упознавао Школски одбор са битним догађањима између
седница Школског одбора.
На седнице Школског одбора су увек позивани чланови репрезентативних синдиката и
представници ученичког парламента.
Предараг Кнежевић, председник Школског одбора

2. Директор установе
УВОД
На дужност директора школе постављена сам Решењем МПНТР 119-01-00067/201907/494 од 8.11.2019. године. На дужност сам ступила 21. 11. 2019. године. 23.4.2021. године
положила сам испит за лиценцу за директора установе образовања и васпитања.
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.
У школској 2021/2022. години у ОШ „Браћа Барух“ су формирана 23 одељења, од чега
су 4 одељења у целодневној настави и 4 групе продуженог боравка. Настава се одвијала у
преподневној смени. Активности у оквиру пројекта Министарства просвете Једносменски
рад у школи организоване су након редовне наставе, у поподневним сатима.
У школи има 558 ученика. 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 2021/2022. години запослено је 55 лица.
I РУКОВОЂЕЊЕ 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
Оперативни план рада школе урађен је у складу са дописом Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, број 601-00-00031/202-15, Стручним
упутством о организацији и реализацији образовно васпитног рада у основној
школи у школској 2021/2022. години и Упутством о мерама заштите од
25.8.2021.године. Оперативни план је достављен надлежној Школској управи на
сагласност до 30.8.2021.године. Уколико је, у току првог полугодишта, постојала
потреба за променама у Оперативном плану у појединим елементима (прелазак
појединих одељења на кобиновани модел), о томе се обавештавала надлежна
Школска управа и директорка школе је достављала измењен Оперативни план на
сагласност.

У првом полугодишту школске 2021/2022. године примењивао се први
модел организације васпитно-образовног рада. Настава је организована на
следећи начин: у првом и другом циклусу остваривала се кроз непосредни
образовно – васпитни рад у просторијама школе. Почетак редовне наставе је био
у 8 часова. Часови су трајали 45 минута. Велики одмор је био после другог часа и
трајао је 20 минута, док су одмори између осталих часова били у трајању од 5
минута. Свако одељење имало је своју учионицу.
Од укупно 23 одељења, 7 одељења није ни једном прелазило на
комбиновани модел наставе. За одељења која су била на комбинованом моделу
користила се изабрана платформа Google classroom. У току првог полугодишта,
Ковид 19 је прележало 9 колега и око 80 ученика.
У другом полугодишту измењен је Оперативни план и усклађен са дописом
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 601-0000033/21/2021-15 од 20.01.2022.године, Стручно-методолошким упутством за
спречавања уношења и контролу ширења COVIDA 19.
Модел организације наставе који се примењивао у првом циклусу је образовноваспитни рад кроз непосредни рад у школи- I модел. Модел организације наставе
који се примењивао у другом циклусу је комбиновање непосредног рада у школи
наставе на даљину – II модел.
Повратак на I модел за други циклус је био 21.2.2022. и од тада се настава
реализовала по I моделу за све ученике.
Битно је нагласити да се Школа приликом организације образовно-васпитног
рада у потпуности придржавала актуелних препорука и мера надлежних
институција и органа, а са којим су, путем обавештења, благовремено упознати
сви: наставници, родитељи и ученици .
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.
Ученички парламент је био укључен у пројекат Општине Стари град и
USAID-а, Ти се питаш, у оквиру кога су представници Ученичког парламента,
након састанка у општини, прикупили предлоге ученика и организовали гласање
у школи за ученике од 5. до 8. разреда. Циљ пројекта је укључивање ученика у
партиципативно буџетирање. Победио је предлог: Постављање вештачке траве
на фудбалском терену у школском дворишту. Још увек очекујемо финансијска
средства за реализацију овог пројекта.
1.2.2.
Опис
стандарда

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
О мерама превенције против Ковида 19 родитељи су били детаљно упознати на
родитељским састанцима. Школа је обезбедила довољну количину
дезинфенкционих средстава, просторију за изолацију, маске за запослене...

Минимум три пута дневно се вршила дезинфекција Школе. Ученици су, кад год је
то могуће боравили напољу, нису мењали учионице и свакодневно су
разговарали са својим одељењским старешинама о мерама превенције и
начинима спречавањима преношења вируса.
Родитељи су били у обавези да ученике у школу шаљу са маскама и да им
свакодневно, пред полазак у школу измере температуру.
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.
У циљу стварања здравих и безбедних услова за развој и учење предузете су
значајне мере.
У сарадњи са општином Стари град уграђен је нов видео-надзор у школи.
Хигијена у просторијама школе је, захваљујући помоћном особљу, на
завидном нивоу.
Поправљене су славине у школским тоалетима и замењене су славине на
другом спрату. Замењени су писоари на другом спрату (постављени су писоари са
сензорима чиме се допринело на уштеди воде).
Школски тоалети се, захваљујући донацији једног родитеља из Савета
родитеља, опремљени довољном количином сапуна. Школа је обезбедила и
дезинфекциона средства за руке за све ученике у циљу превенције ширења
вируса.
Окречени су школски тоалети, ходник на другом спрату и канцеларија
педагога школе. Такође, извршени су значајни керамички радови на ходницима и
тоалетима (замењене се све попуцале плочице).
Поправљен је расвета у свим просторијама школе. Поправљена је ПВЦ
столарија. Набављено је десет школских клупа и двадесет столица. Уз помоћ тога
је кабинет за техничко претворен у учионицу и на тај начин је свако одељење
имало своју учионицу како би се смањила фреквенција ученика кроз школу због
епидемиолошке ситуације.
Набављене су шведске клупе и лопте за фискултурну салу. Набављене су
фотеље за школски лоби.
Школа је обезбедила средства за израду пројекта везаног за реконструкцију
школског дворишта којим је конкурисано у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја.Са истим пројектом су упознати и представници општине
Стари град.
Након тромесечних преговора, уз сагласност директорке Дома здравља
Стари град и председника општине, као и након одлуке Школског одбора,
измештена је зубна амбуланта из наше школе чиме се добио простор за
проширивање учионице за ученике првог разреда у приземљу школе. Напомињем
да је сарадња са запосленима у дому здравља била одлична и да смо све преселили
заједно.
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.
27.8.2021.извршен је редован теренски инспекцијски надзор комуналног
инспектора Сузане Јовановић, при коме је наша школа похваљена као веома чиста
и уредна.
3.11.2021. извршен је ванредни надзор просветне инспекције, а у сврху
контроле поштовања ковид мера. Нису донете никакве мере и закључак је да се у
ОШ,,Браћа Барух“ поштују све мере које су на снази.
8.12. 2021. извршен је стручно-педагошки надзор број 610-00-01410/2021-11
од стране просветних саветника Милана Јоксимовића, др Драгане Косановић и
Гордане Станковић. Предмет надзора је био увид и надзор у Програмирање,
планирање и извештавање, организацију наставе и руковођење школом.
Извештај о надзору је веома позитиван. Три препоручене мере су одмах
отклоњене.
22.6.2022. извршен је ванредни надзор просветне инспекције, просветна
инспекторка Маријана Игњатовић, а у циљу провере услова за спровођење
продуженог боравка за први и други разред. Школа је добила позитивно
мишљење.
4.7.2022. извршен је ванредни надзор просветне инспекције, просветни
инспектор Милован Марковић, поводом навода о вршњачком насиљу усмереном
према ученику В.Н. Констатовано је да је школа предузела све мере у њеној
надлежности. Наложено је да се настави са спровођењем истих.
С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, вршена је
дезинфекција Школе више пута (Завод за Биоциде), обезбеђене су маске и
рукавице за запослене и ученике, као и средства за дезинфекцију.
1.2.3.
Опис
стандарда

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.
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
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 2019. године 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“од
школске 2020/2021. реализује се и једна нова активност-тенис, у сарадњи са
Тениским савезом Србије.
Ове школске године пројектом је обухваћено 252 ученика, распоређених на
седам активности.
Распоред по активностима је следећи:
- тенис (Александар Суботић)
- немачки језик кроз чула(Сања Барбулов)
- креативне радионице руског језика (Ана Ђукановић)
- ликовне радионице (Слободанка Тодоровић)
- упознајмо свет (Бојана Перуничић)
- фолклор (Немања Станков)
- музичке радионице (Милица Коматина)
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.
Директорка школе је у оквиру педагошко-инструктивног увида у праћење
образовно васпитног рада у периоду од 1. септембра 2021. до 24. јуна 2022.
године посетила 60 часова. Присуствовала је угледним часовима, часовима
ваннаставних активности, као и часовима организованим у оквиру
једмосменског рада о чему постоји документација.
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 току школске године одржано је осам седница Школског одбора, пет
Савета родитеља и девет Наставничког већа.
Учење на даљину је је у нашој Школи одлично функционисало. Наставници
су поред редовне наставе спроводили и наставу преко Гугл учионице. Све
колеге су се одлично снашле.
Сви запослени могли су да се од куће користе школским рачунарима.
У оквиру пројекта Беотаблет сви ученици од 3. до 6. разреда добили су
таблете, док су колеге које предају овим разредима добиле лап топове
(укупно 19). Такође, школа је добила 10 лап-тпопва, 10 пројектора и 10
сталака за пројекторе као учесник у пројекту Министарства просвете,
Дигитална учионица. Ученици првог и другог разреда добили су бесплатне
уџбенике за 4 предмета.
1.2.4.
Опис
стандарда

Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања за све
ученике
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 6 ученика похађа
наставу по ИОП-у. Два ученика имају професиналног асистента.
У школским плановима су предвиђени програми учења прилагођени
индивидуалним потребама ученика.
1.2.5.
Опис
стандарда

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 предлагала мере за унапређење истих. Такође, почетком априла
Стручна већа су анализирала резултате пробног Завршног испита.
Истичу се успеси ученика на Наставничким и Одељењским већима.
Наставнике сам подстицала да користе различите поступке вредновања и да
врше уједначавање критеријума оцењивања на нивоу разреда и нивоу
предметних наставника.
Школске 2021/2022. године Школа је учествовала у следећим
пројектима:
1 Међународни eвропски пројекат ,,Code week “, недеља кодирања где је наша
школа била приказана и мапирана на светској мапи институција учесница.
2. Међународни пројекат ,, Ја сам астронаут жена преда мном је цела Васељена ,
у души ми влада немир, обићи ћу цели свемир “ који је организовала светска
организација НАС-а, у оквиру пројекта Space week, недеља свемира.
3. „Ти се питаш“ – избори се за позитивну промену. Пројекат се реализује у
сарадњи са општином Стари град –Одељењeм за друштвене делатности и
пројекте развоја и Канцеларијом за младе и USAID-ом.
4. Пројекат „Радујмо се заједно“
у
оквиру
конкурса Спровођење
антидискриминационих политика и Републици Србији за 2021. годну.
5. Пројекат „Догодило се на данашњи дан“
6. Пројекти - Распуст као најдража учионица, Праисторијска налазишта на тлу
Србије и Београдска мумија.
7. Пројектна недеља „Вуку у част"
8. Пројектан недеља „Доситеју у част".
О детаљима пројеката документација се налази у годишњем извештају Тима за
координацију пројектних активности.

У циљу самовредновања руковођења васпитно- образовним процесом у школи, директорка
Школе је у другом полугодишту спровела анкету за родитеље и ученике у облику Анонимног
упитника за испитивање мишљења родитеља ученика ОШ "Браћа Барух" о квалитету
руковођења у школи који је био сачињен на основу правилника о стандардима компетенција
директора установа образовања и васпитања. Резултати су следећи:
Анонимни упитник за родитеље

Анонимни упитник за ученике
Анонимни упитник за испитивање мишљења ученика ОШ "Браћа Барух" о квалитету
руковођења у школи сачињен на основу правилника о стандардима компетенција директора
установа образовања и васпитања

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 установе
2.1.
Опис
стандарда

Планирање рада установе
Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе

На почетку наставне и школске 2021/22. 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 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.
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.
2.2.
Опис
стандарда

Организација установе
Директор обезбеђује ефикасну организацију установе
Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом
радног места и организационом структуром школе.
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.

2.3.
Опис
стандарда

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,
ка и о предузимању потребних мера за побољшавање рада школе.

2.4.

Управљање информационим системом установе

Опис
стандарда

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, отворена врата…).
Користећи савремене технологије, направили смо групу у коју су учлањени
сви учитељи и наставници како би побољшали свакодневну комуникацију.

2.5.
Опис
стандарда

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.

III ПРАЋЕЊЕ 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

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 и за новопридошле је
спроведен поступак пријема у радни однос у складу са Уредбом Владе о
запошљавању у Јавном сектору. Увођењем приправника у посао предузете су
мере за њихово успешно прилагођавање радној средини.
За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни процес.
3.2.
Опис
стандарда

Професионални развој запослених
Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених
Наставници и стручни сарадници су упознати са новим Правилником о
сталном стручном усавршавању од 19.11.2021.године, као и са новинама у њему.
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.
У Школи је 12. и 13.3.2022. организован акредитован семинар, који се тиче
васпитне улоге одељењског старешине у савременој школи, за све колеге (К3, 16
бодова).

3.3.
Опис
стандарда

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.

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 школске године посећено је 60 часова редовне, допунске, додатне
наставе и слободних активности, као и угледних часова. На основу увида у рад
запослених, указивала сам на пропусте у раду, а такође истицала уочене
квалитете у раду и подстицала на још бољи рад. Најбољи резултати у раду су
истакнути и похваљени на Наставничком већу.
За време учења на даљину појединих одељења имала сам увид у начине
реализовања наставничких активности. Пријављена сам у Google Classroom као
други наставник у свим предметима.
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

Сарадња са родитељима/старатељима
Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа
подршку раду Савета родитеља
Школа је отворена за сарадњу са родитељима који се активно укључују ради
учења и развоја деце.
Обавила сам више индивидуалних разговора са родитељима у циљу
решавања проблема у вези и са дисциплином и учењем. Родитељи су редовно
информисани о резултатима и напредовању њихове деце кроз разне контакте:
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.

4.2.
Опис
стандарда

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 14. 9. 2021. 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
васпитно-образовног програма, Школског програма и Годишњег програма рада
школе. 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.
4.3.
Опис
стандарда

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.
У сарадњи са МУП-ом Србије организована су онлајн 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.
Благовремено су за све ученике обављени систематски прегледи као и
редовна вакцинисања, што указује на добру, дугогодишњу сарадњу са Домом
здравља Стари град.
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.
Сарадња са општином Стари град је одлична. Уз помоћ општине уграђен је
нов видео надзор у школи. Такође, општина је донирала пречишћиваче ваздуха
за све учионице ученика млађих разреда.
Директорка школе је са урађеним пројектом конкурисала на јавном позиву
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање средстава за
реконструкцију школског дворишта

4.4.
Опис
стандарда

Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу на националном, регионалном и међународном
нивоу
Промовисањем сарадње на националном и регионалном нивоу створени су
услови да школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама у
области образовања и васпитања
Наставници и ученици се укључују у велики број конкурса.

Школа ће наставити активности из пројекта „Покренимо нашу децу“
свакодневним петнаестоминутним физичким активностима у разредној настави,
у складу са епидемиолошком ситуацијом.
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
Вршила сам планирање финансијских токова. Приходе од Општине Стари град,
Министарства просвете сам 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.

5.2.
Опис
стандарда

Управљање материјалним ресурсима
Директор ефикасно управља материјалним ресурсима
Извршено је планирање финансијских средстава за 2021/2022. годину и
израђен финансијски план за 2022. годину.
Урађен је Финансијски план за период 2021/2023. године, као и план јавних
набавки за 2021/2022.годину (усвојен на Школском одбору).
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.

5.3.
Опис
стандарда

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 прати релевантне прописе
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.

6.2.
Опис
стандарда

Израда општих аката и документације установе
Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у складу са
законом и 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.

6.3.
Опис
стандарда

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.
Милица Томовић,директорка школе

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
1. Извештај о раду Педагошког колегијума и Тима за развој квалитета школе
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 току школске 2021/22 .години одржани су састанци чланова
Педагошког
колегијума, на којима су се разматрала питања и теме предвиђене Годишњим планом рада
школе за школску 2020/2021.годину. Записници са тих састанака су саставни део овог
извештаја. У току овог полугодишта чланови Педагошког већа су се бавили :
- израдом Оперативног плана за организацију васпитно образовног рада у посебним
условима рада
- анализом урађености Годишњег плана рада школе; педагошком документацијом;
- 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);
- анализом и усвајањем ИОП плана на предлог Тима за инклузивно образовање;
- стручним усавршавањем наставника
- наставом на даљину
- израдом програма Школског програма
- уџбеницима и бесплатним уџбеницима;
Милица Томовић,директорка школе
2. Извештај о раду Наставничког већа
Програмске садржаје Наставничког већа реализовао је 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 2021/2022. годину
Усвојен
Извештај
о
реализацији Годишњег плана рада школе за

школску 2020/2021.годину
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у шк. 2020/2021.годину
Усвојени План стручног усавршавања за школску 2021/2022.годину
Разматран и усвојен Оперативни план рада школе у посебним условима
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.
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 у условима наставе на
даљину
Рад са ученицима са сметњама у развоју.
Образовно- васпитни процес и могућности унапређења ,сталан задатак.
Континуирано праћен рад наставника и ученика и предузимане мере за побољшање.
Праћење прилагођавања нових ученика
Праћено унапређење рада школе
Мотивација ученика и наставника за успешнији образовно-васпитни рад.
Разматрани изостанци ученика и доношене мере за њихово смањење.
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.
Милица Томовић,директорка школе
3. Извештај о раду стручног већа разредне наставе
Стручно веће се редовно састајало у току школске 2021/22. године. Предвиђене активности
већа су остварене. На почетку школке 2021/22. су урађени планови и програми васпитно –
образовног рада, распоред часова, планови допунске и додатне наставе, као и распореди
контролних вежби.
У септембру су одржани иницијални тестови и састављени ИОП планови где је то било потребно.
Планиране су културне активности ученика од 1. до 4. разреда (посте музеју, позоришту и
биоскопу). Договорено је да и ове школске године узмемо учешће у организацији „Пријатељи
деце“.
У октобру се анализирала прилагођеност ученика првог разреда на школски живот и рад. Такође
су планирани наставни садржаји који се могу користити за превенцију насиља у школи.
У новембру су анализирани успех и владање ученика на крају првог класификационог периода.
Започета је сарадња предметних наставника са ученицима четвртог разреда.

У децембру су почеле припреме за прославу Нове године и школске славе Св. Саве. Анализиран је
Извештај о превентивним и интервентним активностима у школи. Током овог месеца смо
разговарали о напредовању ученика који раде по ИОП-у.
У јануару је урађена анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта. Школска слава
Св. Сава је обележена онлајн због епидемиолошке ситуације.
У фебруару су урађене анализе рада дечје организације „Пријатељи деце“, рада Одељенских већа
и рада Стручног већа у првом полугодишту.
У марту су започеле припреме за Сајам ученичких пројеката, који треба да се одржи у мају месецу.
Започета је сарадња са предшколским установама на општини Стари град поводом уписа првака.
У школи је одржан семинар под називом „Улога одељенског старешине у решавању конфликата
међу ученицима“ коме су присуствовали сви запослени.
У априлу је анализаран успех и владање на крају трећег класификационог периода.
Изабрани су уџбеници за следећу школску годину. Започеле су припреме за приредбу поводом
Дана школе.
У мају месецу је пригодном приредбом обележен Дан школе. Одржан је и Сајам ученичких
пројеката који је био веома посећен. Урађене су анкете за изборне предмете.
Одржана су такмичења из математике и информатике у млађим разредима.
Ученици су остварили запажене резултате на ликовним и литерарним конкурсима на којима су
учествовали.
Школу су посетили предшколци из вртића „Липа“ у пратњи својих васпитачица.
У јуну месецу је урађено тестирање ученика четвртог разреда из предмета: Српски језик,
Математика, Природа и друштво.
Анализирани су успех и владање ученика на крају школске 2021/22. године.
Урађен је план Стручног већа за школску 2022/23. годину. Слободан Банковић је изабран за новог
руководиоца Стручног већа.
Анализиран је рад организације „Пријатељи деце“, изнете су примедбе на рад ове организације и
директорка школе ће пренети примедбе организацији.
Договорене су дестинације за једнодневне екскурзије и наставу у природи.
Стручно веће је у току школске године на састанцима посвећивало посебну пажњу напредовању
ученика млађих разреда и побољшању сарадње породице и школе. Веће је организовало
активности у циљу бољег функционисања васпитно – образовног рада у школи. Сви чланови већа
су редовно присуствовали састанцима заједно са директорком школе и школским педагогом.
Рукводилац већа: Јелена Лазић
Записничар: Немања Станков

4. Извештај стручног већа наставника из области страних језика
Чланови већа:




Енглески језик: Александра Марковић, Љиљана Ћузовић, Јелена Давидовић.
Руски језик: Ана Вукадиновић
Немачки језик: Сања Барбулов

Руководилац: Сања Барбулов
Ове школске године су одржана седам састанака актива страних језика. Мимо тога чланови
актива веома често размењују своја искуства и знања. Такође они сарађују и са другим
предметним наставницима
Први састанак већа 17.9.2021. године
Дневни ред:
1. Обележавање Европског дана језика
2. Разно
Састанку су присуствовали сви чланови актива.
1. Обележавање Европског дана језика планирале смо заједно са колегиницама које предају
српски језик и књижевност. Поделили смо деци задатке. Неки су имали задатак да праве
паное, други да нацртају неку фразу, трећи да науче по коју брзалицу... и све то је било
обједињено у једном видео клипу, као и на паноима.
2. Наставници који предају петом и шестом разреду добили су од Министарства просвете
нове лаптопове.
Други састанак већа 5.11.2021. године
Дневни ред:
1. Утисци о обележавању Европског дана језика
2. Угледни часови
3. Једносменки рад
4. Стручно усавршавање
5. Успех на тромесечју
6. ИОП
7. Разно
Састанки су присуствовали сви чланови актива.
1. Обележавање Европског дана језика организовали смо у сарадњи са наставницима
српског језика и књижевности. Направљена је корелација између енглеског, руског,
немачког и српског језика, као и са ликовном, музичком културом и информатиком.
Пројекат је имао за циљ да покаже важност и богатство учења страних језика и различите
приступе у учењу страних језика у нашој школи. Многи ученици су се радо ангажовали у
обележавању овог нама значајног дана. Неки ученици су приложили своје радове, други су
снимали видео клипове. Ту су се могле чути, брзалице, пословице, загонетке, питалице,
омиљене речи на енглеском, руском, француском, шпанском и немачком. Овом приликом
смо хтеле, како деца, тако и ми наставници, да истакнемо значај учења матерњег језика.

Радови наших ученика украсили су паное школе: илустрације познатих брзалица,
фразеологизама и пословица на српском, руском, немачком и енглеском језику.
Све у свему једно лепо и пријатно искуство како за децу тако и за наставнике.
2. У првом тромесечју је колегиница Љиљана Ћузовић одржала два угледна часа дана 3.
новембра 2021. у одељењима 4-2 и 4-3. Поред учитеља Родић Јелене и Станков Немање,
овим часовима су присуствовале директорка школе и школски педагог.
На часовима је рађена драматизација приче о Снежани – Snow White. Часови су били веома
лепо осмишљени, деца су показала одлично знење енглеског језика и заиста су се
потрудили да обуку прикладне костиме, да добро увежбају своје улоге и сви смо уживали.
Важно је истаћи да су сви ученици били укључени у ову активност.
Такође су ученици 4 -2 разреда, наставнице Љиљане Ћузовић, приредили веома леп гест
својој другарици Петри Радовановић, која због свог задравственог стања не долази у школу.
Они су направили интересантну честитку на енглеском језику и отпевали јој једну лепу
енглеску песму да би јој показали да је воле и да им недостаје и када није са њима. Петра се
много обрадовала и својим другарима је послала поруку у којој се захваљује.
3. У октобру месецу се почело са Једносменским радом који је започет пре две године. У овај
пројекат су укључене наставнице руског и немачког језика. На основу анкете оформљене су
групе и започет је рад. За руски језик оформљене су две групе, док за немачки језик су
оформљене четири групе. Настава се одвија и у нижим и у вишим разредима. Циљ учења је
да на креативан и забаван начин ученици стекну нека основна знања и ова два језика.
4. Стручно усвршавање:
Александра Марковић - онлајн семинаре:
1. World Teacher’s Day 2021-5. октобра 2021.
2. А beginner's guide to mobile learning in ELT- 10. октобра 2021.
3. An evening seminar for ELT teachers-12. октобра 2021.
4. Тeaching for success- интернет конференција за наставнике енглеског језика-19. октобра
2021.
Љиљана Ћузовић - онлајн семинара:
1. Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању
2. Породично насиље
Ова два семинара су такође похађале наставнице рудког и немачког језика.
Наставница руског је присуствовала састанаку подружнице наставника руског jeзика у
Руском дому – др проф. Снежана Марковић
Наставница енглеског језика, Јелена Давидовић, је похађала следеће семинаре. Неки од њих
су још у току.
1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја( Национална платформа ‘’Чувам
те’’), Програм обуке за запослене у образовању- Породично насиље / Онлајн обука, 16
бодова, 21.09.2021.
2. ОКЦ семинари, Онлајн обука (Дигиталне приче и бајке), 40 бодова, семинар је у току
5. Наставница енглеског језика, Александра Марковић, истиче да ученици наше школе јако
добро говоре енглески језикиз разлога што су свакодневно изложени овом језику кроз
филмове, серије и музику и да је то разлог успешности из овог предмета. Сви ученици су
оцењени из овог предмета осим оних који су због заражавања на дужем одсуствовању.
Стога и нема ниједну слабу оцену на тромесечју.
6. У овој школској години, по индивидуализованом плану, наставу енглеског језика

похађају следећи ученици: Н.Р 7-1, Д.М 7-1, а по ИОП-у 1 наставу енглеског језика похађају
ученици М.Ђ. 7-2 и М.Р. 8-2. Из немачког језика по ИОП -у раде А.М. 6-3 (ИОП 2), докМ.Ђ. 7-2
и М.В. 7-2 раде по ИОП -1.
7. На часовима руског језика се применом савремене технологије у настави језика уз помоћ
различитих апликација које служе за учење језика на веома интересантан начин ученици
седмог разреда су поновили бројеве - и то уз примену различитих дигиталних алата:
Wordwall, Kahoot, Jamboard. Такође су часови немачког језика пропраћени веома често
апликацијама Kahoot, Quizlet..., као и разним онлајн курсевима односно видео снимцима
које бележе интересантне теме типичне за Немачку и немчаки језик.
Видео записи и фотографије о поменутим дешавањима се могу видети на сајту школе
Трећи састанак већа 30.12.2021. године - онлајн
Дневни ред:
1.Анализа успеха и владања на крају 1.полугодишта
2.Анализа реализације индивидуализоване наставе и ИОП-а
3. Реализација садржаја програма редовне, слободних наставних активности, једносменски
рад
4. Огледни часови
5. Учешће на такмичењима
6. Стручно усавршавање
7. Такмичење из страних језика
8. Разно
Енглески језик:
Александра Марковић
Наставница ове школске године предаје у свим 8. 7. у два разреда 1. и два разреда 3. разреда.
Нема негативних оцена. Сви ученици поседују елементарно знање енглеског језика
захваљујући свакодневној изложености овом језику. Наиме деца усвајају овај језик а да нису
ни свесни - кроз музику, филмове, серије и игрице.
Љиљана Ћузовић
У овој школској години предајем следећим одељењима
2-1,2-2,
4-2, 4-3,
5-1, 5-2, 5-3,
6-1, 6-2 и 6-3.
План и програм рада за прво полугодиште је у потпуности реализован.
Све време наставни процес се одвијао по првом моделу, што значи да су ученици редовно
долазили у школу, што је свакако и најбољи начин.
Јелена Давидовић
Настава енглеског језика у одељењима I3, III 3 ,IV1 је током првог полугодишта протекла
углавном у радној атмосфери, и код низа примера са успехом и изнад очекивања. Било је и
дисциплинских изазова код појединих ученика, који су у ходу решавани. Треба истаћи
изузетну мотивисаност и рад појединих ученика који су адекватно и награђени. У
одељењима нема недовољних оцена и довољних оцена.У смислу освајања знања су врло
анагажовани и динамични. Још увек постоји известан отпор према неким аспектима рутине

која је успостављена још у почетку рада са њима и врло је битно истрајавати у њеном
очувању.Толики број ''бистрих'', али ''врло живих'' главица, само уз њу може континуирано
напредовати.
У одељењу III3 број одличних оцена је 13, врло добрих 15, добрих 1. Просечна оцена
одељења
је
4,41.
У одељењу IV1 број одличних оцена је 11, врло добрих 6, добрих 5. Просечна оцена одељења
је
4,27.
У одељењу I3 значајан број ученика истрајава у остваривању постављених исхода и циљева.
Руски језик:
На крају првог полугодишта нема ученика са недовољним успехом из руског језика.
Немачки језик:
Што се тиче успеха на крају првог полугодишта нема недовољних оцена из немачког језика.
Међутим две ученице су остале неоцењене усред великог броја изостанка са наставе: Д.Б. 6 2 и Т.С. 7 -3.
2. Анализа реализације индивидуализоване наставе и ИОП-а:
ИОП из енглеског језика:
Наставница Александра Марковић има индивидуализацију са учеником Д.М. из 7-1.И поред
многобројних покушаја да се ученику изађе у сусрет ради постизања боље оцене из
енглеског језика, наставница је успела да извуче минимум знања од ученока;
Закључак је да да ученици нису довољно мотивисани за наставни процес из било ког
предмета и да су им постигнућа минимална.
Ученица М.Ђ. 7-2 ради по ИОПу1 и постигла је врло добар успех из енглеског језика и врло је
посвећена и вредна.
Ученик Н.Р. 7-1 ради по ИОПу1 и остварио је оцену 2 због тога што је јако пуно изостајао са
наставе енглеског језика и није успео да је поправи.
Љиљана Ћузовић:
Наставница има веома добру сарадњу са родитељима и асистентима ученика који раде по
ИОП-у. Уз помоћ маме ученице 6-3 А.М. , наставница је пратила рад ученице.
Такође и велико ангажовање родитеља и професионалност личног асистента ученице 4-3
П.Р. уз чију помоћ овој храброј девојчици помажемо да постиже резултате и користи свој
потенцијал.
Руски језик:
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 7/1 С.И. и 7/3 Т.Т. предложени су за рад по ИОП3
од другог полугодишта јер показују велико интересовање за руски језик, остварују изузетне
резултате и напреднији су у односу на остале ученике у разреду.
Немачки језик:
По ИОП – у 1 раде М:В. и М.Ђ. 7-2.
Упркосу одличној сарадњи са мајком, М.В постиже изузетно ниске резултате. Док М.Ђ. је
веома сарадљива и заинтересована рад.
3. Наставни план и програм као и план допунске и додатне наставе је у потпуности
реализован у току непосредног рада са ученицима у току првог полугодишта. Такође се

редовно одржавају часови једносменског рада из руског и немачког језика. Деца су веома
мотивисана, што се могло видети на приредби која је одржана последњег дана школе.
4. Угледни часови
Наставница Александра Марковић, присуствовала је пројекту из српског језика” Мали
Принц”, кoји су урадили управо ученици 7-3 одељења у ком је она разредни старешина.Сви
ученици су дали свој допринос како би се овај пројекат остварио а координатор пројекта био
је Вук Григорјев;
Такође је присуствовала угледном часу “Новогодишњи бал”.
Наставница Љиљана Ћузовић је у одељењима 4. разреда одржала два веома успешна угледна
часа којима су присуствовали учитељи, директорка школе и педагог.
Први час (3. новембар) био је драматизација текста The Snow White. Ученици одељења 4-2 и
4-3 су вредно вежбали, научили текст и направили изузетно креативне костиме. За своје
извођење били су награђени великим аплаузом присутних гледалаца.
Други угледни час (4. децембар) је био осмишљен у виду луткатске представе по тексту The
Silly Fox. И овај час је био веома успешан. Радост учења страног језика је била очигледна.
Са старијим ученицима радила је пројекат на тему Пријатељство. Њихови прелепи,
креативни пројекти украшавали су школске паное у току новембра и децембра месеца.
Наставница је са ученицима одељења 4-3 припремила диван поклон девојчици Радовановић
Петри која због свог здравственог стања не долази у школу. Припремили су јој видео клип са
песмицом о пријатељству на енглеском језику и улепшали јој дан.
Дана 30.12. одржан је угледни час „Новогодишњи бал“ на којем су наступили сви ученици
који учествују у пројекту „Обогаћени једносменски рад“. Часу су присуствовале многе колеге,
директорка и педагог школе. У питању је корелација између страних језика, музичке и
ликовне културе, фолклора. Из руског језика учествовали су ученици млађе и старије групе
који похађају руску радионицу. Млађи су наступили са песмом „Каљинка“, а старији су певали
песму „Волим циганина Јана“, „Звончићи“ и играли у представи „Деда Мраз и репа“. Ученик
Сава Ивановић свирао је на клавиру руску песму „Волим циганина Јана“, а ученица Лена
Петковић сама је направила пињату која је била главни реквизит у представи. Ученици
трећег, четвртог, петог и шестог разреда певали су песму „Звончићи“ на немачком језику,
ученици првог и другог разреда су такође певали песму „Поново сваке године“, док је
ученица другог разреда заједно са својој петогодишњом сестром рецитовала песму „Адвент“.
Наступ је снимљен и биће окачен на сајту и facebook страници школе.
5. Учешће на такмичењима
Ученицe шестог разреда, Марта Биљић и Нада Богуновић, освојиле су прво место на
Републичком такмичењу из немачког језика у категорији петог и шестог разреда које је

организовало немачко удружење „Maria Theresiopolis“ из Суботице. Оне су снимиле видео
клип у коме су певале и на један веома креативан начин представиле речи из песме.
6. Стручно усавршавање
Ана Вукадиновић
1. Акредитовани стручни скуп „Педагошка документација – свеска праћења развоја и
напредовања ученика“ 15.12.2021.
2. Вебинар „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“ 16.12.2021.
Сања Барбулов
Акредитовани стручни скуп „Педагошка документација – свеска праћења развоја и
напредовања ученика“ 15.12.2021.
У наредном периоду планира се семинар у оквиру установе.
7. Такмичење из страних језика
У току су припреме за такмичење из страних језика. Ученици се вредно ангажују у
обнављању градива.
8. Разно
Последње недеље децембра, 27.12. и 28.12. наставница руског језика одржала је часове у свим
одељењима четвртог разреда како бих се представила ученицима и упознала их са другим
страним језиком који ће моћи да изаберу у петом разреду.
Све у свему једно веома динамично полугодиште. Много посла, труда, уложеног
времена, али и лепих резултата, посебно она која ће и деца и наставнице понети у срцу.
Четврти састанак стручног већа – 08.04.2022. године
Дневни ред:
1. Одабир уџбеника
2. Резултати са такмичења
3. Једносменски рад
4. Разно
Састанку су присуствовали сви чланови актива.
1. Одабир уџбеника
Што се тиче енглеског језика, за следећу школску годину је одабран уџбеник Right On 4 –
Jenny Dooley (за осми разред основног образовања) издавачке куће Фреска.
RIGHT ON 4 – уџбеник
RIGHT ON 4 – радна свеска
ФРЕСКА
Jenny Dooley
650-02-00266/2020-07 од 4.12. 2020.
Изабрани уџбеници 5-8. разреда: Клет - Руски језик Конечно!, руски језик за
пети/шест/седми/осми разред основне школе, други страни језик, уџбенички комплет
(уџбеник, компакт диск и радна свеска)
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
Изабрани уџбеници из немачког језика су остали исти: Magnet neu 1,2,3,4
Издавачке куће Клет, аутора Ђорђо Мота, Весна Николовски - уџбеник и радна свеска.
2. На општинском такмичењу из енглеског језика, од четири учеснице, три су се пласирале
на градско: Ива Калаба 8/3, Тамара Богдановић 8/2 и Луција Ђуровић 8/1. Све три ученице

добиле су дипломе за општински ниво такмичења. Ученица Ана Васић није успела да се
квалификује за градски ниво такмичења. На градском такмичењу, ученица Ива Калаба је
успела да се пласира на републички ниво такмичења које ће се одржати 8.5.2022. у
Београду.
У Основној Школи „Зага Маливук“ одржано је општинско такмичење из руског језика.
Ученица Дуња Матић 8/2 није се пласирала на градско такмичење.
На општинском такмичењу из немачког језика учествовале су Ана Васић 8/1, Милица
Крстић 8/1, Катарина Мирјанић 8/2 и Ивона Новаков 8/3. Нажалост, нико се није пласирао
даље.
3. Једносменски рад
Током априла и маја ученици који похађају руску радионицу вредно су радили на припреми
приредбе за Дан школе. У марту су ученици старије групе руске радионице посетили
биоскоп и гледали руски филм „Хоћу да се удам“ са Милошем Биковићем у главној улози.
Многи ученици са слабијим постигнућима, као и они који раде по индивидуализацији
поправили су своје оцене и знање на крају другог класификационог периода захваљујући
редовним доласцима и ангажману на допунској настави.
Ученици који похађају радионицу за немачки језик су спремали две нумере поводом Дана
школе на тему „Љубав –и“. Задовољаство је било радити са њима.
3. Разно
Ученица М.П. 7/1 показала је велико интересовање за додатним учењем немачког језика,
пошто жели да се у будућности бави језицима.
У току овог периода, наставница немачког језика одржала је по један час у сва три одељења
четвртог разреда, како би деци на што интересантнији начин приближила немачки језик
који је доста посећиван од стране ових ученика у току одржавања једносменске наставе.
Пети састанак стручног већа – 17.06.2022. године
Дневни ред:
1.Прослава Дана школе
2. Реализација редовне, додатне и допунске наставе у осмом разреду
3. Републичко такмичење
4. Израда Школског програма
5. Посебне дипломе за ученике осмих разреда
6. ИОП и индивидуализација у осмом разреду
7. Разно
Састанак струченог већа страних језика је одржан онлајн. Састанску су присуствовали сви
чланови, осим Јелене Давидовић која није могла да присуствује из оправданог разлога.
1. Прослава Дана школе
Поводом прославе Дана школе ученици који похађају радионице за руски и немачки језик
као у остали ученици који уче ове стране језике на редовним часовима спремили су
неколико нумера.
На репертоару руске секције за Дан школе нашле су се следеће тачке: рецитације песама о
школи, извођење песме „Каћуша“ уз пратњу клавира, извођење руске песме „Иногда“ уз

кореографију. Њих су на сцени извели ученици млађе групе радионице и старије групе, као
и ученици који раде по ИОП 3.
Што се тиче немачког језика, ученици другог разреда су извели нумеру „Ich schenk‘ dir einen
Regenbogen“ са све кореографијом, уз пратњу ученика Маше Шаранчић на виолини и Николе
Крстића на гитари – пети разред. Ученици петог, шестог и седмог разреда су отпевали песму
„Wenn du fröhlich bist,...“ Све ове нумере су забележене будним оком камере.
2. План и програм је реализован у потпуности, као и додатна и допунска настава.
Многи ученици са слабијим постигнућима, као и они који раде по индивидуализацији
поправили су своје оцене и знање на крају другог класификационог периода захваљујући
редовним доласцима и ангажману на допунској настави.
3.Наша ученица Ива Калаба 8/3 нажалост није освојила нити једну награду на Републичком
такмичењу из енглеског језика, али је веома заинтересована у будучности за Филолошку
гимназију и за енглески језик.
4. Сви чланови актива проследили су Школски програм педагогу школе. Наставници
енглеског језика су заједно израдили Школски програм за свих осам година. Школски
програм је препакован у нове табеле и важи, по усвајању од 2022. до 2026. године.
5. Посебне дипломе из енглеског језика додељене су следећим ученицима:
8/1 - Луција Ђуровић
8/2 – Тамара Богдановић
8/3 – Ива Калаба
Посебна диплома из руског језика је додељена Дуњи Матић 8/2
6. У 8. разреду по ИОП - 2 радио је ученик М.Р. енглески и руски језик. Ученик је постигао
очекиване резултате у оквиру својих могућности. Док је М.Р. 8/1 ималаиндивидуализацију.
7. Разно
Ученица Анђела Георгијевић 8/3 је насликала Гетеа својој разредној за успомену и дуго
сећање. Слика ће красити кабинет за немачки језик
Шести састанак стручног већа – 27.06.2022. године
Дневни ред:
1. Анализа успеха
2. Реализација наставног плана и програм
3. Оцена остварености исхода на крају школске године
4. 5. Подела часова и задужења за наредну школску годину
6. Стручно усавршавање
7. Разно
Састанку су присуствовали сви чланови.
1. Анализиран је успех ученика. Нема негативних оцена на крају школске године.
2. Реализација наставног плана и програма текла је по устаљеном распореду. Сви
планирани часови су реализовани, док код неких предмета постоји вишак реализованих
часова.
3. Планирани исходи су остварени.
4.
5. Извршена је подела часова за наредну школску годину код наставница енглеског језика и
то:
Александра Марковић ће предавати у 1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2 и 8/3
Љиљана Ћузовић ће предавати у 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 и 7/3

Јелена Давидовић ће предавати у 1/2, 1/3, 3/1 и 3/2 .
Што се тиче руског и немачког језика, наредне школске године биће једна група за руски
језик и две групе за немачки језик - на основу анкете која је урађена јуна 2022. године
6. Стручно усавршавање
Што се тиче стручног усавршавања, проф. Александра Марковић била је на семинару
издавачке куће
- Pearson: “Bringing Learning Into Focus”, затим на ELT конференцији у организацији
издавачке куће Datastatus,
- кaо и на Cambridge Day-у у организацији издавачке куће Camridge University Press.
- Посетила је и представљање уџбеника за осми разред Right On издавачке куће Фреска, и
- To The Top издавачке куће Дата Статус.
Проф. Љиљана Ћузовић је била на следећим семинарима:
- Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању
- Породично насиље
- Заштита деце са сметњана у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације,
злостављања и насиља
- Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима
- као и семинар за дежурног наставника на завршном испиту
Проф. Ана Вукадиновић похађала је следеће семинаре:
- Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар
за професоре и наставнике руског језика 14.01. и 15.01. (16 поена)
- Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи 12.03.
(16 поена) семинар унутар установе
- Методички семинар наставника руског језика у Руском дому – састанак Подружнице
15.03.2022. (2 поена)
- Вебинар „Комуникацијске вештине у школској арени“ – Марко Стојановић 23.02. један
поен
- Вебинар „Са наставником на ти“ 04.03. један поен
- Клетов вебинар „Здраве границе“ 29.03. један поен
- Медијска писменост – 18.04. и 19.04. акредитована обука преко Zooma
- семинар за дежурног наставника на завршном испиту
Проф. Сања Барбулов присуствовала је следећим семинарима:
- Комуникацијске вештине у школској арени
- Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи 12.03.
(16 поена) семинар унутар установе
- Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе
- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације,
злостављања и насиља
7. Разно
проф. Љиљана Ћузовић
Ученици четвртог разреда су у току ове школске године радили два пројекта. У првом
полугодишту тема пројекта је била Моја омиљена животиња, а у другом полугодишту тема
пројекта је била Ово сам ја. Ученици су показали велико ангажовање, креативност и тимски
рад. Њихови радови били су украс њихових учионица.
Ученици петог разреда су у току ове школске године, такође, радили два пројекта. Први је

био на тему Знаменитости Велике Британије, а други је био на тему Чувени Британци.
Радови деце су били изузетни и украшавали су кабинет за енглески језик.. Колаж најбољих
радова је приказан и у споту специјално направљеном за Дан школе.
Ученици шестог разреда су радили два пројекта. Први је био на тему Пријатељство, а други
на тему Платинасти јубилеј Краљице Елизабете. Квалитет радова је био изузетан.
Две ученице су направиле портрете Шекспира и краљице Елизабете. Један од тих радова је
и награђен, и сада су урамљени и украшавају кабинет за енглески језик.
Одржана су два угледна часа у одељењима четвртог разреда. Теме су биле The Fox Sillу Fox и
White Snow.
Поред тога, са ученицима шестог разреда обишла је Филмски град на Панчевачком путу где
су могли да виде реплику Лондона из 1880.године направљену за потребе снимања серије о
првој лондонској детективки Miss Scarlet and the Duke. То је било непоновљиво искуство за
све. Пре обиласка ове локације, рађени су пројекти о Лондону из тог времена, тако да је
ученицима све то било блиско и на неки начин познато.
Ученици петих разреда су снимали видео клипове на тему „Das bin ich“. Били су веома
креативни и духовити. У изради видео клипова користили су своја информатичка знања.
Неки од ученика су правили своје омиљене колаче и доносили у школу (пети, шести разред).
Било је и ученика који су напавили видео клип о свом дану или о свом стану. У раду се видело
њихово залагање и труд, као и њихово усвојено знање. Теме су биране сходно усвојеним
градиву
Прилози о активностима нашег актива редовно су стављани на сајт школе.
Седми састанак стручног већа – 11.07.2022. године
Дневни ред:
Израда плана рада актива страних језика за школску 2022/23. годину
Састанак је одржан онлајн. Састанки су присуствовали сви чланови актива, осим Александре
Марковић,
наставнице
енглеског
језика,
која
је
оправдано
одсутна.
Актив страних језика је заједничким снагама израдио план рада свог актива за наредну
школску
годину.
Имали смо разне идеје које планирамо да спроведемо наредне школске године.
Руководилац актива за наредну школску годину је и даље Сања Барбулов.
Руководилац актива
Сања Барбулов
5. Извештај стручног већа наставника из области природних наука и математике
Чланови стручног већа су:
Драгана Аврамовић (биологија)
Нина Василијевић (хемија)
Милица Мирковић (физика, хемија)
Милан Мађаров и Радисав Живковић (тио)
Бранко Петровић (информатика и рачунарство)
ЈасминаЛукић,Јована Маловић и Ивана Станковић (математика)
Toком ове школске године одржано је осам састанка стручног већа. Планирани
садржаји су реализовани.

На почетку је обављена припрема, планирање и израда планова и програма
наставника ,план стручног усавршавања, распоред часова, распоред писмених и контролних
вежби, упознавање са наставком пројекта „Обогаћени једносменски рад у основној школи“,
начин праћења и вредновања постигнућа ученика.
У окобру месецу Усаглашавање критеријума оцењивања, утврђивање корелацијских
садржаја са осталим наставним предметима, избор наставних садржаја који се могу
користити за упознавање ученика са одређеним областима рада и занимања професионална орјентација, организација допунске и додатне наставе - реализација,
планови, термини одржавања.
У новембру је урађена анализа постигнућа ученика према постојећим стандардима
током 1. класификационог периода, као и анализа индивидуализованог рада и постигнућа и
мере за унапређивање наставе и испланирана је припрема настава за ученике 8.разреда.
Због епидемиолошке ситуације неке планиране посете нису биле реализоване (Сајам науке,
обилазак Црвеног крста...)
Ураћена је анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2021/2022.године,
мере за унапређивање рада са ученицима који имају потешкоће у учењу, као и са ученицима
који показују већи степен интересовања и посебан таленат, организација и реализација
неких такмичења ( пошо нису одрђана такмичења из свих предмета), као и план наставних
активности у другом полугодишту школске 2021/2022.
У другом полугодишту је акценат био на опредељивању за уџбенике за шк. 2021/
2022., извештајима са одржаних такмичења, планирању израде школског програма за
период од 4.године и анализи пробног завршног испита.
При крају школске године урађена је анализа успеха и владања на крају школске године,
оствареност планова редовне, допунске, припремне и додатне наставе, подела часова и
задужења, урађена је припрема за израду Годишњег плана рада школе и Годишњег
извештаја
Одржани часови
- Часови редовне, допунске и додатне наставе предвиђени Годишњим планом и програмом
су реализовани.
Припремна настава
Припремна настава одржавана је из математике, физике ,биологије и хемије.
Такмичења
1. На Општинском такмичењу из математике ученици су постигли следеће резултате:
Јован Кепић 83 – похвала,
Ксенија Савић 61 - похвала
Нина Ненезић 53 – треће место.
Из физике на општинском и градском такмичењу остварени су следећи резултати:
Ружица Митровић
I
пласман
Ана Васић
III
СЕДМИ РАЗРЕД
Теодора Танасковић
Немања Сретеновић
Андреј Марјановић

III
похвала
похвала

ШЕСТИ РАЗРЕД
Ксенија Савић
Михајло Царевић
Ана Шошкић
Јована Новаков
Марта Биљић
Милош Митровић
Татјана Санковић
Маша Марковић
Богдан Милановић

I
II
II
III
III
III
похвала
похвала
похвала

II
пласман
пласман

пласман

На Опстинском такмичењжу из биологије Катарина Мирјанић освојила је друго место.
Сава Ивановић 71 друго место на општинском такмичењу из хемије.
Кепић Јован, Сава Ивановић и Јан Живковић постигли су запажене резултате из
информатике и рачунарства.
Физика
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

6/1
8
3
5
10
1
/

6/2
4
8
2
12
/
/

6/3
4
3
6
11
/
/

7/1
3
6
5
7
/
/

7/2
5
5
3
7
/
/

7/3
2
1
6
11
/
/

8/1
4
1
7
10
/
/

8/2
4
1
3
11
/
/

8/3
6
3
3
8
/
/

Хемија
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

7-2
9
1
7
3
/
/

Просек

3,22

3,08

3,00

3,24

3,40

2,70

2,95

2,89

3,35

Просек

3,80

6/2
5
7
5
9
/
/

6/3
5
3
4
12
/
/

7/1
3
3
7
8
/
/

7/2
6
4
4
6
/
/

7/3
3
2
5
10
/
/

Математика
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

5/1
9
5
3
6
/
/

8/1
4
2
5
11
/
/

8/2
4
1
2
12
/
/

8/3
6
3
3
8
/
/

Просек

3,74 3,52 3,92 3,37 3,31 3,04 3,05 3,50 2,90 2,95

2,84

3,35

биологија
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

5/1
13
5
5
0
/
/

5/2
8
4
3
8
/
/

5/2
10
6
6
1
/
/

5/3
9
8
5
3
/
/

5/3
19
4
1
1
/
/

6/1
7
6
4
10
/
/

6/1
11
11
2
3
/
/

6/2
8
11
5
2
/
/

6/3
10
4
7
3
/
/

7/1
10
5
5
1
/
/

7/2
9
4
2
5
/
/

7/3
5
7
3
5
/
/

8/1
13
6
1
2
/
/

8/2
7
3
4
5
/
/

8/3
11
3
5
1
/
/

Просек

4,35 4,09 4,64 4,11 3,96 3,88 4,14 3,85 3,60 4,36

Информатика
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

5/1
18
5
0
0
/
/

Просек

4,78 4,65 4,88 4,63 4,42 4,21 4,76 4,75 4,75 4,73
5/2
11
7
2
3
/
/

5/2
17
4
2
0
/
/

5/3
22
3
0
0
/
/

5/3
15
7
3
0
/
/

6/1
21
3
2
1
/
/

6/1
16
5
3
3
/
/

6/2
14
9
3
0
/
/

6/2
15
9
2
0
/
/

6/3
12
5
7
0
/
/

6/3
10
4
7
3
/
/

7/1
17
3
1
0
/
/

7/1
15
4
1
1
/
/

7/2
15
5
0
0
/
/

7/2
11
4
4
1
/
/

7/3
15
5
0
0
/
/

7/3
6
9
5
0
/
/

8/1
17
4
1
0
/
/

Тит
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

5/1
13
6
3
1
/
/

8/1
12
8
1
1
/
/

Просек

4,35 4,13 4,48 4,26 4,50 3,88 4,57 4,25 4,05 4,41

3,63 4,20
8/2
16
2
1
0
/
/

8/3
16
3
0
1
/
/

4,79 4,70
8/2
11
2
6
0
/
/

8/3
12
4
1
3
/
/

4,26 4,25

Хемија
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен

7/1
2
10
6
3
/
/

7/2
9
2
6
3
/
/

7/3
2
6
5
7
/
/

8/1
4
4
5
9
/
/

8/2
4
3
0
12
/
/

8/3
6
3
4
7
/
/

Просек

3,52

3,85

3,15

3,14

2,95

3,40

Физика
Број
редовних
часова
Број
допунских
часова
Број
додатних
часова
Број
часова

6-1
72

6-2
72

6-3
72

7-1
72

7-2
72

7-3
72

8-1
68

8-2
68

8-3
68

11

11

11

11

11

11

11

11

11

18

11

8

1

5

6

2

10

/

10

10

10

Хемија
7-2
Број
72
редовних
часова
Број
3
допунских
часова
Број
додатних
часова

припремне
наставе
Стручна усавршавања
Табеле са стручним усавршавањем прослеђене су педагогу школе.
Сајам ученичких радова
На Сајму су ученици старијих разреда представили КАЛЕИДОСКОП (ученици 8/2математика), КРИСТАЛЕ (7/2- хемија).
Угледни час је одржала Јована Маловић у корелацији са историјом
Рађени су и пројекти:
Осна симетрија (пети разред у јуну)
Четвороугао (шести разред у априлу)
Питагорина теорема(седми разред у децембру)
Пирамида/ новогодишњи украси (осми разред у децембру)
Јасмина Лукић,проф.математике
Руководилац Стручног актива природних наука
6. Извештај већа уметности и спорта
Чланови већа:
 Ликовна култура: Слободанка Тодоровић
 Музичка култура: Милица Анђелковић Коматина
 Физичко васпитање: Јасмина Гајић, Александар Суботић
У протеклој школској години, настава је реализована према плану и програму. Због
епидемиолошке ситуације у земљи услед пандемије корона вируса која је трајала и ове
године, радили смо према плановима које је послао ЗУОВ једообразно за све наставнике по
предметима, због брзог уклапања евентуалних замена наставника који су одлазили на
боловање. Постојале су измене у организацији рада у првом пологодишту, јер је била
забрањена кабинетска настава. Свако одељење је имало своју учионицу, према упутствима
које је дало ресорно Министарство, носиле су се маске по препоруци Кризног штаба.
Министарство просвете је донело још једну важну одлуку, а то је да се промени школски
календар због погоршане епидемиолошке ситуације током јануара и фебруара месеца, те се
празник у фебруару спојио нерадним данима са викендом, те се школска година продужила
и трајала је за ученике 8.разреда до 10.6.2022., а сви остали ученици су похађали наставу до
24.6.2022. Два нерадна дана, 8.и 9.новембар 2021.године, који се такође нису радили због
погоршане епидемиолошке ситуације, надокнађени су кроз 7.часове и једну радну суботу.
У току другог полугодишта смо од Школске управе добили одобрење да пређемо на
кабинетску наставу, да носимо маске по жељи, тако да су наставнице ликовне културе и
музичке културе уз помоћ дечијих радова украсиле кабинете.
Гугл учионица се и даље користила за додатну комуникацију са децом, уколико и кад се за
то укаже потреба, а нарочито за ђаке који нису били тог дана у школи. План и програм су
реализовани и циљеви и исходи постигнути.

Настава физичког васпитања је одржавана редовно. План и програм је испуњен као и
циљеви, задаци и исходи предмета у складу са епидемиолошким стањем у нашој земљи.
Угледни часови
-Ликовна радионица (3. и 4. Разред) наставна јединица: Илустрација;
-Музичка култура:
Учествовали смо на угледном часу у корелацији са предметима историја и српски језик. Тема
је била Књижевно-историјски матине у част Десанки Максимовић. Час је био веома богат
садржајима уз помоћ међупредметних корелациија и компетенција те је веома успешно
реализован испред школе уз неколико музичких тачака 21.10.2021.
Последњег дана првог полугодишта, 30.12.2021. одржан је новогодишњи угледни час на
коме су се представили ученици који похађају наставу у оквиру обогаћеног једносменског
рада и слободних наставних активности (музичка радионица, руска, немачка, фолклор),
прикључила се и једна група која је отпевала песму на енглеском језику, а ученици ликовне
радионице су правили честитке и магнетиће које су продавали. Приход je искоришћен за
опремање кабинета ликовне културе. Ученици у оквиру наставе српског језика су правили
честитке које су постављене на паноима по ходницима школе, а чак су и снимили
новогодишње честитке за наставнике које су приказане на завршетку угледног часа.
Учествовали су ученици од 1. до 8. разреда и направљена је прелепа међупредметна
корелација, примењене међупредметне компeтенције па и предузетништво.
Наставница музичке културе је одржала два часа у 4. разреду ради представљања предмета
музичка култура, као и слободне наставне активности и једносменски рад. Организавала је
заједно са директорком школе у сарадњи са општином Стари град џез концерт у школи. У
сарадњи са Факултетом музичке уметности 18.5.2022. као део 29. ЕАС (Европска асоцијација
музике у школама) конференције, Милица А.Коматина је угостила професоре музике из
Немачке, који су посетили часове музичке културе, а затим се дискутовало о сличностима и
разликама у наставном процесу, плановима, програмима и реализацији наставе у Немачкој
и код нас. Позвана је била да присуствује отварању Међународног педагошког форума
21.5.2022. и учествовала је у дискусији о стању школства у Србији одржаном у Ректорату
универзитета уметности.
Са својим одељењем 6/1 је реализовала посету Музеју чоколаде у јуну месецу.
Такмичења
Музичка култура:
У оквиру организације „Пријатељи деце“ одржано је такмичење „Златна сирена“, а резултати
су:
-Татјана Санковић 6/2 - 2. место (општинско такмичење); категорија: дечја песма
-Лара Божиновић 8/2 - 1. место (општинско такмичење), 1. место (градско такмичење);
категорија: народна страна песма
Ликовна култура - конкурси:
-СВЕТИ САВА-општински ниво:
1.место-Катарина Ристић 7/2
2.место-Ана Шошкић 6/2
3.место-Сара Симић 5/1
-ДЕЧЈЕ КАРИКАТУРЕ “Мали Пјер“ освојена су следећа места:

-на општинском нивоу: 1.место-Маша Панић 6/1
1.место-Петра Палибрк 6/1
1.место-Ана Шошкић 6/2
2.место-Марта Биљић 6/1
2.место-Дарја Кањевац 6/1
2.место-Ксенија Савић 6/1
3.место-Теодора Ђорђевић 7/1
3.место-Милица Бојичић 5/2
3.место-Ружица Митровић 8/2;
-на градском нивоу: 3.место-Петра Палибрк 6/1
3.место-Ана Шошкић 6/2
-УСКРШЊЕ ЈАЈЕ освојене су следеће награде:
1.место-Катарина Ристић 7/2
1.место-Маша Поповић 6/1
2.место-Сава Ивановић 7/1
2.место-Душан Филиповић 5/2
3.место-Милена Спасић 6/1
3.место-Зоја Илијин 8/2
„ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ“ БАВАНИШТЕ(иницијал), републички ниво:
2.место-Милена Спасић 6/1
похвала-Андреа Савић 7/1
У сва четири спорта са лоптом (кошарка, одбојка, фудбал и рукомет) за девојчице и дечаке
5/6 и 7/8 разреда. Запажени су изузетни резултати .
Девојчице: 5. и 6.разред - 3.место на општинском такмичењу.
Секције и слободне активности
Секције су могле да се одржавају током школске године као и слободне активности из
предмета Хор и оркестар и Цртање, сликање, вајање у складу са планом и програмом. Настава
слободне наставне активности Хор и оркестар и Цртање, сликање и вајање се одвијала у
школи. Сви часови су одржани и уписани у ес дневник. Настава Хор и оркестар је била
организована у 4 групе на нивоу разреда, сваког дана 8. часа.
Такмичења су одржавана, као и припреме за исте. Урадили смо радове на тему светог Саве и
Ускрса и тим радовима украсили паное школе. Направљена је и предивна презентација
радова за сајт наше школе. Што се тиче музичке културе односно Хора, направљени су видеи
у којима деца изводе „Химну св .Сави“, једну народну песму „Ајде ,Јано“, дует народна песма а
капела – „Божури“.
Епидемиолошка ситуација је у мају била повољна те смо одржали Дан школе 9.5.2022.
Наступао је хор школе уз инструменталну пратњу изводећи 4 нумере различитог жанра. На
самом крају прередбе , прикључио се и хор одраслих сачињен од наставника, али и
директорка и педагог су такође учествовале на опште одушевљење публике и деце. Са хором
су певали и одабрани ученици од 1.до.4.разреда који су похађали музичку радионицу у
оквиру Обогаћеног једносменског рада. Сви смо закључили да је неопходно обезбедити салу
за следеће наступе, јер је простор -хол школе, мали и неадекватан за наше приредбе и госте
који желе да прате програм.

Након приредбе, одржан је сајам школских радова. Ученици од 5. до 8.разреда су углавном
правили костиме и осмишљавали мини представе глумећи ликове из градива које су
обрађивали током године на часовима историје. Одељење 6/1(разредни старешина
М.А.Коматина) је додатно радило микробит програмирање и продавало накит, а 6/3 је
продавало своје саднице цветница и зачинског биља тако да је сакупљен прилог уплаћен у
хуманитарне сврхе. На часовима ЦСВ-а направљене су и осликане маске зарад представе
„ГРЧКА КОМЕДИЈА“, у корелацији са историјом за Сајам школских пројеката.
Крајем маја, традиционално, ученици осмог разреда су у сарадњи са наставницом ликовне
културе одштампали мајце са логом БАРУХ 2007, по сопственој скици.
Обогаћени једносменски рад
Часови једносменског рада су одржани према предвиђеном плану и распореду.
Ликовна радионица је одржавана у четири једночасовна термина. Сваки термин био је
предвиђен за једну групу од 15 до 20 ђака.
1.група-1.разред;2.група-2.разред;3.група-3. и 4.разред и 4.група-старији разреди.
Музичка радионица се одржавала четвртком у 4 групе. Долазили су ученици од 1. до
7.разреда. Углавном су деца имала часове клавира, учили су да свирају композиције
различитих жанрова једном руком, а напреднији ученици са две, свирали смо металофоне и
блок флауте. Певали смо дечије песме, радили кореографије, а у току 2. полугодишта смо
добили бумвекере-музичке цеви, које су деца веома лепо прихватила и са радошћу свирала.
Припремили су и учествовали су на угледном часу „Новогодишњи матине“, као и на
приредби за Дан школе (горе поменуте).
У току године прошли смо различите цртачке и сликарске технике, као и асаблаж и технику
мапир маше. Треба и напоменути пројекат „ЗОО ВРТ“ je остварен са групом 1. и 2.разреда, а
рађен је комбинованим материјалом, како вајарским тако и сликарским.
Одржавали су се и часови тениса за наведене разреде по 2 сата недељно од новембра месеца
у оквиру једносменског рада, а часове је држао колега Александар Суботић. Деца су показала
изузетно интересовање за овај пројекат .
Стручно усавршавање
Наставница ликовне културе је похађала семинаре:
„Ефикасним реаговањем до успешног решавања и превазилажења кризних
ситуација“(8сати),30.5.2022.; вебинар, група Klett,“Комуникацијске вештине у шкоској
арени“, 23.2.2022(1 бод).; „Одељенски старешина-носилац остваривања васпитне улоге у
савременој школи“(16 бодова); „Обука за запослене-породично насиље“,27.1.2022.(16
бодова); „Обука за запослене-стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у
понашању,27.1.2022.(16 бодова).
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊE ВАН УСТАНОВЕ , ШКОЛСКА ГОДИНА: 2021/2022
Милица Анђелковић Коматина
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Напомена: Директорка школе је одредила да руководилац Стручног већа уметности и спорта
за следећу школску годину буде Слободанка Тодоровић- наставник ликовне културе.
Милица Анђелковић Коматина
Руководилац Стручног већа
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 Ивана Јегдић – професор
српског језика и књижевности
1.
Настава је планирана и организована у складу са предлозима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на
основу Посебног програма образовања и васпитања и Закључка кризног штаба за сузбијање
заразне болести Ковид-19.
2.
Планови и програми наставника су достављени педагогу школе у електронском
формату. Наставници овог Актива усагласили су своје Оперативне планове са посебним Про
Чланови Стручног већа представили су резултате иницијалних тестова и приступили
компаративној анализи. Приказани су планови за интензивнији рад на областима и са
ученицима који су остварили слабије резултате од просечних.
3.
Чланови Већа представили су планове за реализацију заједничких угледних и
огледних часова и пројектних недеља. Усвојен је План стручног усавршавања.
Сви наставници доставили су свој Годишњи план стручног усавршавања педагогу
школе.Усвојен је распоред часова и налази се на интернет страници школе.Распоред
писмених и контролних задатака је усаглашен, усвојен и истакнут на интернет страници

школе. Rазговарали смо о о примени исхода, као и о могућностима реализације планиране
пројектне наставе. Временско ограничење не дозвољава потпуну оствареност самих исхода
пројеката, али се свакако ради на проналажењу метода којима би се пројектна настава могла
инфилтрирати у задатим оквирима.
4.
Школска године почиње регуларно, у школи су сва деца, нису подељена на групе као
прошле школске године. Часови се одржавају 45 минута. Такође, ове школске године, као и
претходне, ученици не мењају кабинете, већ су стационирани у одређеним ученионицама
због епидемиолошких условакорона
вируса.
Приликом
пројектних
активности примењиваћемо интердисциплинарни приступ. Пројекти могу да се организују
онлајн.
5.
Обележавање Европског дана језика смо организовали заједно са колегиницама које
предају стране језике. Ученици су у сарадњи са професоркама направили изложбу у холу
школе и снимили филм који је окачен на Фејсбук страницу школе.
6.
Професорке српског језика и књижевности са својим ученицима покренуле су низ
активности којима су обележиле рођендан Вука Стефановића Караџића, али и годишњицу
добијања Андрићеве Нобелове награде. Пројектна недеља завршена је угледним часом у
библиотеци, 5.11. 2021. који су водиле све три професорке са ученицима петог, седмог и
осмог разреда. Часу је присуствовала директорка школе Милица Томовић. Одржана су
Одељенска већа свих разреда, као и Наставничко веће. Закључено је да постоји велики број
ученика са недовољним оценама из природних наука. Колеге су изнеле план о унапређењу
рада са ученицима који имају недовољне оцене.
7.
За организацију прославе Дана Светог Саве задужен је Тим за културну делатност
школе. Чланови Тима осмислили су активности које ће бити пренете ученицима. Како
захтева тренутна епидемиолошка ситуација, прослава ће бити уприличена онлајн.
8.
Редовна, допунска и додатна настава реализује се у складу са Школским програмом за
ову школску годину
9.
У новонасталим околностима, рад секција је врло отежан и ограничен. Секције се
углавном не одржавају, или се одржавају спорадично онлајн или на редовним часовима
придружени наставним темама.
8. Извештај о раду одељенског већа првог разреда
Члановивећа првог разреда су :
1. Милка Обрадовић
2. Јелена Станковић
3. Андреја Станкић
4. Јована Гојковић
5. Милан Рајић
Укупан број ученика у првом разреду је 80 (1/1 - 26 ученика: 14 дечака и 12 девојчица, 1/227 ученика: 11 дечака и 16 девојчица, 1/3: 27 ученика: 12 дечака и 15 девојчица).
АВГУСТ:
Учионице су спремне за почетак школске године у ванредним условима због пандемије
корона вируса. Први разреди су распоређени на првом спрату. Свако одељење има своју
учионицу, и настава се одвија у једној групи у којој је цело одељење. На захтев Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је

припремио План реализације наставе, према коме се планира, организује и реализује
настава. Договор на нивоу школе је да родитељи морају заказати сваки долазак због
поштовања прописаних епидемиолошких мера. Договорено је да учествујемо у
активностима организације ,, Пријатељи деце".
СЕПТЕМБАР:
Период прилагођавања на школу ученика првог разреда је прошао без проблема. Ученици су
лепо прихватили школске обавезе и навикли се на њих. Сви раде према својим
способностима и напредују у раду.
Први родитељски састанак одржан је 2.09. уз епидемиолошке мере . Родитељи су упознати
са мерама заштите и правилима понашања за време трајања пандемије Ковид 19. Родитељи
су добили све потребне информације за полазак ученика у школу ( начин рада, уџбеници,
исхрана, изборни предмети ). Родитељи су упознати са Планом и програмом који ученици
треба да усвоје током првог разреда, начином оцењивања, праћења и вредновања рада
ученика. Обавештени су о терминима отворених врата .

ОКТОБАР :
У оквиру пројекта ,, Обогаћен једносменски рад“ ученици првог разреда једном недељно
имају часове: тениса, ликовне уметности, музичке културе, немачког и руског језика,
фолклора узпосебне мере заштите. У сарадњи са Паркинг сервисом ученици су имали
предавање – презентацију о саобраћају и на поклон добили прслук за лакше уочавање деце
у саобраћају.
НОВЕМБАР :
Одржан је родитељски састанак, анализирани су успех и владање на крају првог
класификационог периода. Ученици су преко „Пријатеља деце“ учествовали у ликовном
конкурсу на тему „Дете је дете да га волите и разумете“. На часовима се примењују
активности из пројекта „Тролист“.
ДЕЦЕМБАР :
Радомир Путник из удружења за културу, науку и образовање „НиколаТесла“ одржао је
ученицима предавање о проналасцима Николе Тесле. Ученици су научили више о Николи
Тесли, утицају и важности његових проналазака и упознали неке од Теслиних проналазака:
Теслин калем и Колумбово јаје.
Ученици првог разреда посетили су установу културе - позориште у ,,Академији 28“, где су
гледали представу за децу ,,Три мускетара и прича о Деда Мразу". Представа је била
занимљива и допала се ученицима.
Слабије напредују Наталија Жежељ, Мирко Михајловић, Јована Окановић и Анастасија
Поповић.
Прво полугодиште је завршено 30.12.2021.
Родитељски састанци ће бити одржани након зимског распуста када ће и деци бити
подељене ђачке књижице.
ЈАНУАР – ЈУН
Ученици учествују у ликовним конкурсима који се објављују у нашој школи и спремамо
пројекат за Дан школе. Спремамо се и за учешће на приредби поводом Дана школе. Сарадња
са родитељима је веома добра и родитељи долазе на отворена врата.
УСПЕХ: Одељење 1/3 има 27 ученика, 15 девојчица и 12 дечака. А.П. и И.Н. нису савладале све
исходе. Остали ученици са савладали предвиђене исходе. Сви имају примерно владање.
Ученици Т.Ш., Л.Ј. и Д.Г. имају проблеме у понашању у школи, о чему су обавештени
родитељи.
Сарадња са родитељима је добра, долазили су на отворена врата и родитељске састанке.
У априлу, позоришту Бошко Буха (театар Вук) ученици су гледали представу "Аладинова
чаробна лампа".
Већина ученика нашег одељења били су укључени у „Обогаћени једносменски рад“ у
школској 2021/2022. години у разним радионицама.
У току школске године радило се по методама из пројекта „Тролист“.
3. Наставни план и програм је у потпуности реализован.
4. На стручном већу млађих разреда су предложене дестинације за једнодневне екскурзије и
рекреативну наставу које ће бити реализоване у 2. разреду. Предлози ће бити разматрани на
Савету родитеља.
Руководилац већа првог разреда
Милан Рајић

9. Извештај о раду одељенског већа 2. разреда
Чланови већа 2.разреда су :
1. Александра Солдатовић
2. Предраг Кнежевић
3. Јелена Лазић
4. Бојана Николић
Састанци већа су у првом полугодишту одржани три пута , али чланови већа су
свакодневно сарађивали и договарали се .
Наставни план и програм је реализован по плану РТС-а као и све планиране активности
одељенског већа.
АВГУСТ:
Учитељице Александра Солдатовић и Јелена Лазић учествовале су на онлајн вебинару
,,Дигитални свет у мојој учионици „
Први родитељски састанак одржан је 31.08.2020.уз епидемиолошке мере . Родитељи су
упознати са са мерама заштите и правилима понашања за време трајања пандемије Ковид
19.
Родитељи су добили све потребне информације за полазак ученика у школу ( начин рада,
уџбеници, исхрана, изборни предмети ) . Родитељи су анкетирани за исхрану и изборне
предмете ( грађанско васпитање и верска настава). Упознати су са новим начином
оцењивања – бројчаном оценом.
У одељењу I I /1 Александра Солдатовић предаје следеће предмете : српски језик , музичку
културу , ликовну културу и дигитални свет .
Предраг Кнежевић предаје: математику , СОН, физичко и здравствено васпитање и
грађанско васпитање.
У одељењу I I /2 Јелена Лазић предаје : математику, СОН, физичко здравствено васпитање
и дигитални свет.
Бојана Николић предаје : српски језик ,музичку културу,ликовну културу и грађанско
васпитање.
Учионице су спремне за почетак школске године у ванредним условима због пандемије
короновируса. Други разреди су распоређени на првом спрату . Свако одељење има своју
учионицу, и настава се одвија у једној групи у којој је цело одељење.
Урађени су глобални и оперативни планови и усклађени су са планом РТС-а.
СЕПТЕМБАР:
Почетак школске године је кренуо добор, ученици су били здрави и редовно су похђали
наставу. Свакодневно је праћена адаптација ученика на полазак у школу и прве школске
дане уз епидемолошке мере .
Први родитељски састанак одржан је 31.08.2020.уз епидемиолошке мере . Родитељи су
упознати са са мерама заштите и правилима понашања за време трајања пандемије Ковид
19. Родитељи су добили све потребне информације за полазак ученика у школу ( начин рада,
уџбеници, исхрана, изборни предмети ) .Родитељи су упознати са Планом и програмом који
ученици треба да сувоје током другог разреда, начином оцењивања, праћења и вредновања
рада ученика. Обавештени су о терминима отворених врата .

Ученици одељења 2/1 учествовали и цртали цртеже за ликовни конкурс ,,Свако дете је
једнако важно ". Ученица Тамара Милошевић освојила је 3.место на Међународном ликовном
конкурсу ,, Свако дете је једнако важно ". Ученице Уна Дедић и Лена Ерњаковић добиле су
захвалнице.
Ученици одељења 2/1 учествовали на ликовном конкурсу ,,Дете је дете да га волите и
разумете ". Ученица Миња Стефановић освојила је 1. место .
ОКТОБАР :
У оквиру пројекта ,, Обогаћен једносменски рад“ ученици другог разреда једном недељно
имају часове: тениса, ликовне уметности, музичке културе, немачког и руског језика ,
фолклора уз посебне мере заштите .
Ученици одељења 2/1 учествовали у литерарном и ликовном конкурсу ,, На крилима среће"
. Писали су песме и приче и цртали цртеже.
Међународни пројекат обележавање Светске недеље свемира кроз активност ,, Ја сам
астронаут жена, преда мном је цела Васељена. У души ми стални немир, обићи ћу цели
свемир“- у сарадњи са Удружењем за промоцију природних наука и књижевности ,, Оаза“.
Обележавање Европске недеље кодирања у оквиру пројекта Code Week Serbia 2020.
Ученици одељења 2/2 учествовали су у Међународног пројекта ,, Недеља кодирања". За
учешће у пројекту, сви ученици добили уверења.
НОВЕМБАР :
Одржан је родитељски састанак, анализирани су успех и владање на крају првог
класификационог периода. Ученици другог разреда су се добро прилагодили на школу и
школске обавезе с обзиром да су први разред провели подељени по групама А и Б. Свако
напредује својим темпом и нема проблема у дисциплини.
У онлајн конкурсу ,, Моје право на игру и слободно време " учествовали ученици : Андреј
Бојовић, Душан Богуновић, Данило Гуцић и Јована Петковић.
Рад ученика Андреја Бојовића пласирао се за градско такмичење.
У сарадњи са родитељем Николић Немањом, његовом сарадницом и фирмом East Diagnostics
за ученике одељења II-2 организована је научна радионица ,, Научни експерименти" , током
које су ученици имали прилику да упознају неке од апарата који се користе за рад у научној
лабораторији и да истражују науку кроз различите експерименте. Ученици су били потпуно
обучени у заштитна лабораторијска одела (маска, рукавице, наочаре, кецеља) и учествовали
су у извођењу експеримената. Радионица је одлично протекла, ученици су били задовољни.
Ученик Урош Симсоки учествовао је ликовним радом на конкурсу за децу ,,Наш војник, наш
херој" које организује Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Сви ученици другог разреда, одељења II – 1 и II - 2 учествују у ликовном конкурсу ,,Кад ђаци
постану вилењаци".
ДЕЦЕМБАР :
Ученици другог разреда учествовали су у пројекату "Синергија уметности и науке - Ученик –
научник – уметник” - Куће краља Петра Првог, Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“- Института од националног значаја за Репубику Србију, Универзитета
у Београду, као и Удружења за културу, науку и образовање „Никола Тесла“.Предавање г.
Радомира Путника који је направио реплике Теслиних проналазака) ученици ће научити
више о самом Николи Тесли, утицају и важности његових проналазака и упознају неке од
Теслиних проналазака: Теслин калем и Колумбово јаје.

Ученице Ксенија Глигоријевић, Тамара Јовановић, Нева Поповић, Ива Цветков, Вишња
Стефановић, Симона Петровић , Стефанија Најденишева и Андреа Зељић освојиле су награде
за драмски тескт ,,Искрен новогодишњи дар", на конкурс ,,Да се ја питам" који организује
Удржење Чеп за хендикеп, два слатка пакета.
Ученици одељења II – 2 учествују у Међународном пројекту Erasmus+ пројекта Illumine
Јануар
Након зимског распуста ученици другог разреда учествовали су на ликовном Конкурсу ,,
Свети Сава“ и својим радовима допринели организовању Светосавске приредбе и
обележавању школске славе. Ученици одељења II – 2 Т.Ј. , А.З., К.Г. рецитовале су песму о
Светом Сави. Приредба је реализована онлајн .
Фебруар
Ученици одељења II – 2 учествују у Међународном пројекту ,,Имам темперамент , поклањам
ти инструмент“ које организује Удружење ПУНКС из Бања Луке. Ученици добијају
партнерску школу са којом размењују инструменте прављене од рециклираног материјала и
песме.
Март
Ученици одељења II – 1 и II – 2 осмисли су пројекте поводом Међународног дана жена.
Ученици одељења II – 1 одржали су радионицу израде честитки и корпица са цвећем за
мајке. Ученици одељења II –2 организовали су пројакат ,, 8 величанствених принцеза“,
ученици направили књиге у којима су описали седам принцеза из бајки по избору. Ученици
су као задатак имали да користећи што више описних придева опишу седам принцеза из
бајки , а осма принцеза била је њихова мајка.
Ученици одељења II – 1 и II – 2 учествовали на ликовном конкурсу ,,Карикатуре " у
организацији Пријатеља деце , Стари град.
М.С. освојила 1. место на општини и 1. место на градском такмичењу.
Н.Џ. освојио је 2.место на општинском такмичењу.
Ученици одељења 2/1 учествовали на Међународни конкурс ,, Удружење Словенске
писмености и заштите ћириличног писма ". На овом конкурсу награђене су ученице Ј. П. и С.
К. , ученице су добиле диплому и медаљу као награду.
Ученици одељења II – 2 у сарадњи са Народном библиотеком Београда имали су радионицу
,,Најстарија писма у српском језику“. Ученицима су Мирјана С. и Миланка одржале радионицу
о најстраијим писмима у српском језику. Ученици су сазнали која су била прва писма у нашем
језику, како су се мењала и изгледала током времена. Могли су да виде и додирну прибор за
писање из прошлости (кожа и перо), сазнали су како се некада писала књига, како се
опшивала и како се припремао папир за писање.
Април
Ученици другог разреда учествовали на ликовном конкурсу ,, Крв живот значи " , Црвени
крст Србије . Ученик Д.М. освојио је 1. место на конкурсу .
Ученици другог разреда учествовали на онлајн ликовном конкурсу ,,Ускршње јаје ", у
организацији Пријатеља деце , Стари град . Ученица Сандра Ковач освојила је 1. место на
конкурсу.
Ученици одељења 2/1 учествовали у конкурсу на литерарном и ликовном конкурсу ,,Дани
ћирилице Баваниште ". Ученица С. К. освојила је 1 . место на литерарном конкурсу са песмом
,,Мудрост ".
Ученици одељења II – 2 учествовали су на фестивалу поезије београдских основних школа
,,Мали победник“ , у организацији Културарт-а. Песме ученика Н.П и Н.Џ. ушли су у зборник

радова дечијих песама и награђене су. Ученица Н.П. освојила је прво место на Републичком
такмичењу поезије и пласирала се на Међународно такмичење.
Мај
Ученици другог разреда учествовали на онлајн ликовном конкурсу песничком конкурс
,,Чувари ћирилице " у оквиру Ћириличне баштине, ученици пишу песме на тему,,
Ћирилица".Ученице С. С. и В. П. Добиле су захвалнице.
Ученици одељења II – 2 учествовали су на конкурсу ,, Драмски текстови за децу“, у
организацији установе ,,Цврчак и другари“ из Темерина. Ученици Н.П.,Ц.И. , Т.Ј.,В.С.,А.З.
освојиле су друго место за драмски текст и као награду добиле захвалнице и књиге, а текст
је објављен у зборнику радова.
Ученица Н.П. учествовала је на Међународном такмичењу поезије ,,Дјечије царство“ у Бања
Луци и освојила 2.место, а учитељица Бојана Николић нагарађена је за креативно
менторство.
Јун
Ученици другог разреда учествовали на Међународном конкурсу ,, На слово Љ, кажи ЉУБАВ
", који је организовала учитељица Бојана Николић. Награђени су ученици Н.П.,Н .С., В.П.
Урађена је анализа успеха и владања на крају школске 2020/2021.године .Сви ученици имају
примерно владање , напредују према својим способностима и својим темпом.
- Ученици су последњег дана школске године посетили Калемегдан и провели време у игри
и дружењу.
- Подела књижица и родитељски састанак одржан је у школском дворишту 28.јуна
2022.године
Руководилац већа другог разреда
Бојана Николић
10. Извештај одељенског већа трећег разреда
Чланови већа трећег разреда су :
- Милица Пећић (3-1)
- Кристина Јанчевић (3-2)
- Радмила Савић (3-3)
Чланови већа су се редовно састајали у току ове школске године. Све активности
предвиђене годишњим планом су реализоване.
У 3. разреду има 85 ученика.
На почетку школске године у 3-1 уписао се Михаило Живановић, а у 3-3 Василије Вуловић.
Из дисциплинских разлога, ученик Ђ. Ј. Прешао је у 3-1.
У 3-1 има30 ученика( 20 девојчица и 10 дечака), у 3-2 има 27 ученика( 14 девојчица и 13
дечака), а у 3-3 има 28 ученика( 11 девојчица и 17 дечака).
АВГУСТ: Урађени су годишњи и оперативни планови рада. Планирани су такође и часови
пројектне наставе.
Учионице су сређене за почетак школске године и направљен је план набавке потребних
наставних средстава.
Утврђен је распоред писмених провера и контролних вежби.

СЕПТЕМБАР: Одржани су први родитељски састанци. Разговарало се о наставном плану и
програму, школском календару, неопходном прибору и уџбеницима, исхрани, , организацији
боравка.
Ученици су заједно са родитељима изабрали понуђене активности у оквиру једносменског
рада: Руски језик, Немачки језик, Ликовна секција, Фолклор и Спортске активности.
Изабрани су представници за Савет родитеља.
ОКТОБАР: Ученици учествовали у акцији „Деца деци“ у организацији „Пријатеља деце“ где се
скупљао школски прибор и играчке за децу без родитељског старања.
Ученици су својим ликовним радовима учествовали у реализацији угледног часа ученика
старијих разреда на тему Стваралаштво Десанке Максимовић, са освртом на Крваву бајку и
страдање крагујевачких ђака .
НОВЕМБАР: Извршена анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог
периода школске 2021/22.године. Одржани су родитељски састанци на којим се разговарало
о успеху и владању.
На Пројектној настави ученици су радили на следећим пројектима:
„Одељењски еко-филм“, „Историја нашег краја“
„Школски биоскоп поново ради“, „Енигматске одељењске новине“
„Очистимо наш парк“ и „Прављење новогодишњих украса“.
Ученици су били укључени и у пројекте:
- Спортско такмичење "Брзином до звезда",
- "Радујмо се заједно" чији је носилац Спортски савез особа са инвалидитетом, Београд
Планиран је Сајам пројеката ученика( Тролист).
ДЕЦЕМБАР: Ученици сва три одељења трћег разреда, су учествовали у акцији „Црвеног
крста“ „Један пакетић пуно љубави“, где су прикупљали играчке и слаткише за децу без
родитељског
старања.
У оквиру пројекта, "Промоција хуманих вредности"- у сарадњи са Црвеним крстом Стари
град, ученици трећег разреда су извели представу "Другарство увек побеђује" у општини
Стари град и на манифестацији "Староградска зима".
Часовима одељенског старешине присуствовала је и волонтерка Црвеног крста, која је са
ученицима реализовала радионице на различите теме као што су: ненасилно решавање
конфликата, толеранција, дечија права, родна равноправност...
Сви ученици трећег разреда су учествовали у осликавању сценографије за заједничко
извођење представе.
Ученици 3-1 и 3-2 су посетили „Музеј науке и технике“, чиме је направљена корелација са
обрађеном наставном јединицом из Природе и друштва- Упознавање прошлости.
Ученици одељења 3-3 су посетили „Музеј чоколаде“, у оквиру часа Природе и друштва.
На школском такмичењу из математике ученици 3. разреда су постигли следећи успех:
1. место Миња Марковић3-1,
2. место Вера Михаиловић3-3
3. место Ана Михајлов, Урош Милутиновић, Лена Крстић 3-1
и пласирали се на општинско такмичење.

Ученици 3. разреда су узели учешће и на информатичком такмичењу “Дабар” које је
ове
године
реализовано
онлајн.
Дана 21. 12. 2021. године организован је одлазак у Академију 28. Ученици су гледали
представу
"Три
мускетара
и
прича
о
Деда
Мразу".
Трећи разред је присуствовао радионици о Николи Тесли. Радионицу је водио господин
Путник, који је правио реплике Теслиних проналазака који су изложени и у Музеју Николе
Тесле. Пројекат је направљен у нади и са жељом да деца заволе науку и уметност. Радили су
експерименте
и
уживали
у
предавању.
Ученици су укључивани у различите активности: литерарни и ликовни конкурси, драмска,
литерарна, рецитаторска секција, пројекти у школи и у локалној заједници.
Ученици трећег разреда су учествовали и на новогодишњем ликовном конкурсу “ Кад ђаци
постану вилењаци” у оквиру кога су слали своје ликовне радове.
ЈАНУАР: Прославили смо школску славу Свети Сава.
Извршена je анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске
2021/22. године.
Разговарало се о ученицима који раде по индивидуализацији и по прилагођеном програму.
МАРТ: Извршене су припреме за Сајам пројеката ученика( Тролист).
МАЈ: Ушеници 3. разреда су својим ликовним радовима и пројектима украсили школу, на тај
начин свечано смо обележили Дан школе. После приредбе на Сајму пројеката, ученици су
представљали своје пројекте.
Ученица Вера Михаиловић 3-3 освојила је друго место, а Миња Марковић 3-1 освојила је
треће место на Општинском такмичењу из математике.
ЈУН: У одељењу 3-1 има 30 ученика, 20 девојчица и 10 дечака. Трећи разред је 21 ученик
завршио са одличним успехом, а 9 ученика са врло добрим успехом. Ученици Ђ. Ј. и Б. Ш. имају
смањене оцене из владања на врло добар (4), остали ученици имају примерно владање.
Одељење 3 -2 има 27 ученика, од тога 13 дечака и 14 девојчица. Деветнаест ученика је имало
одличан успех, седморо ученика завршило је разред врло добрим успехом и један ученик је
имао добар успех. Сви напредују према својим способностима и интересовањима.
Дисциплина
је
задовољавајућа.
Сви
ученици
имају
примерно
владање.
У одељењу 3- 3 има 28 ученика, 11 девојчица и 17 дечака. Трећи разред је 23 ученик завршио
са одличним успехом, а 5 ученика са врло добрим успехом. Сви ученици имају примерно
владање.
Наставни план и програм је у потпуности реализован у свим одељењима 3. разреда. Одређен
број ученика је показао велики напредак и ангажовање у другом полугодишту, што се
одразило на бољи успех.
Предложене су дестинације за наставу у природи и екскурзију које ће бити реализоване
следеће школске године. Предлози ће бити разматрани на Савету родитеља.
Ученици 3. разреда су ове школске године учествовали на многим такмичењима( Спортско
надметање на Калемегдану, Брзином до звезда ликовном конкурсу "Украси јаје", "Витезово
пролеће" 2022. Такође су учествовали и на конкурсу " На слово Љ , кажи љубав", ученица
Катарина Ђорђевић 3-3 освојила својим ликовним радом 2. место., а узели су учешће и на
конкурсу међународног пројекта "Глобални дечији Дизајнатон 2022" 3-2).
Посећивали су многобројне културне установе (Музеј Вука и Доситеја, Музеј чоколаде,
Педагошки музеј, Радионице за децу– “Упознај Београд да би га више волео” у Заводу за

заштиту споменика културе града Београда, у оквиру амбијенталне наставе посетили смо
цркве Ружицу и Свету Петку, да би се упознали са нашим културним наслеђем, фрескама,
витражима,
иконама,
понашањем
при
обиласку
културних
споменика.
Радионица и предавање на тему целина и заштићених простора Београда путем занимљивих
едукативних задатака. позоришне представе итд.).
Учешће на фестивалу позоришних представа Промоција хуманих вредности: Ученици 3-1
учествовали су на дводневном фестивалу позоришних представа у Ковину и представом
"Прича о једном ружном пачету" представили значај прихватања различитости и
поседовања толеранције .
Учитељица Милица Пећић посетила је семинар "Креативни рад са ученицима на превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци, који је одржан у Градском заводу за јавно здравље у
Београду.
Учитељица Радмила Савић савладала је обуке: „ Заштита деце са сметњама у развоју у
случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља“ и „Улога установа
образовања и васпитања у борби против трговине људима“.
Све учитељице 3. разреда савладале су програм обуке стручног усавршавања: „Одељењски
старешина- носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи“.
За руководиоца Одељењског већа за наредну школску годину изабрана је Милица Пећић.
Урађен је план Одељењског већа за школску 2022/2023 годину.
Руководилац одељенског већа 3. разреда Радмила Савић,
11. Извештај одељенског већа четвртог разреда
Чланови већа су:Немања Станков, Слобода Банковић, Јелена Родић Активности:
1. Школа и све учионице су у потпуности припремљене за почетак нове школске године.
2. Усвојен је школски календар за 2021/2022. годину.
3. Планиране су све ваннаставне активности, рад секција и допунска настава.
4. Одређена је динамика одржавања редовних родитељских састанака.
5. Подела таблета за ученике четвртог разреда биће 8. септембра у 18.40 часова у
дворишту школе.
6. Договор на нивоу школе је да родитељи морају заказати сваки долазак због поштовања
прописаних епидемиолошких мера.
7. Састанак Савета родитеља одржан 13.9.2021. са почетком у 18:00.
8. Укупан број ученика у четвртом разреду је 65 (4/1 - 22 ученика: 13 дечака и 9 девојчица,
4/2- 23 ученика: 12 дечака и 10 девојчица, 4/3: 20 ученика: 10 дечака и 10 девојчица).
Наставни план и програм за први за класификациони период је у потпуности
реализован.Нема недовољних оцена, један ученик Иво Робертсон (због болести корона
вирусим) 4-3 је неоцењен из три предмета из српског, математике и природе и друштва.
Два ученика похађају наставу по ИОПу 1 ( П.Р и П.Р) Ученици 4. разреда су ове године
узели учешћа у организацији „Пријатељи деце“. Учествовали су на ликовном конкурсу
„Дете је дете да га волите и разумете“, где су запажене резултате остварили следећи
ученици:, Петра Радовановић (4/3) специјална прва награда, Дуња Алексић (4/3) друга
награда и Ксенија Леро (4/3) трећа награда. Сада се припремају за учешће у „Песничким
сусретањима деце“.

9. Ученици 4-3 су учествовали у наградном конкурсу који је организовала компанија
Frikom где су одвојили награду- сладолед за цео разред.
На састанку кризног штаба је одлучено да се продужи јесењи распуст за ученике основних и
средњих школа, тако да ће распуст трајати од 8. до 12. новембра, а све у циљу спречавања
заражавања још већег броја ученика. Први радни дан после распуста је 15. 11. 2021.

Педагог школе, Тијана Кићовић, обавештава Стручно веће да су активности из једносменског
рада почеле 1. 10. и да се редовно одржавају. Ученици смеју и даље да иду на само једну,
изабрану, активност. Утисци родитеља, деца и свих запослених су изузетно позитивни.
Сарадња са родитељима је честа и успешна. Успех на крају првог полугодишта:
У одељењу 4-1 има 22 ученика, 8 девојчица и 13 дечака.
Са одличним успехом је полугодиште завршило 17 ученика, а са врло добрим 5 ученика.
Добрих, довољних и недовољних ученика нема.
Сви ученици имају примерно владање. У одељењу 4-2 има 23 ученика.
12 дечака и 11 девојчица.
Са одличним успехом је 19 ученика, са врло добрим је 4. Добрих, довољних и недовољних
ученика нема. Сви ученици имају примерно владање.
У одељењу 4-3 има 19 ученика.
9 дечака и 10 девојчица.
Са одличним успехом је 16 ученика, са врло добрим је 3 ученика. Добрих, довољних и
недовољних ученика нема.
Сви ученици имају примерно владање.
Сви планови и програми редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани.
Активности из пројекта "Тролист" се реализују колико дозвољавају услови епидемиолошке
ситуације.
Ове школске године укључени смо у пројекте:
- Спортско такмичење "Брзином до звезда", ученик 4-3 Ђорђе Бојичић ушао је у првих
осам најбржих дечака.
- "Радујмо се заједно" чији је носилац Спортски савез особа са инвалидитетом, Београд.
Ученици одељења 4-3 су посетили Музеј чоколаде у оквиру часа Природе и друштва.
На школском такмичењу из математике ученици четвртог разреда су се пласирали на
општинско такмичење:Мила Соколивић 4-2, Коста Илић 4-2, Миа Стојановић 4-2, Роса Ковач
4-3.Ученици су узели учешће и на информатичком такмичењу “Дабар” које је ове године
реализовано онлајн.
Дана 21. 12. 2021. године организован је одлазак у Академију 28. Ученици су гледали
представу "Три мускетара и прича о Деда Мразу".
Ученици су узели учешће и у хуманитарној акцији прикупљања пакетића “Један пакетићмного љубави”.
Ученици су присуствовали радионици о Николи Тесли. Радионицу је водио господин Путник,
који је правио реплике Теслиних проналазака који су изложени и у Музеју Николе Тесле.
Пројекат је направљен у нади и са жељом да деца заволе науку и уметност. Радили су
експерименте и уживали у предавању.
Ученици 4-3 су учествовали на ликовном конкурсу "Дете је дете да га волите и разумете" где

је ученица Петра Радовановић освојила специјалну прву награду, Дуња Алексић 2. награду, а
ученица Ксенија Леро 3.награду.
Ученици 4-3 учествовали су и на конкурсу који је организовала компанија Frikom , ученици
су освојила 3. место и сладолед за цео разред.
Ученици су укључивани у различите активности: литерарни и ликовни конкурси, драмска,
литерарна, рецитаторска секција, пројекти у школи и у локалној заједници.
Ученици четвртог разреда су учествовали и на новогодишњем ликовном конкурсу “ Кад ђаци
постану вилењаци” у оквиру кога су слали своје ликовне радове.
Ученици четвртих разреда су учествовали у новогодишњем угледном часу који су
организовали наставници који воде једмосенски рад.
Родитељи и ђаци су упознати са изменама у школском календару.
Ученици четвртог разреда су полугодиште завршили редовним доласцима у школу
поштујући све епидемиолошке мере.
12. Извештај о раду одељенског већа петог разреда
Чланови већа су: Јована Маловић, Радица Миљаковић Аврамовић и Јасмина Гајић
Активности:
2. Школа и сви кабинети су у потпуности припремљени за почетак нове школске године.
3. Усвојен је школски календар за 2021/2022. годину.
4. Усклађене су све ваннаставне активности, рад секција, додатна и допунска настава
како не би дошло до поклапања у раду наставника.
5. Наставници предметне наставе направиће распоред тестова, писмених и контролних
задатака водећи рачуна да то буде у складу са законом и правилником о оцењивању.
6. Одређена је динамика одржавања редовних родитељских састанака.
7. Одређен је распоред одржавања отворених врата свих предметних наставника како
не би дошло до поклапања. Договор на нивоу школе је да родитељи морају заказати
сваки долазак због поштовања прописаних епидемиолошких мера.
8. Изабране су теме које ће бити заступљене на часовима Одељенске заједнице и
динамика одржавања истих.
9. Одељенске старешине су припремиле и презентовале план рада за школску
2021/2022.
10. Одељенске старешине, на часовима одељенске заједнице, едукују ученике о
правилима понашања, насиљу, нивоима насиља, мерама и санкцијама које ће се
предузимати у случају појаве било које врсте насиља. У едукацију и разговор са
ученицима се по потреби укључују и педагог и директорка школе.
11. Од стране педагога школе и одељенског старешине одељења 5/1, Јоване Маловић, дат
је предлог наставницима да се за ученика А.М. изради план индивидуализације,
односно, по потреби и индивидуализовани образовни план ИОП 1 за поједине
предмете. У одељењу 5/2 предложена је израда ИОП-а 1 (индивидуализованог
образовног плана) за ученика Ј.Б. из појединих предмета. Овај ученик за сада ради по
ИОП-у 1 из предмета српски језик. Предметни наставници ће проценити потребе за
подршком и на основу тога припремити посебне планове за ове ученике.
12. Упркос томе што су сва три одељења петог разреда била по 10 дана на комбинованом
моделу наставе, сви наставни планови и програми су реализовани успешно и у
потпуности. Евиденција реализованих садржаја успешно се води кроз еДневник.
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13. Ученици се према њиховим афинитетима, склоностима и жељама укључују у додатни
рад и слободне активности.
14. Ученици се на часовима додатне наставе припремају за такмичења из предмета за које
показују додатно интересовање. Такође, наставници упознају ученике са онлајн
конкурсима (литерарни, ликовни) који су им доступни и многи ученици показују
жељу за учешћем.
15. Сарадња породице и школе је константна и успешна
16. Кроз извештаје праћен рад ученика , реализација наставног плана и програма.
17. Анализиран ИОП
18. одржали смо Сајам ученичких радова уз леп одазив родитеља.
19. Урађена је анкета за слободне наставне активности.
20. Урађен Школски програм на период на 4.године
21. Одабрани уџбеници , промена није било.
22. Анализиран успех на крају школске године и изабран руководилац за следећу
школску годину, израђен план рада одељењског већа и урађена анализа стручног
усавршавања.
Руководилац већа петог разреда
Јована Маловић, наставник математике
13.Извештај о раду одељенског већа 6. Разреда
Чланови већа: Љиљана Ћузовић, Милица А.Коматина Милица Перишић
Активности:
1.
Школа и сви кабинети су у потпуности припремљени за почетак нове школске године;
2.
Усвојен је школски календар за 2021/2022. годину;
3.
Усклађене су све ваншколске активности, рад секција, додатна и допунска настава
како не би дошло до поклапања;
4.
Наставници предметне наставе направили су распоред тестова, контролних и
писмених задтака водећи рачуна да то буде у складу са закоником и правилником о
оцењивању;
5.
Одређена је динамика одржавања редовних родитељских састанака;
6.
Одређен је распоред одржавања отворених врата свих предметних наставника како
не би дошло до поклапања. Договор на нивоу школе је да родитељи морају заказати сваки
долазак због поштовања свих епидемиолошких мера;
7.
Изабране су теме које ће бити заступљене на часовима Одељењске заједнице и
динамика одржавања истих;
8.
Одељењске старешине су припремиле и презентовале план рада за школску
2021/2022.
9.
Aнализиран је успех и владање ученика
10.
Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања је успешно предузео све
потребне мере да до оваквих облика понашања не дође; ако би се десиле граничне
ситуације у школи, Тим би одмах реаговао и приступао решавању проблема. Одељењске
старешине едукују ученике о правилима понашања у школи, али и ван ње, о насиљу и
врстама и нивоима насеља. Увек се говори и о мерама и санкцијама које ће се предузети у
случају појаве било које врсте насиља. У едукацију се по потреби укључују и педагог и
директор школе.
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10. Сви планови и програми редовне, додатне и допунске наставе су у потпуности
реализовани.
11. Урађена је евалуација ИОПа
12. Ученици су укључивани у различите активности: литерарни и ликовни конкурси,
драмска, литерарна, рецитаторска секција, пројекти у школи и у локалној заједници.
13. Директорка школе је нас је упознала са предлозима за једнодневну, дводевну или
тродневну ексурзију у будућем 7.разреду о којима ћемо ближе разговарати на наредним
седницама.
14. Одржаниу су Дан школе и сајам ученичких радова.
15. урађен и извештак о раду и израђен нови план рада за следећу школску годину.
Милица Перишић, руководилац одељењског већа
14. Извештај рада одељењског већа 7. разреда
Одељењско веће седмих разреда чине: Бојана Перуничић, Александра Марковић и
Милица Мирковић
1.
Усвојен је школски календар за 2021/2022. заједно са изменама усвојеним на
Наставничком већу.
2.
Већ током друге половине августа анкетирани су родитељи о начину праћења наставе
од септембра, као и о мерама заштите у школи. Уколико има ученика који не могу да носе
маску, потребно је благовремено скренути пажњу. Поред тога су обављене благовремене
припреме за наредну школску годину. Родитељи су све то време контакирани путем мејла
3.
Договор је да се термини додатне и допунске насаве одреде пошто се устали распоред.
4.
Наставници предметне наставе направиће распореде тестова, писмених и контролних
задатака водећи рачуна да то буде у складу са законом и правилником о оцењивању.
5.
Упркос тренутној ситуацији родитељски састанци ће се одржати у школи..
6.
Ове школске године би теме Одељењских заједница требале бити у складу са
тренутном ситуацијом. Деци је преко потребна подршка и охрабрење у новонасталој
ситуацији.
Заједничким снагама и разговорима ћемо на што лакши начин решавати могуће проблеме
који би нам се нашли на путу.
7.
Анализиран успех и владање на крају првог полугодишта:
8.
Због изузетно тешке епидемиолошке ситуације, професионална оријентација, за
ученике седмих разреда, ће морати да сачека нека боља времена.
9.
Сарадња са родитељима је честа и успешна.
10.
Ученицима су стално доступни сви онлајн конкурси( литерарни, књижевни, ликовни),
тако да многи ученици учествују у истим.
11.
Све разредне старешине, на часовима одељенске заједнице, едукују ученике о насиљу,
нивоима насиља, мерама и санкцијама које ће се предузимати у случају појаве било које врсте
насиља. Опширније о томе, у записницима са часова одељенског старешине.
12.
Наставници су већ послали своје планове педагогу школе и у њима се налазе и
индивидуализовани образовни планови за поједине ученике.
13.
На састанку кризног штаба је одлучено да се продужи јесењи распуст за ученике
основних и средњих школа, тако да ће распуст трајати од 8. до 12. новембра, а све у циљу
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спречавања заражавања још већег броја ученика. Први радни дан после распуста је 15. 11.
2021.
15.
Сарадња са родитељима је била на високом нивоу.
16.
Све активности везане за пројекат Обогаћен једносменски рад су успешно
реализоване упркос сложеној епидемиолошкој ситуацији.
19.
20.
У току октобра месеца, учествовали су у великом броју у хуманиторној акцији Деца
деци, организованој поводом Дечије недеље у октобру месецу.
22.
Сви часови редовне наставе, допунске, додатне и припремне наставе, одржани су по
утврђеном плану.
22.
Анализах је успех ученика на такмичењима. Табела достављена педагогу школе због
израде Извештаја.
23
Урађена је Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода и
на крају школске године .
24.
Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Извештаја о раду Тима.
25.
Анализан је и вреднован .
26.
Обележили смо Дан школе и Сајам дечјих радова.
27. Урађена анкета за ученике , за слободне активности.
28. Припремили смо све потребно за израду ГПР школе за наше веће и урадили извештај за
ову школску годину.
Руководилац разредног већа 7. разреда
Александра Марковић
15. Извештај рада одељењског већа 8. разреда
Чланови већа су: Драгана Аврамовић, Јасмина Лукић и Сања Барбулов
Глобални и оперативни планови за септембар месец треба да се урађени и предати педагогу
школе Тијани Кићовић до 6. 9. 2021.
Стручно организационе припреме подразумевају планирање стручног усавршавања у току
године ( листу семинара послати педагогу школе), као и избор додатне литературе,
опремљеност кабинета и наставних средстава неопходних за рад на часу, начини и облици
рада...
На Наставничком већу одржаном 24.8.2021. педагог школе нас је детаљно упознала са
резултатима завршног испита и подацима око уписа ученика на даље школовање.
На већ поменутом Наставничком већу усвојен је школски календар (измена 10.11. среда ће
се радити по распореду од петка, јер има вишак петака).
Усвојен је и распоред часова који је подложан променама уколико се појави потреба за тим.
Распоред је урадила Милица Мирковић.
Испланирале смо заједничку листу часова Одељењске заједнице по којој ћемо радити.
Договориле смо се и усагласиле приоритете у раду одељењског старешине (дисциплина и
рад на часу, припреме за завршни испит, изостајање са наставе, континуитет у учењу...)
На Наставничком већу је прочитан и усвојен план рада за пилот пројекат "Обогаћени
једносменски рад", који се у нашој школи веома успешно одвија већ другу годину.
У току је припрема, организовање и укључивање ученика у овај вид наставе, као и
усклађивање термина са колегама из других предмета
Основно и уводно информисање ученика о полагању завршног испита обавља се на часовима
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одељењске заједнице, а родитељи се информишу и постављају питања на родитељским
састанцима. није отпочела припрема, већ се јављају заинтересовани ученици. Сарадња се
одвија у континуитету преко Савета родитеља, отворених врата и преко одељењских
старешина, врло успешно.
Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања је успешно предузео све
потребне мере да до оваквих облика понашања не дође; ако би се десиле граничне ситуације
у школи, Тим би одмах реаговао и приступао решавању проблема. Одељењске старешине
едукују ученике на часовима одељењске заједнице или индивидуално о правилима
понашања у школи, односу према наставницима, друговима и ненаставном особљу, али и ван
ње, о насиљу и врстама и нивоима насеља. Увек се говори и о мерама и санкцијама које ће се
предузети у случају појаве било које врсте насиља. У едукацију и индивидуалне разговоре се
редовно укључују и педагог и директор школе.
У одељењу 8/2 има један ученик М. Р. који наставу похађа по ИОП 2.
Сви наставни планови и програми су у потпуности реализовани. Евиденција реализованих
садржаја води се кроз еДневник.
На часовима допунске наставе наставници пружају подршку у раду ученицима са слабијим
постигнућима. На часовима додатне наставе ђаци се припремају за такмичења из предмета
за која показују интересовања. Наставници упознају ђаке са онлајн литерарним и ликовним
конкурсима који су им доступни и многи ученици су показали жељу за учешћем.
Сарадња породице и школе је стална и успешна
Прослављени су Дан школе и Свети Сава.
Припремна настава је почела још у првом полугодишту.
Одељењске старешине су припремили и ажурирале документа и припремиле за ученике.
ученици осмог разреда су редовно се професионално интересовали о карактеристикама
средњох школа и сл. Родитељима су редовно прослеђивале информације о активностима
Пробног и Завршног испита. Ове године Завршни испит је био организован у ОШ
„Скадарлија“. Сви учници су уписани у првом уписном кругу.
Анализиран је успех на крају школске године, договорен избор кандидата за ученика
генерације и договорено да то буде Ружица Митровић и додељене су посебне дипломе.
Урађен је извештај о раду већа и предат педагогу школе. Извшена припреме за израду ГПРШ
Драгана Аврамовић, руководилац већа
16 . Извештај о раду продуженог боравка од 1. до 4.разреда
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,
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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 уз поштовање епидемиолошких мера .
Секције, допунска и додатна настава
Због епидемиолошке ситуације у земљи , часови допунске, додатне наставе, слободних
активности и секција се одржавају у складу са епидемиолошким ситуација.
ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА
1. Извештај о раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Чланови : Радисав Живковић, координатор
Милица Томовић
Тијана Кићовић
Јасмина Гајић
Сања Барбулов
Андреј Станкић
Предраг Кнежевић
Милка Обрадовић
Александар Васковић, шк.полицајац
Мирослав Ђорђевић , Савет родитеља
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања састао се три 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. Тим се бавио:
Извештајем о раду Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за школску 2020/2021.годину- кратак осврт;
Упознавање нових чланова Тима са програмом Тима за заштиту ученика од ДНЗЗ;
Освртом на активности из Посебног протокола за заштиту деце- ученика од
дискриминације , насиља, злостављања и занемаривања и на активности Правилника о
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протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и
договор о превентивним и интервентним активностима ;
Упознавањем са изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи
у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( СЛ.Гласник РС, бр.46 од 2019, и бр.104
од 2020);
Радом Тима у складу са организацијом и остваривањем наставе по посебном програму
за рад у условима пандемије вируса КОВИД - 19;
Активности предвиђене планом Тима биле су усклађене са реализацијом у других
активности с обзиром на то да је школа изменила организацију рада , односно организовала
наставу по посебном програму за рад у условима пандемије вируса КОВИД - 19.
Радисав Живковић, координатор Тима
2. Извештај Стручног актива за развој школског програма
Разматрани су планови стручних већа и актива. Извршена је подела задужења 40радне недеље. Допуна посебних програма садржајима који су дефинисани у новом Развојном
плану, информисање чланова Наставничког већа о евентуалним изменама и допунама у
наставним плановима за наредну школску годину и перманентно праћење законске
регулативе које би се односиле на нове садржаје у настави и раду.
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 .
Обогаћен је библиотечки фонд и обезбеђене књиге за светосавско награђивање ученика као
и за награђивање поводом предстојећег Дана школе.
Реализација огледних и угледних часова колико је то било могуће.
Анализа постигнућа ученика. 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. Прећена је реализација Школског
програма и Годишњег плана рада школе и извршена је припрема за израду о израђени су
нови Школски програмо на период од 4.године
Анализа постигнућа ученика. Израда анкете за изборне предмете и анализа. Анализа
пробног завршног о завршног испита за ученике осмог разреда и предлог мера .
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 2022/23.
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3. Извештај Тима за самовредновање
Чланови тима: директор, педагог, Јелена Родић, Милан Рајић, Милица Мирковић,
Бојана Перуничић, Љиљана Ћузовић, Драгана Аврамовић, , Мирослав Ђорђевић члан Савета
родитеља Координатор: Тијана Кићовић, педагог школе
У првом полугодишту шклске 2021/22. одржано су три састанка.
У августу и септембру месецу смо се бавили : анализом задатака произашлих из
активности самовредновања у претходној школској години ,анализа годишњег плана
активности Тима, као део Годишњег плана рада за прошлу школску годину и извештаја о
реализацији ГПР школе; формирали смо Тим, утврдили основне смернице за рад Тима за
самовредновање. (прикупљање доказа о испуњености захтева стандарда за изабране област
квалитета;израда анализе анкета у електронском облику); проучавали и извршили одабир
овогодишњих области самовредновања; постигли договор о циљевима, стандардима,
индикаторима и нивоима које треба преиспитати, израдили нацрт плана
самовредновања,усвојили план самовредновања, поделили задужења међу члановима тима.
Међутим услед организације рада школе у посебним условима због пандемије
КОВИДА 19, мењао се и план рада Тима и активности . Реализација плана предвиђена је за
друго полугодиште.
4. Извештај стручног тима за развој Школског програма
Разматрани су планови стручних већа и актива. Извршена је подела задужења 40радне недеље. Допуна посебних програма садржајима који су дефинисани у новом Развојном
плану, информисање чланова Наставничког већа о евентуалним изменама и допунама у
наставним плановима за наредну школску годину и перманентно праћење законске
регулативе које би се односиле на нове садржаје у настави и раду.
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 .
Обогаћен је библиотечки фонд и обезбеђене књиге за светосавско награђивање ученика као
и за награђивање поводом предстојећег Дана школе.
Реализација огледних и угледних часова колико је то било могуће.
Анализа постигнућа ученика. 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. Прећена је реализација Школског
програма и Годишњег плана рада школе и извршена је припрема за израду о израђени су
нови Школски програмо на период од 4.године
Анализа постигнућа ученика. Израда анкете за изборне предмете и анализа. Анализа
пробног завршног о завршног испита за ученике осмог разреда и предлог мера .
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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 2022/23.
5. 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 ИОПа, 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.
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.
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.
6. Извештај о раду ШРП –а

години смо се бавили унапређивањем квалитета наставе кроз
планирање ,програмирање и извештавање (глобално, оперативно планирање и припрема
наставника за рад (организација наставе у условима пандемије КОВИД 19). Наставници су
уредити глобалне, месецне планове и припреме у складу са оперативним планом рада школе,
који је састављен у складу са Одлуком тима о реализацији и организацији наставе .
Кординисан рад наставника и праћење оптерећености ученика ; Планиран начин праћења
напредовања ученика и праћена реализација плана за ученике који редовно не похађају
наставу, праћено напредовање ученика који раде по ИОПу и ИОП 3. Урађено је ажурирање
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школске документације (ажурирање података у ес дневнику, извештаји ,урађени
правилници...)
Испланирано квалитетно стручно усавршавање у установи и ван установе којима се
развијају компетенције за унапређење квалитета наставе . Наставници похађали одређене
семинаре и приступили обуци на Националној платформи „Чувам те“.
На почетку школске године обележен је Међународни дан посмености (8.септембар).
Наши ученици су калиграфским радовима украсили зидове наше школе.
Обележен је Међународни дан језика. Када се укрсте маштовитист и умеће наших
ученика , као и посвећеност наших наставника онда настају велика креативна дела . Ученици
наше школе су осмислили Малу изложбу поводом Дана језика.

На активностима Музичка радоница у окциру ОЈР после ритмичких вежбица и
упознавања са нотама , ученици млађих разреда су шаљиво приказали свој доживљај
музичких знака.

Пројекат о свемиру нас је подстакао да учествујемо и покажемо наше виђење васионе
док је одељење 5/3 на часу музичке културе и озрада ритуалних маски и инструмената по
угледу на стваралаштво племенских заједница.
На наградном конкурсу од стране Фриком , учениици 4/3 су дообили најслађи награду
_ сладоледе.
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Угледни час у ком су учествовали ђаци од 1. до 8. разреда наше школе на тему Стваралаштво Десанке Максимовић, са посебним освртом на песму Крвава бајка, представља
интердисциплинарни приступ настави и корелацију историје, српског језика и музичке
културе.
Ученици су уз помоћ својих ментора Радице Миљковић Аврамовић, Милице
Живковић, Милице Коматине Анђелковић и Гордана Лазинице успели, кроз две уметности,
да приближе публици тежак историјски тренутак - стрељање крагујевачких ђака и
професора у Другом светском рату.
Приредили су диван књижевно-историјски матине у дворишту наше школе. Поново
су се, упркос овим чудним временима, чули гласови деце, музика, граја и осмеси. Још једном
је победила младост праћена мудрошћу искусних.
Погледајте радове ђака који красе ходнике наше школе.

Угледни час - Вукова недеља
Ученици од петог до осмог разреда имали су прилику да у најлепшој просторији наше
Школе, у библиотеци, уз присуство директорке Милице Томовић, наставнице немачког
језика Сање Барбулов и својих наставница српског језика и књижевности, прикажу своје
ауторске радове, истраживачке задатке, и стечена знања о Вуку Стефановићу Караџићу,
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његовој сарадњи са најпознатијим филолозима и лингвистима XIX века, његовој реформи
српског језика и правописа, раду на очувању културне баштине.
Наставница Весна Миличић је направила леп увод у час причом о Иви Андрићу и
потреби човека да кроз говорење изрази своје мисли и осећања, а да се причом и
приповедањем бори против непријатеља, остави траг у времену, чува своје културно
наслеђе. Направила је осврт и на шездесетогодишњицу доделе Нобелове награде нашем
мајстору писане речи, а њени ученици су говорили беседу, коју је Андрић написао поводом
свечаног пријема овог највреднијег књижевног признања.
Наставница Милица Живковић је провела децу кроз Вукову епоху и многе знамените
личности са којима је Вук сарађивао у својој борби за увођење народног језика у све поре
нашег друштва. Ученици су се ставили у позицију Доситеја Обрадовића, Бранка Радичевића,
Мине Караџић, Јохана Волфганга Гетеа, Јакоба Грима и саставили писма која су упућивали
једни другима.
Наставница Милица Перишић се осврнула на историју српског књижевног језика, а
њени ученици су имали задатак да говоре о капиталном Вуковом делу - Српском рјечнику,
његовом значају, богатству и специфичностима. Након тога прочитали су неологизме које су
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сами осмислили. На тај начин су још једном доказали да је језик као живи организам. Мења
се, прилагођава, расте и развија се.

У част Вуковом рођендану никла су ауторска дела наших даровитих ученика, који су
вођени својом маштовитом, врло образованом и разиграном менторком Милицом
Живковић, написали писма знаменитих личности 19. века.
Имали смо прилику да прочитамо радове Никше Јовановића из 5/3, који је
истраживањем о Бранку Радичевићу успео да осмисли писмо у којем је оживео лик овог
нашег песника.
Филип Ђуран је писао у име Доситеја Обрадовића, Милан Николић из 5/3 у име Вука
Караџића, а Зоја Јагодић у име Мине Караџић.
Угледни час у одељењу 4/2 из енглеског језика (наставница Љиљана Ћузовић)
посетили су наши другари, а сама драматизација је показала ризницу талената предивних
ученика.

Мали уметници на делу
На ликовном конкурсу ,,Дете је дете да га волите и разумете" у организацији
Пријатеља деце, Миња Стефановић из 2/1 освојила је 1. место. Дуња Алексић из 4/3 освојила
је 2. место, а Ксенија Леро из 4/3 освојила је 3. место. Велики таленат за сликарство су
показале и Тамара Милошевић, Уна Дедић и Лена Ерњаковић из 2/1 које су учествовале на
Међународном конкурсу у категорији ликовног стваралаштва ,,Свако дете је једнако важно".
Тамара је освојила 3. место на овом престижном такмичењу. Вође талентованих ђака кроз
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њихово стварање биле су наше учитељице Александра Солдатовић и Јелена Родић, као и
учитељ Предраг Кнежевић.

Ученици 6/1 одељења су са својом разредним Милицом Коматином посетили Музеј
чоколаде и из музеја понели мноштво утисака , широке осмехе и своју маштовиту чокоаду.
Ученици 7/1 одељења заједно са својом наставницом А.Вукадиновић припремили
дијалог на руском на тему: Код доктора.
Упркос томе што је Ћопић своје дело написао у 20. веку, деца га радо читају и
поистовећују се са његовим јунацима и данас. Доказ је да су, инспирисани једним од јунака
из романа ,,Орлови рано лете", снимили кратак филм у коме су на креативан начин
анализирали јунака. О ком јунаку је реч, описано је у филму овај филм који су припремили
ученици 6/2 одељења.
Пројекат ,,Учионица какву желим" у којем су учествовали ученици наше школе, наши
ђаци прваци почела да се емитује на РТС у.
Ученици наше шсколе су имали задовољство да у Музеју чоколаде путује кроз
необичну историју и културу чоколаде. Поносни смо на посластице које смо направили,
уникатне чоколаде комбиновањем какао делова, бомбона, перлица, риже, бадема и лешника.
Музеј ће нам остати у лепом сећању.
Нашу школу посетио је господин Радомир Путник који је деци одржао предавање о
животу и раду Николе Тесле. Показао је неколико реплика Теслиних проналазака као и
експеримент о високофреквентној струји.
Песму "Само да рата не буде" су снимали и режирали ученици одељења IV-2. Циљ нам
је био да одраслима, али и деци, представимо поређење живота у миру и живота у рату.
Наша порука је искрена и јасна - САМО ДА РАТА НЕ БУДЕ! Захваљујемо се "Фондацији
Балашевић" која је пружила великодушну подршку, студију "Sonictree" у коме је снимана
песма, Ненаду Тошовићу који је направио матрицу, као и родитељима ученика и целокупној
школи "Браћа Барух".
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Наша ученица Лана Суботић, 6/2, освојила је ЗЛАТО на светском првенству у јазз
балету (ИДО Њорлд јазз данце, баллет/поинте Цхампионсхипс) у Варшави!
БАРУХОВЦИ КАО ПРОМОТЕРИ ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ и ове године - глумачка екипа
ученика 3. разреда наше школе учествовала је у пројекту "Промоција хуманих вредности"
који је реализован у сарадњи са Црвеним крстом Стари град. На часовима и радионицама су
научили шта су то хуманост, толеранција, стрпљење и ненасилно решавање конфликата, а
сад су то кроз представу "Другарство увек побеђује" показали и другима. А велико хвала и
свим трећацима који су учествовали у изради сценографије. Показали смо и на делу да се све
може, кад се мале руке сложе.
ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, МНОГО ЉУБАВИ - Баруховци су још једном показали хуманост на делу и
овим поклонима дали свој допринос хуманитарној акцији "Један пакетић, много љубави", за
децу којој је помоћ најпотребнија.
Организована је новогодишња приредба д стране наставнице Милице Коматине.
Фолклораши Баруха су извели кореографију "Шумадија" на новогодишњој приредби. У духу
празника у 6/1 смо пробали италијански божићни колач, а у 6/3 смо уживали у опуштајућој
атмосфери музике, али и у предавању младог научника Милоша Митровића који је својим
знатижељним другарима презентовао свој занимљиви експеримент , док је наша шећерна
вила, Стела 5/3 извела нумера из балета "Крцко Орашчић" на новогодишњем угледном часу.
Обележавање Дана Светог Сава и ове године увеличали су радови ученика од петог
до осмог разреда наше школе. У процесу стварања уметничких дела вођени су наставницом
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Слободанком Тодоровић. Пројекат о Светом Сави радили су ученици старијих разреда и из
историје. У раду су вођени својом наставницом Радицом Аврамовић Миљаковић.

Успех на такмичењима је резултат посвећености ђака и наставника. Потребан је
редован рад и вежбање, велики труд, а на крају надареност и афинитети појединаца како би
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се постигли врхунски резултати у различитим областима. Ево резултата појединих
такмичења:
Филип Ђуран из 5. разреда један је од победника на Градском такмичењу рецитатора
деце и мла дих Београда 2022. године.
Песма наше даровите ученице Зоје Јагодић из 5/3 је ушла у састав Песмарице
најлепших дечијих љубавних песама у 2022. години.
На Општинском такмичењу из биологије Лазар Жежељ из 6/3 освојио је I место, Сара
Симић 5/1 II место, Магдалена Јовановић 5/3 II место и Катарина Мирјанић из 8/2 II место.
На Градском такмичењу из историје Реља Газибара из 6/2 освојио је 2. место, а Мариа
Зиројевић из 6/3 3. место. Марта Биљић је добила похвалу.
Градском такмичењу из енглеског језика Ива Калаба из 8/3 освојила је 1. место,
Тамара Богдановић 8/2 и Луција Ђуровић 8/1 освојиле су 3. место.
На Градском такмичењу из српског језика Сара Симић из 5/1 освојила је 2. место,
Ксенија Савић 6/1, Јована Милисављевић 7/2, Сава Ивановић 7/1 и Милица Крстић 8/2
освојили су 3. место.
Ученици који су се пласирали на окружно такмичење из информатике су Ивановић
Сава 7/1, Живковић Јан 7/3 и Кепић Јован из 8/3.
Мушка рукометна екипа наше школе освојила је сјајно 3. место на Општинском
такмичењу у рукомету.
Филип Дамјановић из 4/1 и Филип Ђуран из 5/2 освојили су другу награду на
Општинском такмичењу рецитатора.
На Градско такмичење из географије пласирали су се Михаило Ђурић и Немања
Сретеновић из 7/2.
На Општинско такмичење из биологије пласирали су се Марија Мандић, Лазар Жежељ
и Милош Митровић из 6/3.
На Општинско такмичење из историје пласирали су се Дарја Кањевац, Марта Биљић и
Ђузепе Ђантин из 6/1, Реља Газибара из 6/2, као и Мариа Зиројевић и Вукан Драгић из 6/3.
На Градско такмичење пласирали су се Мариа Зиројевић из 6/3 освојивши 1. место,
Реља Газибара из 6/2 освојивши 2. место и Марта Биљић из 6/1 освојивши 3. место.
Ксенија Савић из 6/1 пласирала се на Републичко такмичење из физике.
На Општинском такмичењу из хемије Сава Ивановић из 7/1 освојио је 2. место.
На Државно првенство из програмирања пласирали су се наши ђаци Сава Ивановић
7/1, Јан Живковић 7/3 и Јован Кепић 8/3.
Ива Бакић из 6/1 пливала је у стази 5 слободним стилом и заузела 8. масто у граду.
Ника Андрић из 6/1 је у стази 8 делфин стилом заузела 7. место у граду. Лена Петковић из
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6/3 пливала је у стази број 5 леђним стилом и заузела је 7. место у граду. Ружица Митровић
у стази 4 пливала је прсним стилом и освојила 3. место у граду.
Такмичење основних школа у поезији Мали победник - Нева Поповић из 2/1 је
освојила 1. место и пласирала се на Међународно такмичење које ће се одржати у Бањалуци.
Ученица осмог разреда, Лара Божиновић освојила је 1.место на градском такмичењу
ДЕМУС "Златна сирена". Лара је чаробно отпевала македонску песму "Јовано, Јованке".
Наше даровите ученице 2. разреда освојиле су слатке пакете на литерарном конкурсу
,,Да се ја питам" које је организовало Удружење ,,Чеп за хендикеп" за драмски текст ,,Искрен
новогодишњи дар".
Наша талентована Нева Поповић освојила је 3. место на Међународном такмичењу за
литерарни рад.
На Државно првенство у сликању карикатура пласирале су се наше талентоване
ученице Миња Стефановић 2/1, Петра Палибрк, 6/1 и Ана Шошкић из 6/2. Честитамо
учитељици Александри Солдатовић, наставници Слободанки Тодоровић и ђацима!На
ликовном конкурсу о Светом Сави Катарина Ристић из 7/2 освојила је сјајно 1. место, Ана
Шошкић 6/2 2. место и Сара Симић 5/1 3. место. Њихова млађа другарица Тина Јовановић из
2/2 освојила је 3. место. Свака част!
Њујоршки дух џез клубова пренео нам је перкусиониста Урош Марковић који нам је
одржао сјајан концерт са својим пријатељима. Он је био некадашњи ђак наше школе. Живи и
ради у Њујорку. Нажалост, због епидемиолошке ситуације нису могла сва деца да присуствују
концерту.
У нашој школи одржана Школска смотра рецитатора. Жири у саставу: Тијана Кићовић,
педагог, Слађана Бушић, песникиња и Јелена Матијашевић, глумица донеле су следећу
одлуку: у категорији млађи узраст нашу школу представљаће Сара Стевановић 4/1, Нева
Поповић 2/2 и Филип Дамјановић 4/1. Посебну пажњу жирија завредио је и Никола Тојагић
3/1. У категорији средњи узраст нашу школу на Општинском такмичењу представљаће
Маша Панов 7/2, Зоја Јагодић 5/3 и Филип Ђуран 5/2. Програм такмичења улепшали су наши
талентовани музичари које је припремила наставница Милица Анђелковић Коматина.
Честитамо свим учесницима, а посебно победницима и њиховим менторима и желимо им
много успеха у даљем такмичењу.
Десет одабраних тимова основаца из целе Србије дизајнираће креативна еколошка
решења на тему „Наша планета, наша будућност” помоћу нових технологија.
Представљање радова и панел у коме учествују Миљан Пељевић (Нова Искра,
Еконаут), Маја Лалић (Миксер), Јелена Пауновић (Центар за права детета) и Тијана Петровић
(КидХуб) уз модерацију комуниколошкиње и новинарке Александре Малушев, можете
пратити од 12.00 до 14.00 на КидХуб Фацебоок Ливе. Жири бира три најбоља рада која су
одговорила на тему "Како да унапредимо одрживост наших екосистема?" Глобални дечји
Дизајнатон (дизајн маратон) ове године истовремено се дешава у 24 земље и по четврти пут
у Београду, у организацији КидХуб-а. хттпс://њњњ.фацебоок.цом/КИДХУБ.Сербиа .Ученици
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Роса Ковач, Ема Лазаревић и Лука Ђурковић ИВ-3 су ушли у финолно такмичење Глобалног
дечјег Дизајнатона "Наша планета наша будућност". Њихов пројекат је изабран за један од
три најбоља рада.
Обележавање Међународног дана матерњег језика. Ученици петог, шестог и седмог
разреда са својом професорком српског језика и књижевности Милицом Живковић
обележили су Међународни дан матерњег језика. Пред вама су делови изложбе ,,Српски језик
има само нас!"

Сваке године, последње среде у фебруару, обележава се "Дан ружичастих мајица"
односно Дан борбе против вршњачког насиља. Али, хајде да се свакога дана боримо заједно
против овог, све учесталијег, проблема! Важно је да свакодневно разговарамо са децом и да
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их мотивишемо да несугласице решавају разговором, да их својим примером учимо да
насиље није решење. Важно је да се у школи, у кући и на улици осећају безбедно!

У оквиру пројекта ,,Засади дрво", који је покренут још 2019. године, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја жели да укључи најмлађе у очување животне средине
и одрживи развој друштвене заједнице.
Трећи циклус пројекта под називом ,,Четири годишња доба" званично је почео
3.9.2021. у Ботаничкој башти ,,Јевремовац". У овој сезони је планирана садња преко 200 000
садница широм Србије. У фокусу ће бити најмлађи, јер је њихово укључивање у овакве акције
веома важно како бисмо им приближили природу.

На часу српског језика и књижевности ученици одељења
5/2 и 5/3 мотивисани тумачењем романа ,,Аги и Ема" Игора Коларова, изабрали су одломке
и драматизовали их. Ученици су нацртали и корице за књигу, али су објаснили како их је ова
књига подстакла да размишљају о отуђености људи у савременом добу, као и о проблему
насиља и начинима на које могу решавати сукобе.
На Општинском такмичењу за најбољу дечију карикатуру ,,Мали Пјер" наши ђаци су
освојили сјајне награде. Вођени својом наставницом Слободанком Тодоровић они су успели
да намерним претеривањем истакну суштину личности које су приказали.
Наши успешни ђаци и њихове менторке учитељица Бојана Николић, наставница
енглеског језика Љиљана Ћузовић и наставница српског језика и књижевности Милица
Живковић на такмичењу основних школа у поезији Мали победник. Нева Поповић из 2/1 је
102

ОШ „БРАЋА БАРУХ“, ШКОЛСКА 2021/2022. .ГОДИНА

освојила 1. место и пласирала се на Међународно такмичење које ће се одржати у Бањалуци.
У гостима били будући прваци. Заједно смо обишли школу и присуствовали часовима
садашњих првака на обострано задовољство.

Трећаци у Етнографском музеју, радионица за децу: "Традиционално шарање јаја уз
помоц писаљке и воска" и посета излозбе о занатима, "Кад је занат био златан".
Ученици 5/3 и 6/3 учили су о великанима наше културе на мало другачији начин.
Прошетали су Дорћолом, једним од најстаријих и најлепших делова Београда, а затим су били
у посети музеју. У пратњи кустоса и својих наставница српског језика и књижевности Марије
Матић и Милице Перишић, сазнали су још многе занимљивости о просветитељу и првом
српском министру просвете Доситеју Обрадовићу и реформатору српског језика, творцу
српског књижевног језика, Вуку Стефановићу Караџићу.
Сјајан стрип на тему "Четвороугао" направио је Реља Вујновић ученик 6/1 одељења,
инспирисан часом математике наставнице Јоване Маловић.
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Организована је радионица и предавања на тему целина заштићених простора
Београда путем занимљивих едукативних задатака, “Упознај Београд да би га више волео” у
организацији и просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београдa. Деца су
имала прилику да се упознају са апликацијом „Београд знам да чувам“ која је уједно и први
квиз знања о културном наслеђу Београда.

У конкуренцији од преко пет стотина радова из целе Србије, ученице 6/1 разреда,
Марта Биљић и Нада Богуновић, освојиле су 1. место на Петом креативном такмичењу у
писању, рецитовању, глуми у категорији 5. и 6. разреда основне школе. Оне су на маштовит,
занимљив и духовит начин представиле песму ,,Anders als du" (Андерс алс ду - другачији од
тебе) и показале нам како уче страни језик.
Нашу школу посетио археолог Љубомир Јевтовић који је одржао веома интересантно
и поучно предавање ученицима старијих разреда. Надамо се да је утицао на неке од њих у
одабиру будућег занимања.🙂
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Ученици старијих разреда посетили су и манифестацију Мај месец математике под
слоганом „Више од игре!“. Имали су прилику да учествују у математичко – драмској
радионици „Архимед и Хипатија“, као и да се упознају са историјатом и развојем видео игара.
Током радионица, показали су завидно знање математике, физике и историје. Лепо су се
забавили и са собом понели нова знања и дивне успомене.

Ученици 5/3 посетили су јуче Четрнаесту београдску гимназију и учествовали у пројекту
,,Менаџери добрих књига". На креативан начин присетили су се прочитаних лектира,
активно су учествовали у разговору и врло успешно одговорили на све захтеве.
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Пројекат ђака о грчким и римским боговима. Сарадња ученика млађих и старијих разреда,
као и учитељице Милке Обрадовић и наставнице историје Радице Миљаковић Аврамовић.
На Сајму ђачких радова имали сте прилику да видите грчке и римске богове, познате
знамените личности, као и ручно израђен накит и органске биљке од чије продаје је
прикупљен новац поклоњен онима којима је најпотребнији. Било је прилике да видите многе
филмове различите тематике које су ђаци сами снимали и презентовали у својим
учионицама. Браво за ђаке и хвала родитељима који су били велика подршка својој деци,
браво и за све учитеље и наставнике чији ентузијазам и овом приликом није изостао.

Нева Поповић освојила је друго место на Међународном фестивалу поезије ,,Дјечије царство
2022." у Бања Луци. Нева је задовољна, надахнута, пуна утисака са завршне манифестације
када је читала своје стихове и слушала радове других који су допутовали из десет различитих
држава. Њен ментор је учитељица Бојана Николић.
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На литерарном конкурсу ,,Дани ћирилице" Сандра Ковач из 2/1 освојила је 1. место. На
Републичком ликовном и литерарном конкурсу ,,Дани ћирилице" , на тему - Иницијал имена,
Милена Спасић из 6/1 освојила је 2. место.
Наша школа је имала част да угости ђаке са Косова и Метохије којима је председник
Удружења словенске писмености доделио награде. Овом приликом директорка школе је,
такође, добила вредне награде: медаљу, пехар и диплому за неговање ћириличног писма и
српске културе.

У сарадњи са Црвеним крстом Старог града и Црвеним крстом Србије, ученици 3-1
учествовали су на фестивалу позоришних представа из програма Промоција хуманих
вредности у Ковину, на коме су одиграли представу под називом "Прича о једном пачету".
Кроз глуму су показали да су на радионицама научили шта значе толеранција и прихватање
различитости.
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Амбијентална настава у трећем разреду је била Обишли смо цркве Рузицу и Св.Петку. у циљу да се деца упознају са нашим културним
наслеђем, фрескама, витражима, иконама ... понашањем при обиласку културних
споменика... Као стручног водича ангажовали смо Веселинку Дожић, наставницу Веронауке,
Бојану Ибрајтер Газибара из Завода за заштиту споменика, а свој реферат на ову тему
прочитао је Филип Газибара, ученк наше школе.

Трећаци су посетили једну од наших најстаријих музејских установа која настоји да од
заборава сачува историјске вредности српске школе, Педагошки музеј.
На ликовном и литерарном конкурсу који је организовао Црвени крст на тему ,,Крв
живот значи", ученици наше школе освојили су дипломе и награде:
Драган Мајић из 2/1 I награда за ликовни рад;Немања Павловић из 1/1 III награда за
ликовни рад; Марија Глигоријевић из 7/2 III награда за литерарни рад. Наша школа је
организовала добровољно давање крви .
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Ученици одељења 6/2 са својом разредном прошетали кроз историју српског
школства од ИX до почетка XX века у Педагошком музеју. Видели су реплику учионице из
XИX века, учитеља са прутом, ученика који клечи на кукурузу, пионире, реплике старих
матурских хаљина, ђачких униформи, ....

Ученица седмог разреда Теодора Танасковић представљала је нашу школу у финалу 9.
НИС олимпијаде у знању руског језика. Честитамо јој на учешћу и одличном пласману.
Испратили смо још једну генерацију осмака. Желимо им све путеве проходне, да
изаберу оне исправне и да подигнуте главе корачају њима.
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Ученици 6/1 одељења су својом разредном посетили мали, слатки Музеј чоколаде.
Свакако, најзанимљивији део је био прављење своје чоколаде. Из музеја су понели мноштво
утисака, широке осмехе и своју маштовиту чоколаду коју су понели укућанима, а такође и
жељу за новом музејском авантуром.

Ученице другог разреда, Вања Пићурић и Софија Стефановић добиле су захвалнице за
учешће на песничком конкурсу ,,Чувари ћирилице".
Годишња награда часописа " Витез " за ликовне радове, књига " Златна петорка", за
ову вредну " петорку".

У јуну месецу су ученици одељења 6/2 са својом разредном и неколико родитеља
посетикиПанчево и обишли обишли сценографију за енглерску серију Мис Скарлет .
Захваљујући сценографу Лани Шкундрић наши ученици су имали могућност да
„шетају“ улицама Лондона .
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Поред наведених активности чланови Тима за развојно планирање су заједно са наставним
особљем учествовали у :
 изради Школског програма за период од 4 године;
 пажљиво пратили реализацију оперативних и годишњих планова рада наставника у
складу са упутсвима од стране Министарства, а која се односе на оперативни план радаКОВИД 19;
 Учествовали у планирању начина праћења напредовања ученика ;
 Осмишљавању плана за ученике који редовно не похађају наставу;
 Праћењу напредовање ученика који раде по ИОПу ;
 Промовисању постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима путем
школског сајта и Facebook странице;
 Праћењу успешности ученика на завршном испиту и предлогу мера за унапређење;
 Праћењу постигнућа ученика осмог разреда и упоређивати са резултатима завршног
испита;
 Неговању партнерских односа са институцијама локалне заједнице (донације школи);
 Подстицању професионалног развоја ученика кроз наставни процес и ваннаставне
активности колико су то епидемиолошке мере дозвољавале;
 Подизању угледа Школе у окружењу и мотивисање родитеља за упис првака;
 Јачању компетеција наставника и континуитано усавршавање унутар и ван установе;
Чланови Тима: Тим за школско развојно планирање: Милица Томовић - директорка
школе, Тијана Кићовић - педагог школе, Драгана Зејак - секретар школе, Радмила Савић,
Љиљана Ћузовић, Милица Мирковић,Јелена Родић , Јелена Лазић, Александра Марковић,
Мирослав Ђорђевић /савет родитеља/
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7. Извештај о раду тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
Тим образује директор школе и бира га из редова наставника, стручних сарадника и
родитеља; утврђује координатора и број чланова Тима. Састав Тима и програм рада су
саставни део Годишњег плана рада Школе.
Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више
наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу , употребу
одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да
активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче
имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици су укључени у
различите пројекте који имају за циљ упознавање са предузетништвом.
За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара
директору и Наставничком већу.
ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ СУ:
•
Тијана Кићовић -педагог
•
Радисав Живковић, - професор технике и технологије
•
Бранко Петровић -професор информатике
•
Милица Анђелковић Коматина- професор музичке културе
•
Нина Василијевић- професор хемије
Кординатор: Милица Анђелковић Коматина
Израђен је План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва као
и Акциони план (по месецима). План је представљен члановима. Усвојен је и део је
Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину.
С обзиром на то да је овај тим радио и у прошлој школској години, није било тешко
распоредити задатке и обавезе, али наставници су још једном упознати са
међупредметним компетенцијама и предузетништвом кроз законске оквире. Одговорност
за развој међупредметних компетенција носе сви наставници и сви школски предмети.
Наставници и учитељи ће током целе школске године организовати часове на којима могу
развијати међупредметне компетенције. Основна примена и реализација постиже се
сарадњом и координацијом активности више наставника, односно предмета и иновирањем
начина рада на часу.
У току ове школске године у нашој школи реализоване су бројне активности које су за циљ
имале развој међупредметних компетенција и предузетништва, а које су ипак биле
ограничене епидемиолошким мерама које су морале да се поштју и ове школске године
због пандемије корона вируса. Многе активности нису могле да се одрже на прави начин
или су једноставно прескочене. Неке од реализованих активности су:
-Европски дан језика -26.септембар 2021. -ученици су са својим наставницама
осмишљавали видео клипове где су деца говорила одређене садржаје на различитим
језицима,брзалице, пословице, загонетке, питалице.. цртали су заставе, а на часу музичке
културе су слушали и коментарисали химне одређених земаља по избору ученика.
-Дечја недеља -октобар 2021. – различите активности у млађим и старијим разредима.
Прављени су и панои који су красили учионице и холове школе. Учитељи су се за сваку
активност детаљно припремали, а кроз њихову реализацију развијали су неке од
међупредметних компетенција и то: одговорно учешће у демогратском друштву, естетску
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компетенцију, одговоран однос према околини-еколошка компетенција, одговоран однос
према здрављу и вештину комуникације, сарадничке, естетичке, одговоран однос према
околини.
-Књижевно-историјски матине у част Десанки Максимовић. Час је био веома богат
садржајима уз помоћ међупредметних корелациија и компетенција те је веома успешно
реализован испред школе уз неколико музичких тачака 21.10.2021. Корелације: историја,
српски језик, музичка култура. Компетенције: одговорно учешће у демогратском друштву,
естетска компетенција, одговоран однос према околини-еколошка компетенција,
одговоран однос према здрављу, вештина комуникације, сарадничке, естетичке, одговоран
однос према околини.
- Обележавање рођендана Вука Караџића, годишњица добијања Андрићеве Нобелове
награде. Угледни -час је реализован у библиотеци школе. Рецитовали су ученици од 5.до
8.разреда, а деца са музичке секције су извели неколико музичких тачака. Компетенције:
одговорно учешће у демократском друштву, естетска компетенција, одговоран однос
према здрављу, вештина комуникације, сарадничке, естетичке.
-Новогодишњи угледни час – 30.12.2021., хол школе. Реализација: ученици који похађају
наставу у оквиру обогаћеног једносменског рада и слободних наставних активности
(музичка радионица, руска, немачка, фолклор), прикључила се и једна група која је
отпевала песму на енглеском језику, а ученици ликовне радионице су правили честитке и
магнетиће које су продавали. Приход је био искоришћен за опремање кабинета ликовне
културе. Ученици, у оквиру наставе српског језика су правили честитке које су постављене
на паноима по ходницима школе, а чак су и снимили новогодишње честитке за наставнике
које су приказане на завршетку угледног часа. Два ученика 8/1 одељења су направили
пауер поинт презентацију нумера и пуштали у току угледног часа садржаје који су пратили
извођење. Деца која су била подељена по групама су учествовала својим предлозима и
идејама шта би могло да се прикаже на том часу у оквиру своје групе/предмета, шта је
прикладно, естетски прихватљиво, али су и групе оствариле међусобне сарадње и помагале
једни другима ради што бољег извођења композиција на различитим језицима и драмских
тачака. Учествовали су ученици од 1. до 8. разреда и направљена је прелепа међупредметна
корелација примењене међупредметне компeтенције: естетску компетенцију, одговоран
однос према околини-еколошка компетенција, одговоран однос према здрављу и вештину
комуникације, сарадничке, естетичке, дигиталне, одговоран однос према околини, рад са
подацима и информацијама, али и развијали и предузетнички дух.
-Обележавање школске славе Св.Саве – ученици су разним активностима допринели
обележавању Савин дана, сетили се његовог значаја за српски народ, на нивоу целе школе у
ограниченим оквирима деловања због погоршања епидемиолошке ситуације. Направљен је
филм од ученичких радова, рецитација, музике, ликовних остварења и постављено је на
сајт школе и на ФБ страницу. Компетенције: естетска, дигитална, сарадња, комуникација,
одговорно учешће у демократском друштву, рад са подацима и информацијама.
- Спортска такмичења – Компетеције: одг.однос према здрављу.
-Ликовни конкурси: „Дете је дете да га волите и разумете“, „Мали Пјер“,“Иницијал“,
„Ускршње јаје“, „Кад ђаци постану вилењаци“.. Освојене су бројне награде на нивоу целе
школе. Компетенције: естетска компетенција, сарадња, комуникација
- Млађи разреди: Радионица о Николи Тесли – ученици су у теорији и пракси могли да се
увере у практичност Теслиних изума, реализатор -спољни сарадник. Место: кухиња.
114

ОШ „БРАЋА БАРУХ“, ШКОЛСКА 2021/2022. .ГОДИНА

Компетенције: комуникација, рад са подацима и информацијама, компетенција за
целоживотно учење.
- Дан школе- 9.мај 2021. Учествовали су сви ученици од 1. до 8.разреда у разлиитим
активностима. Епидемиолошка ситуација је била боља, па се одржала приредба уживо.
Након приредбе је одржан Сајам школских пројеката. Ученици од 5. до 8.разреда су
углавном правили костиме и осмишљавали мини представе глумећи ликове из градива
које су обрађивали током године на часовима историје. Одељење 6/1(разредни старешина
М.А.Коматина) је додатно радило микробит програмирање и продавало накит, а 6/3 је
продавало своје саднице цветница и зачинског биља тако да је сакупљен прилог уплаћен у
хуманитарне сврхе за дете оболело од тешке болести у договору са ученицима. На часовима
ЦСВ-а направљене су и осликане маске зарад представе „ГРЧКА КОМЕДИЈА“, у корелацији са
историјом за Сајам школских пројеката. Компетеције: готово све.
-Посета деце са Косова- припремљен је пригодан програм, а ученици 6/1 одељења су
припремили поклончиће у виду књига и слаткиша. Хуманост на делу, одговорно учешће у
демократском друштву, сарадња, комуникација..
- Сакупљање старе хартије за рециклажу – мај/јун- учествовали су ученици и њихови
родитељи. Компетенција: одговоран однос према околини -еколошка компетенција,
одговорно учешће у демократском друштву.
Тим ће и следеће године радити на развијању међупредметних компетенција јер су оне
неопходне свим ученицима за лично остваривање и развој, као и за укључивање у
друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.
Координатор:
Милица Анђелковић Коматина
8. Извештај о раду ученичког парламента
Ученички парламент наше школе чине по два представника одељења седмог и осмог
разреда. За координатора за рад и подршку Ученичком парламенту изабрана је Весна
Милинчић, наставница српског језика и стручни сарадник у школи (библиотекар).
Прва седница Ученичког парламента је намењена конституисање Ученичког
парламента (председник, потпредседник, записничар). Затим је сачињен је годишњи план
рада за школску 2021/2022 годину. Сви ученици школе су били обавештени о плану за
текућу школску годину. Програм садржи више акција од посебног значаја за побољшање
квалитета живота ученика у школи. Реализација тих програмских активности парламента
подразумева тимски рад и сарадњу ученика, наставника, Стручних већа и Школских тимова,
Управе школе, школског педагога, као и партнера на локалу.
Септембар - Октобар
На првом састанку, у септембру, усвојен је Извештај о раду за предходну школску
годину и Годишњи план рада за школску 2022/2023. Том приликом новоизабрани чланови
Ученичког парламента су упознати са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког
парламента, као и са: Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља,
Правилником о безбедности ученика; Протоколом и Програмом за заштиту ученика од
насиља. Извршен је избор представника Парламента у Стручни актив за школски развојни
план, тим за самовредновање и Школски одбор.
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Чланови парламента су се упознали са новим пројектима и акцијама које се спроводе
на нивоу целе Школе. У сарадњи с директорком, нарочито су се ангажовали у демократском
одлучивању (гласању) које предлоге да кандидују за уређење школе, у оквиру донцаије
USAID и Општине Стари град.
После првог састанка, у циљу остваривања планираних активности, било је више
састанака у непотпуном саставу у циљу формирања тимова у оквиру парламента са јасним
задужењима. У овом периоду остварени су контакти са свим актерима које смо упознали са
планираним активностима у вези са заједничким обележавањем важних датума, а у жељи да
остваримо планиране исходе (да волимо и поштујемо једни друге, да добро упознамо своје
занимање и да сачувамо своје здравље). Реализоване су активности у вези са обележавањем
Дечије недеље, а у циљу промовисања хуманих вредности и жеље да се активности
парламента учине видљивим, а самим тим и да добију васпитно едукативни карактер,
уредили смо део ходника паноима.
Новембар – Децембар
У току овог месеца наставили смо са успостављањем контаката и договарањем у вези
са обележавањем важних датума (Међународног дана толеранције, Светског дана деце и
Међународног дана особа са инвалидитетом), као и уређењем школског простора и сајта
школе (преко наставника). Садржаји текстова и фотографије на паноима који красе школске
зидове су јасно указивали на значај сузбијања насиља, о трафикингу, односу према старијим
особама, о принципима ненасилне комуникације и давалаштву крви, као изразу крајње
хуманости. У вези са бољим упознавањем занимања тј. у вези са професионалном
оријентацијом дате су значајне информације о карактеристикама занимања који се
изучавају у појединим школама и др.. У вези са очувањем здравља дате су информације у
вези са значајем контролисања здравља, штетности алкохола, дроге и дуванског дима, као и
о заначају правилне исхране. Анализиран је успех на првом и другом кл.периоду и пружене
су мере за унапређење.
Фебруар – мај
Активно учешће у реализацији Светосавске академије и Дану школе, учешће у радионицама
Професионална оријентација за ученике 7. и 8. разреда. Упознавање са календаром
такмичења за ученике 7. и 8. разреда и пружање помоћи при организовању такмичења
којима је домаћин наша Школа и договор о начину помоћи ученицима који су постигли
недовољан успех у првом полугодишту.
Анализан је успех и владање ученика на трећем класификационом периоду о крају
школске године , као и анализа Пробни завршни испит за ученике осмог разреда и Завршног
испита . Урађен је извештај о раду.
Весна Милинчић, нас.српског језика
9. Извештај Тима за реализацију Пробног завршног испита
Пробни завршни испит организују и прате Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања заједно са
основним школама , а у складу са Стручниу упутством за спровођење пробног и завршног
испита који садрже прецизан опис корака, процедура и одговорности учесника у процесу.
Стручно упутство за спровођење пробног завршног испита усваја се сваке школске године
и њиме се дефинишу обавезе и одговорности свих учесника у том процесу. Упутством за
спровођење пробног и завршног завршног испита дефинисане су процедуре за: припрему
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програма пробног / 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 пробног и завршног испита за упис у први
разред средњих стручних школа и гимназија у школску 2022/2023. 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
одељењске старешине ученика 8. разреда, Драгана Аврамовић, Јасмина Лукић и Сања
Барбулов,као и сви чланови Наставничког већа (дежурни наставници) .
Сам пробни завршни испит и све активности у вези са њим, протекле су у најбољем могућем
реду. Ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит од 25. и 26 . марта 2022.
године решавањем три теста – теста из математике (петак), српског језика и комбинованог
теста (субота).
Ове школске године осми разред завршава 61 ученик .
Полагању пробног завршног испита приступило је 58 ученика (од 61) .Ученици су полагали
у 4 учионице, односно у 3 учионица је било по 15 ученика и једна учионица 13 ученика. Три
ученика су полагала пробни завршни испит у посебним просторијама/учионицама , а на
основу документације коју поседују одлучено је да им се обезбеди додатна подршка и
простор у ком ће полагати.
Просечан број бодаова на пробном завршном испиту:
Пробни завршни испит из математике радило је 57 ученика, од тога један ученик по ИОП -у
2. У предвиђеном термину нису радили три ученика ( Лука Зајц и Стела Џиновић (81), Видак
Бејатовић (82) и Лав Рађен (83).
Просечна оцена је 11,50, а по одељењима:
У 81 је 11,03
У 82 је 11,29
У 83 је 12,18
Пробни завршни испит из српског језика радило је 58 ученика, од тога један ученик по ИОП
-у 2. У предвиђеном термину нису радили три ученика ( Лука Зајц и Стела Џиновић (81) и
Един Арифи (83).
Просечна оцена је 12,33 а по одељењима:
У 81 је 10,4
У 82 је 11,97-12
У 83 је 14,47
Пробни завршни испит из комбинованог теста радило је 58 ученика, од тога један ученик
по ИОП -у 2. У предвиђеном термину нису радили три ученика ( Лука Зајц и Стела Џиновић
(81) и Един Арифи (83).
Просечна оцена је 14,14 а по одељењима:
У 81 је 13,95
У 82 је 13,78
У 83 је 14,71
Тијана Кићовић, педагог
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10. Извештај Тима за реализацију завршног испита
Завршни 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 2022/2023. 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 одељењске
старешине ученика 8. разреда, Драгана Аврамовић, Јасмина Лукић и Сања Барбулов,као и
сви чланови Наставничког већа (дежурни наставници) .
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.
Наши ученици полагали су завршни испит у свечаној сали ОШ „Скадарлија“. Одређено је
12 дежурних наставника . обезбеђена је посебна просторија за Управу школе , као и потребна
техничка подршка за спровођење испита.
Извршена је припрема потребног броја клупа и столица, просторија за чување тестова, .
Сви актери реализације завршног испита прошли су обуку ЗУОВа.
Није било потешкоћа у припреми реализације .
Завршном испиту приступило је 61 ученик и то 58 ученика су полагали у свечаној сали, а
три ученика у посебним просторијама.
Ученици наше школе постигли су следећи резултат:
Српски језик: 13,22
Математика: 13,7
Комбиновани тест: 15,96
Сви учници су иписани у првом уписном кругу.
Тијана Кићовић, педагог
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11.Извештај тима за културну делатност школе
Чланови тима: Весна Милинчић, Слободанка Тодоровић, Милица Анђелковић
Коматина, Немања Станков, Јована Гојковић и координатор Милица Перишић.
У току ове школске године Тим за културну делатност школе састао се четири пута,
непосредно након седница Наставничког већа. На састанцима је донет план о начинима
реализације пројеката. Договорено је да се све активности Тима ставе на сајт, или Фејсбук
страницу школе, због бољег маркетинга.
У оквиру културне делатности наши ђаци су учествовали на бројним такмичењима у
виду литерарних и ликовних конкурса при организацији Пријатељи деце, али и независно
од ове организације на међународним и државним такмичењима, која организују
министарства Републике Србије. Овај Тим је пратио и обележавање различитих празника
(светских, европских и државних), одржавање угледних часова, реализовање пројеката и
сваку врсту активности ђака наше школе у сарадњи са локалном заједницом.
Започело се са обележавањем Међународног дана писмености.
Радионице, драматизације, угледни часови, књижевно-историјски матине и пројекти на
часовима српског језика и књижевности у старијим разредима (Рабиндранат Тагор, Бродови
од папира; Бранко Ћопић, Поход на Мјесец; Иво Андрић, Аска и вук; Бранислав Нушић,
Аутобиографија; Стваралаштво Десанке Максимовић; У сусрет Вуковој недељи - угледни час
у школској библиотеци; сарадња са Основном школом ,,Владимир Роловић" у писању
састава; Бранко Ћопић, Орлови рано лете; снимање најава за Дневник Ане Франк; најаве и
препоруке књига за ученике шестог разреда; Сергеј Јесењин, Песма о керуши).
Обележавање Европског дана језика - корелација енглеског, руског, немачког и српског
језика (панои, филмови, рецитовање).
Сарадња школе са Црквом Светог Александра Невског у виду донације ове установе
школи за куповину уџбеника из веронауке.
Пројекти ученика млађих разреда (О свемиру; Како бих да изгледа моје школско
двориште).
Ликовни и литерарни конкурси у организације Пријатеља деце. У категорији ликовног
стваралаштва ђаци млађих разреда освојили су три награде.
На Међународном конкурсу ,,Свако дете је једнако важно" у категорији ликовног
стваралаштва освојена је једна награда у млађим разредима, а у категорији литерарног
стваралаштва једна награда у старијим разредима.
Учествовање у литерарном конкурсу ,,Наш војник, наш херој" који је расписало
Министарство одбране РС.
Угледни час Дигитализација у настави на часовима грађанског васпитања и веронауке.
Обележавање Светског дана науке у млађим разредима.
Пилот пројекат Миистарства просвете – Једносменски рад школе се успешно реализује
и велики је број родитеља и деце заинтересованих за овакву врсту школских активности
(фолклор, тенис, географија, музичка, ликовна радионица, руски и немачки језик).
Угледни час из енглеског језика - Пријатељство на енглеском језику.
Радионица из музичке културе - Развој говора, моторике, концентрације, свирање
инструмената.
Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом - угледни час ,,Ни они никада
нису одустали".
Угледни час из српског језика ,,Мој дека је био трешња", Анђела Нанети.
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Радионица из енглеског језика - Смешна лисица.
У оквиру пројеката ,,Учионица какву желим" ученици првог разреда учествовали су у
снимању образовно-забавне емисије - Како постати предузетник?
Ђаци трећег разреда су ишли у Музеј чоколаде, а Радомир Путник, кустос Музеја Никола
Тесла, држао је предавање о открићима и изумима овог нашег великог научника.
Ученице Сање Барвулов, наставнице немачког језика, освојиле су прву награду у глуми,
певању на немачком језику на конкурсу Удружења Марије Терезије из Суботице.
У оквиру пројекта ,,Обогаћени једносменски рад" наставници су организовали велики
број литерарних музичких и ликовних радионица за припрему угледног часа за крај првог
полугодишта.
Тим је организовао припрему приредбе поводом прославе Нове године, као и припрему
ученика за прославу Дана Светог Саве.
У другом полугодишту Тим је наставио са плодним активностима. Прославу Дана
Светог Саве обележили смо презентацијом филма ђачких радова на сајту и Фејсбук страници
школе.
Ђаци млађих и старијих разреда, вођени својим учитељима и наставницима,
наставили су са учествовањем у многим литерарним, музичким и ликовним конкурсима и
такмичењима (литерарни конкурс Удружења ,,Чеп за хендикеп" на тему - Да се ја питам;
Међународни литерарни конкурс ,,Када ђаци постану вилењаци"; ликовни конкурс о Светом
Сави, музичко такмичење у певању ,,Златна сирена", такмичење у карикатури ,,Мали Пјер",
фестивал поезије ,,Мали победник", регионални фестивал у рецитовању одржан у Бањалуци
,,Дјечије царство", ликовни конкурс ,,Ускршње јаје", Пето креативно такмичење у писању,
рецитовању и глуми на немачком језику, литерарни и ликовни конкурс Црвеног крста ,,Крв
живот значи", ликовни и литерарни конкурс ,,Дани ћирилице").
Гост наше школе био је и перкусиониста Урош Марковић, који је са својим бендом у
холу наше школе пренео дух њујоршких џез музичара.
У библиотеци је одржано такмичење - Школска смотра рецитатора у присуству жирија:
Тијана Кићовић, педагог, Слађана Бушић, песникиња и Јелена Матијашевић, глумица.
Обележавање Међународног дана матерњег језика. Тема ,,Српски језик има само нас!"
Учествовање у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ,,Засади
дрво" који има за циљ укључивање најмлађих у очување животне средине.
Обележавање празника Маследница у оквиру часова руског језика. Учешће у 9. НИС
олимпијади у познавању руског језика.
Учествовање у пројекту ,,Наша планета наша будућност".
Школу су посетили будући прваци из околних вртића. Присуствовали су часовима и
упознали се са начином едукације у нашој установи.
Посета музеја - Музеј чоколаде, Етнографски музеј, Музеј Вука и Доситеја, Педагошки
музеј.
Спот за песму Ђорђа Балашевића ,,Само да рата не буде" снимили су и режирали
ученици 4/2 са жељом да нам представе живот у рату и живот у миру. Након успеха који су
постигли својим уметничким радом, гостовали су на свим важним локалним телевизијама
што је допринело још већој популарности школе.
Ученици трећег разреда су учествовали у радионици ,,Упознај Београд да би га више
волео."
Наша школа је ове године имала част да, уз пригодни програм, угости ђаке са Косова
где им је председник Удружења словенске писмености доделио награде. Овом приликом је и
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директорка школе Милица Томовић добила бројна признања за неговање ћириличног писма
и српске културе.
Дан школе је обележен дивном приредбом у холу. Након овог програма одржан је још
један Сајам ђачких радова који је био више него посећен.
Током читаве школске године ђаци су посећивали музичке радионице на којима су
вежбали моторику, слух, концентрацију, пажњу и тимски рад. Радионице из ликовне културе
где су усавршавали цртање, сликање и вајање, немачког језика где су усавршили знање
страног језика. На тенису су вежбали кординацију и држање тела. На часовима фолклора
вежбали су држање тела, ритмичност, кординацију, моторику, концентрацију, пажњу и
тимски рад..
Посета археолога Љубомира Јевтовића који је одржао корисно и занимљиво предавање
ђацима старијих разреда утицало је на избор будућег занимања наших ђака.
На математичко-драмској радионици ,,Архимед и Хипатија" ђаци је су се упознали са
математиком на мало другачији начин.
Током читаве школске године наставници су успостављали сарадњу са колегама из
различитих школа. Посета Четрнаесте београдске гимназије је још један доказ за то.
Учитељи и наставници српског језика су били у гимназији поводом пројекта ,,Менаџери
добрих књига".
Настављена је и сарадња са Црвеним крстом Старог града, па је одељења 3/1
учествовало у програму - Промоција хуманих вредности у Ковину са представом ,,Прича о
једном пачету".
У току читаве школске године ученици су посећивали Калемегдан и тамо проводили
спортске дане, посећивали цркаву Ружицу и Свету Петку.
Успостављена је и сарадња са часописом ,,Витез" где су наши ђаци објављивали
ликовне радове.
Тим за културну делатност школе је, упркос Корони и онлајн настави, успео врло
добро да спроведе у дело све планиране активности у 2021/2022. години.
Координатор Тима за културну делатност школе наставница српског језика и
књижевности
Милица Перишић

12. Извештај о раду педагога школе
У школској 2021/2022.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,Годишњег
извештаја о раду школе, 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
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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
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,
,несигурност, као и проблеми који се односе на изостајање са наставе, 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“.
Учествовалa у организацији онлајн предавање 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. Такође, учествовала у организовању пробног
полагања завршног испита и била је један од координатора тима за реализацију завршног
испита за ученике осмог разреда, за који је сачинила и извештај.
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4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима:
Педагог школе је остварила сарадњу са родитељима кроз индивидуални саветодавни
рад са родитељима оних ученика који имају потешкоћа 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 и кораци 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.
Сарађивала са члановима Савета родитеља.
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, 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 и
родитељима, евиденцију о посећеним часовима).Такође, учествовала је у вођењу евиденције
о успеху и дисциплини ученика на крају класификационих периода и учествовала у изради
полугодишњих и годишњих извештаја рада школе учествовала у израда извештај о успеху
ученика на завршном испиту).
13. Извештај о раду библиотекара
Библиотека је, кад год је то било могуће, имајући у виду ограничења током епидемије
и дуже боловање библиотекарке, отварала врата корисницима. Као и у редовним
околностима, најзаинтересованији су били млађи читаоци, нарочито они који су у
продуженом боравку. Претежно су изнајмљивали дела са списка обавезне лектире, народне
и ауторске бајке, песме и приче домаћих и страних савремених аутора, као и књиге о
природи. Најтраженије су едиција „Чаробна кућица на дрвету“ и хит Јасминке Петровић „Од
читања се расте“. Библиотекарка је ненаметљиво помагала ученицима у одабиру
литературе, разговарала с њима о прочитаном и помало их упућивала у „тајне“ свог посла.
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Старији су посебно занимање показали за књиге о владарима и биткама из наше историје и
за романсиране биографије.
Израђен је годишњи план и програм рада библиотеке, као и и месечни планови рада
библиотеке, годишњи програм рада библиотечке секције и испланиране су активности рада
са ученицима . Ученици су упознати са библиотечком грађом и оспособљени за самостално
коришћење књижног фонда,енциклопедија,лексикона стручне литератире и часописа .
Наставници су упознати са планом и програмом библиотеке, као и планом набавке нових
књига наслова домаће .Континуирано је праћење издавачке делатности. Библиотекар је
континуирано сређивала књижни фонд .
Сајам књига, као и посета истом, нису реализовани због неповољне епидемиолошке
ситуације. Библиотекар је посећивала књижаре и издавачке куће где се упознала са новим
издањима
14. Реализовани пројекти школске 2021/22. године – извештај
Српски језик и књижевност
1. Милица Перишић
1. Хумор је увек у моди – пројекат у оквиру анализе дела Бранислава Нушића ,,Аутобиографија“;
2. Српски књижевни језик од Вука до данас – пројекат реализован у оквиру Вукове недеље;
3. Писање састава ученика наше школе у сарадњи са ученицима ОШ ,,Владимир Роловић“ на
тему по избору ђака;
4. Корелација руског и српског језика – Сергеј Јесењин, ,,Песма о керуши“;
5. Обележавање Европског дана језика ученичким радовима (панои, драматизација,
изговарање фраза, кратки филмови);
6. Анђела Нанети, ,,Мој дека је био трешња“ – експеримент у савременој настави )интервју, квиз,
драматизација, филм);
7. Обележавање Дана Светог Саве (корелација историје, географије, ликовне и музичке културе,
српског језика и књижевности, рачунарства и информатике);
8. Реалан живот и књижевност – Симболика цвећа у збирци поезије ,,Ђулићи“ Јована Јовановића
Змаја (корелација биологије и српског језика и књижевности);
9. Дигитална анкета спроведена од стране Друштва за српски језик и књижевност у којој су
учествовали сви ученици, а требало је да изаберу најлепшу реч српског језика (реч која је
победила је праскозорје);
10. Јунаци/јунакиње Косовског боја (на ФБ страници школе објављени су ђачки радови);
11. Спорт и књижевност (песма ,,Ода ватерполу“ објављена је на ФБ страници школе);
12. Пројекат ,,Марко Краљевић и генерација Зед“ (наша епска поезија у очима савремене
генерације читалаца);
13. Час српског језика и књижевности у Музеју Вука и Доситеја;
14. Гостовање ђака са Косова и пројекат драматизације песме ,,Смрт мајке Југовића“ реализован
том приликом;
15. Организација и реализација Дана школе (корелација српског језика и књижевности, музичке
и ликовне културе, историје, географије, информатике и рачунарства...);
16. Пројекат организовања Сајма ђачких радова – Гајење органских биљака (продаја и
поклањање новца у хуманитарне сврхе;
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2. Весна Милинчић
1) И ОНИ СУ БИЛИ ДЕЦА (одељења 7/1 и 7/3)
(Пројекат је продукт успешне међугенерацијске сарадње, а на тему сличности и
разлика у одрастању ђака, њихових родитеља, бака и дека.) Поред анкете /чије су резултате,
укључив статистички део, навели на прикладном плакату/, ученици су урадили и ефектан
видео-прилог.
2) ДОСТОЈЕВСКИ И ИВО АНДРИЋ МЕЂУ БАРУХОВЦИМА (одељење 7/1)
Повод: обележавање два века од рођења Достојевског и 60 година од доделе Нобелове
награде Андрићу.
Пројекат је видљив на школском сајту и јутјубу.
3) БАРУХОВЦИ И МАЛИ ПРИНЦ (одељења 7/3 и 7/1)
Ученици су самостално и изузетно креативно обрадили захтевну наставну јединицу.
Пројекат је видљив на школском сајту и јутјубу.
Енглески језик – Љиљана Ћузовић
У складу са градивом теме реализованих пројеката
6. разред
1. Краљица Елизабета II
2. Пријатељство
5. разред – Знаменитости Велике Британије – Чувени Британци
4. разред – Ово сам ја – Моја омиљена животиња
Руски језик – Ана Ђукановић
У септембру је обележен Европски дан језика у сарадњи са наставницима осталих
страних језика и српског језика. Направљена је корелација са енглеским, немачким и
српским језиком, као и са ликовном, музичком културом и информатиком. Пројекат је имао
за циљ да покаже важност и богатство учења страних језика и различите приступе у учењу
страних језика у нашој школи. Сви радови ученика забележени су у облику видео-клипа у
којем се наши ученици представљају на различитим страним језицима, изговарају брзалице
и загонетке, представљају своје омиљене речи на страним језицима, али и указују на важност
учења матерњег српског језика. Радови наших ученика украсили су паное школе:
илустрације познатих брзалица, фразеологизама и пословица на српском, руском, немачком
и енглеском језику.
22.11. у одељењу 6/1 одржан је час корелације грађанског и веронауке на тему "У
раљама секте". Циљ часа био је да покаже ученицима какве их све опасности окружују, како
да их на време уоче и предупреде. Час су одржале наставнице Веселинка Дожић и Ана
Вукадиновић.
Месец децембар – 30.12. одржан је угледни час „Новогодишњи бал“ на којем су
наступили сви ученици који учествују у пројекту „Обогаћени једносменски рад“. Часу су
присуствовале многе колеге, директорка и педагог школе. У питању је корелација између
страних језика, музичке и ликовне културе, фолклора. Из руског језика учествовали су
ученици млађе и старије групе који похађају руску радионицу. Млађи су наступили са песмом
„Каљинка“, а старији су певали песму „Волим циганина Јана“, „Звончићи“ и играли у
представи „Деда Мраз и репа“. Ученик Сава Ивановић свирао је на клавиру руску песму
„Волим циганина Јана“, а ученица Лена Петковић сама је направила пињату која је била
главни реквизит у представи. Наступ је снимљен и биће окачен на сајту и facebook страници
школе.
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Месец фебруар/март – ученици шестог и седмог разреда учествовали су у пројекту
на тему „Руски празник Масленица“. Ученици су имали задатак да сами пронађу лексику
везану за празнике, храну, пиће, посуђе; да истраже како Руси праве палачинке, које су
специфичности овог празника у Русији. Били су подељени у групе. Свака група је плод свог
рада забележила у облику видео-клипа који смо приказивали на редовним часовима. Ученик
Сава Ивановић представио нам се као руски кувар, осмислио је назив своје емисије у којој је
показао како прави руске палачинке, како се сналази у кухињи, а његово излагање било је на
руском. Сва излагања забележена су у облику видеа, а најбољи радови окачени су на фејсбук
страницу школе. У питању је корелација са информатиком и верском наставом.
Месец јун – ученици седмог разреда Сава Ивановић и Теодора Танасковић који раде
по ИОП3 из руског језика имали су задатак да направе пројекат на тему „Сибир“. Њих двоје
су направили одличну презентацију коју су усмено на руском бранили пред другарима из
разреда. Причали су о географском положају Сибира, историји ове области за време рата,
становништву, књижевницима којима је Сибир био инспирација, еколошким
карактеристикама ове области. На крају излагања за све присутне организовали су квиз како
би проверили шта су присутни ученицу запамтили.
Музичка култура - Милица Анђелковић Коматина
1.Угледни час српског језика, историје и музичке културе: Књижевно-историјски
матине у част Десанки Максимовић Учесник-сарадња са колегиницама о реализовању часа,
а затим селекција и припрема деце за учешће 21.10.2021.
2.Угледни час: Новогодишњи матине – учествовали су ученици пројекта "Обогаћени
једносменски рад" и слободних наставних активности Наставници који су учествовали у
припреми и реализацији пројекта су: Милица А.Коматина, Сања Барбулов, Ана Вукадиновић,
Слободанка Тодоровић, учитељ Немања, Милица Живковић и ученици од 1.до 8.разреда
3. Пројекат (или пројектна настава) "Прављење ритуалних маски". Ученици 5.разреда.
Прво полугодиште, израда: недељу дана. Маске су изложене на паноима у учионицама.
4. Пројекат (или пројектна настава) "Направи свој диђериду". Ученици 5.разреда.
Време : фебруар, израда: недељу дана. Инструменти су изложени у учионицама.
Историја – Радица Миљаковић Аврамовић
Пројектна настава, историја , анализа-извештај за школску 2021/22.( прво и
друго полугодиште )
Кроз реализацију тематских часова и обележавање важних јубилеја , важних
датума- државних празника – школске славе – Дана духовности, Дана школе ,
Видовдана , реализују се и три пројекта на нивоу школе:
1.Српска револуција, - изложба радова – Бојеви Првог и Другог српског устанка и
јунаци устанака у оквиру пројекта (Личности које су обележиле своје време) ( ученици 7.
разреда )
2.Голгота и васкрс Србије, ( радови на тему : личности које инспиришу : Гаврило
Принцип, Милунка Савић , Арчибалд Рајс )
( ученици 7. разреда )
3.Последице Другог светског рата - тематски, јавни час : Крагујевачки октобар –
Сећање на Десанку Максимовић – одржан у дворишту школе због епидемиолошке
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ситуације, пропраћен изложбом радова уз учешће и ученика трећег разреда – обележен Дан
жртава Другог светског рата ( корелација: српски језик, музичка и ликовна култура ,
историја )
Сви пројекти се реализују под заједничким називом: Догодило се на данашњи дан ?
Циљна група су ученици од 5 - 8. разреда али се повремено укључују и други ученици.
Реализоване изложбе радова :
Распуст као најдража учионица – после свих распуста (
ученици од 6 - 8. разреда )
Праисторија на тлу Србије и Београдска Мумија
Трагови хеленске грчке архитектуре на фасадама
београдских зграда
Свих 7 светских чуда Старог света,
Подни мозаик – тековина хеленистичке културе(
ученици 5. разреда )
Крсташки ратови,
Мирослављево јеванђеље и
Словенска митологија ( по избору, ученици 6. разреда)
Сретење господње – верски и државни празник (
ученици 7. разреда )
Југословенски културни простор ( међуратни период )
– личности које инспиришу
(ученици 8. разреда )
На Сајму пројеката прошетали смо кроз историјске периоде:
Ученици првог и петог разреда извели су пројекат – Силазак богова и Античко
позориште - комедија ( стари век )
Ученици шестог разреда - драматизацију Немањићи ( средњи век )
Ученици седмог и осмог разреда - Музеј воштаних фигура ( нови век и савремено
доба )
Оно што се издвојило, оно са чиме можемо да будемо задовољни , је упознавање
са костимографијом кроз врло успешне костиме , истраживачки и ауторски радови
ученика и пријатна атмосфера као и жеља да се сви виде и покажу у најбољем светлу.
Биологија – Драгана Аврамовић
5. разред: Загађивање животне средине- примери из мог окружења
6. разред: Правилна и здрава исхрана, Енергетска пића
7. разред: Позитивни и негативни утицаји човека на животну средину- примери из
моје околине
Математика – Јована Маловић
5. разред /51 и 53
– „Осна симетрија“ –
Одушевљена сам ентузијазмом, трудом оригиналним идејама и количином веома
разноликих радова које су ученици припремили.
Радица М.Аврамовић, координатор
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
Мотивисати ученике који имају велики број недовољних учењу да редовно похађају
допунску наставу;
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;
На Стручним већима и даље усаглашавати критеријуме оцењивања;
Формативно оцењивање;
Наставити са стручним усавршавањем наставника;
Поштујући Наставни план и програм диференцирати захтеве како би били у складу са
способностима ученика;
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.
Имплементација: Пројекат „Обогаћени једносменски рад у основној школи“,
,,Учионица какву желим“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
Републички секретаријат за јавне политике
Наставак пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Мерење
концентрације радона у школама (национални програм)
Наставак Пројекта ,,Школе за 21. век“, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Британска влада и Завод за унапређивање
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Вешто управљање образовном установом, добра сарадња међу колегама, међусобно
уважавање и поштовање, позитиван став према животу и раду свих запослених, оличени су
у колективу Основне школе ,,Браћа Барух".

У Београду, септембар 2022.године
Милица Томовић, директорка школе
______________________________________________
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