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1. РАД ШКОЛЕ У ИЗМЕЊЕНОМ РЕЖИМУ 

Почетак школске 2015/16. године обележио је почетак дуго очекиваних  

радова на надоградњи школске зграде у оквиру пројекта Европске инвестиционе 

банке.  Радови су започети крајем јула. Од августа режим рада школе је измењен. 

Распоређивање разреда по околним школама је договорено тек крајем августа уз 

посредовање Школске управе. У првобитној варијанти, договорено је да ученици 

првог и другог разреда наставу похађају у ОШ „НХ Синиша Николајевић“, трећи и 

четврти разреди у ОШ „Свети Сава“ и ученици старијих разреда у ОШ „Краљ 

Петар Други“. Међутим, на предлог учитеља првог разреда, одлучено је да се 

настава са продуженим боравком  за прваке организује у згради школског боравка, 

како би првацима били олакшани долазак до школе и адаптација. Зграда боравка је 

за 2 дана испражњена и припремљена за рад. Тако смо наставу у овој школској 

години започели у чак 4 објекта. Изузев ученика првог разреда који раде у две 

смене, сви остали разреди су наставу у првом полугодишту похађали искључиво у 

поподневној смени. Већ првих дана септембра појавио се проблем одвођења деце у 

удаљене објекте, посебно код породица који имају више деце. На захтев родитеља 

и уз велико ангажовање директора обезбеђен је превоз за ученике од другог до 

четвртог разреда у школе „НХ Синиша Николајевић“ и „Свети Сава“. Обезбеђен је 

аутобус који ученике узима на аутобуској станици у близини школе. Истовремено 

се указао и проблем недовољно безбедног пешачког прелаза у улици Максима 

Горког који морају да користе ученици од петог до осмог разреда на путу до школе 

„Краљ Петар Други“. Овај проблем је правазиђен ангажовањем саобраћајног 

полицајца у време пре почетка наставе.  

У описаним условима организација рада школе била је битно отежана, што 

се посебно одразило на рад стручних већа, тимова, Наставничког већа.  Уз све 

наведено, школа је  изгубила 50 % ангажовања стручног сарадника. Такође, били 

смо принуђени да неколико пута мењамо и усклађујемо распоред часова, посебно 

због организације наставе физичког васпитања, страних језика и изборних 

предмета.  

У годишњем плану смо као приоритет означили осугурање безбедности 

ученика и прилагођавање организације наставе и свих других активности у школи 

како би ученици што мање осетили последице. С тим у вези, договорено је да 

ученици старијих разреда не мењају учионице и да се организује дежурство 

ученика седмог и осмог разреда како би се боље пратила дешавања. На првом 

родитељском састанку, родитељима су предочени могући ризици као и 

одговорности ученика за чување школске имовине. Немогућност организовања 

наставе у две смене резултирала је и осипањем ученика –на почетку године је било 

752 ученика а школску годину је завршило 700.         

У овој школској години уписали смо четири одељења првог разреда, са 

укупно 92 ученика. Са порастом броја ученика првог разреда порасле су и потребе 

за услугама продуженог боравка. И ове године, рад школског боравка организован 

је у три смене и са радним временом од 7 00 до 18 00.  



3 

 

Како радови нису завршени до почетка другог полугодишта, наставили смо 

да радимо у измењеном режиму до завршетка наставе у другом полугодишту. Све 

време се настава одвијала искључиво у поподневној смени. На састанцима 

Школског одбора и Савета родитеља покретана је иницијатива да се од школа у 

којима смо изводили наставу тражи да се настава организује у две смене. Међутим, 

у ишчекивању завршетка радова, време је пролазило и стање је остало исто. Нисмо 

били у могућности да инсистирамо да друге школе промене свој распоред због нас. 

Утисак је да су се отежани услови рада негативно одразили на успех ученика у 

школи, резултате завршног испита као и на дисциплину ученика. Последично, 

суочили смо се и са повећаним незадовољством родитеља па смо ове године имали 

чак три ванредна инспекцијска надзора по пријави родитеља. Након завршетка 

наставе у другом полугодишту, одржавали смо састанке у згради школског боравка 

наше школе, а завршни испит је реализован у ОШ „Краљ Петар Други 

Карађорђевић“. 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

Било је мањих промена у наставничком колективу у односу на претходну 

школску годину. У разредној настави, било је краћих одстуствовања због болести и 

обезбеђене су замене.  

У предметној настави дошло је до следећих промена: са породиљског 

одсуства  вратила се Тања Марковић, уместо Јоване Николић дошла је Анђелка 

Танчић Радосављевић (листа технолошких вишкова), у децембру је Марију 

Блажић, која је остварила 100% у другој школи,  заменила Живославка Петровић.    

Школа је изгубила 50% ангажовања педагога и остала са 1,5 стручним 

сарадником – Сања Богдановић је преузела 50% ангажовања на месту библиотекара 

у Десетој гимназији.  

3. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

Рад школе у измењеном режиму и отежавајућим околностима утицао је на 

реализацију већине планираних задатака.   

Прво полугодиште  је почело је у понедељак  2. септембра. Свечани пријем 

првака је имровизован у отежаним организационим и временским  условима –

одржан је кратак  програм у Неимарском парку. Ученици су и ове године добили 

поклон пакете од општине Врачар.  

Због радова, није било услова за свачано обележавање дана школе, 20. 

октобра.  Планирали смо да свечану прославу  померамо за дан када ће радови бити 

завршени и када будемо отварали реновирану школску зграду.  
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Екскурзија ученика осмог разреда спроведена је од 8. до 10. октобра 

2015.године на релацији Београд-Крагујевац – Врњачка бања – Копаоник- Ђавоља 

варош – Београд, у организацији туристичке агенције „Соник турс“. 

Није се радило  за време јесењег распуста - од 9. до.11. новембра и за време   

новогодишњих и божићних празника - од 30.децембра до 11. јануара 2016.  

Школску славу обележили смо верским обредом у цркви Светог Саве. 

Присутстовали су углавном ученици млађих разреда, један број родитеља и 

чланови колектива.  

Настава у првом полудодишту је завршена 29.1. 2016.  

У првом полугодишту није било одступања од календара за школску 

2015/16. годину.  

Настава у другом полугодишту почела је 17. фебруара. 

Пролећни распуст трајао од четвртка, 28.4. до уторка  3. 5. 2016.  

Пробно тестирање за завршни испит реализовано је 15. и 16 априла 

2015.године у фискултурној сали ОШ „Краљ Петар Други“. Резултати пробног 

испита су анализирани и наставници су планирали даљу припрему ученика за 

полагање завршног испита.  

Настава за ученике 8. разреда завршена је 1 6. а за остале ученике 14. 6. 

2016.године. 

Традиционална шетња матураната улицама Врачара организована је 1.6. 

2016.  

Завршни испит полагао се од 15. до 17. јуна. Полагање је организовано у 

школи „Краљ Петар Други Карађорђевић“  где су ученици осмог разреда похађали 

наставу. Испит је организован у једној од две фискултурне сале у овој школи тако 

да су сви ученици били у истој просторији. Полагање је протекло без тешкоћа и 

неправилности. На завршни испит изашло је 91 ученик. Један ученик није изашао 

на полагање пошто је полагао разредне испите у августовском року. Исти ученик 

позван је на полагање завршног испита у августу али се није појавио. Изабрани 

представници родитеља су присуствовали полагању завршног испита у школи, 

сваког дана по један родитељ.   

  Постигнути су  следећи резултати: просечан број поена из српског језика 

био је 14,7 односно 7,35 поена, из математике 10,6 односно 5,3 док је просек на 

комбинованом тесту био 12, 9 односно 6,49 поена.  

Просек поена за упис на основу завршног испита био је 19,14 (од 30), што је 

испод досадашњих резулатата наше школе. Ипак, када узмемо у обзир 
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карактеристике генерације и отежане услове рада у овој години, резултат можемо 

сматрати реалним. Најслабија су постигнућа на тесту из математике, што је складу 

са резултатима на нивоу државе и града. Два ученика полагала су заврпшни испит 

по ИОП-у 2, а један ученик полагао је стандардни тест у посебним условима. 

Четворо ученика се није уписало у првом уписном року али су у другом 

кругу  сви уписани.  

Свечана прослава Мале матуре одржана је 21. 6. 2016. у клубу ТСЦ  

Вождовац,  по избору родитеља ученика 8. разреда.  

Рад стручних органа и тимова 

Сва стручна и одељенска већа реализовала су стручне теме и задатке 

предвиђене Годишњим планом рада школе. У првом полугодишту одржано је 

четири састанка Наставничког већа.  У периоду од 1.9. 2015.  до 30.1.2016.  

разматрана су питања организације наставе у измењни условима, организације 

ваннаставних активности, правила понашања, поступања школе у ситуацијама 

насиља, кажњавања ученика, успеха и дисциплине. Један састанак био је посвећен 

истраживању у поступку сертификације за  програм Школа без насиља. У другом 

полугодишту одржано је шест седница.   

Педагошки колегијум учествовао је у изради плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника. Усвојен је план обиласка наставе и начина 

праћења наставе и прегледа педагошке документације.Разматран је и праћен рад 

ученичког парламента, рад приправника и ментора,стручно усавршавање 

наставника и сарадника, рад продуженог боравка, праћена је реализација 

инклузивних програма.  Одржана су четири састанка Педагошког колегијума у 

првом полугодишту и три у другом. 

Актив за школско развојно планирање је ускладио развојни план са 

циљевима пројекта Развоница.  Од планираих активности на остваривању Развојног 

плана, поред самовредновања,  највише времена посвећано је унапређивању 

наставе кроз примену приступа усмереног на учење односно реализацију пројеката 

учења, интегрисаних наставних, ваннаставних и ваншколских активности, примену 

ИКТ у настави. Будући да опрема коју је школа добила у пројекту није инсталирана 

у учионице због радова на надоградњи, пуну имплементацију програма огледа 

померамо за период када се стекну услови. До тада, наствници планирају 

активности у духу огледа у односу на расположиве ресурсе.    

Актив за развој школског програма одржао је три састанка у првом 

полугодишту и три у другом.Израђен је анекс школског програма који се односи на 

секције и слободне активности у овој школској години. Констатовано је да се неке 

активности отежано одвијају због немогућности коришћења простора и времена у 

школама у којима боравимо. Договорено је да се за  наредну школску годину 

планира више секција и изборних предмета који ће бити понуђени ученицима, 

пошто ћемо да радимо у нашој просторно већој школи. 
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Тим за самовредновање пратио је реализацију акционог плана за 

унапређивање области настава и учење, односно унапређивање наставног процеса, 

кроз примену приступа усмереног на ученика. Планиране активности на 

вредновању области Подршка ученицима нису  реализоване због отежаних услова 

рада и немогућности вредновања те области због рада на четири локације. Све 

планирано за ову годину преноси се у наредну. 

У току првог полугодишта  директор и стручни сарадници су реализовали 

планиран обилазак наставе и осталих облика  васпитно-образовног рада у оквиру 

педагошко-инструктивног рада. Укупно је обиђено 59 часова, од тога 54 часа 

обавезне наставе и 5 часова одељенске заједнице. Циљ посете часовима је био 

прилагођавање ученика 1.разреда на школски живот и рад( 8 часова); 

прилагођавање ученика 5.разреда на предметну наставу(8 часова); праћење 

квалитета остваривања стандарда из области наставе и учења (29 часова); појачан 

васпитни рад у оквиру одељенских заједница( 5 часова); опсервација појединих 

ученика( 8 часова). У другом полугодишту обиђено је 12 часова редовне наставе и 

15 часова одељенске заједнице. 

 

Школски тим за инклузију је разматрао потребе за додатном подршком 

ученицима који показују тешкоће у праћењу наставе. Ове године 8 ученика је  

радило по индивидуализованом програму односно ИОПу  -један ученик у првом 

разреду, двоје ученика у другом, по један ученик у   четвртом и петом разреду и 

три ученика у осмом разреду. Од троје ученика 8. разреда, двоје ученика су 

полагали завршни испит са измењеним садржајима односно стандардима 

постигнућа а један ученик је полагао стандардни тест у посебним условима.   

Тим за заштиту од насиља је у овој години одржао  7 састанка. Тиму се ове 

године прикључила Марина Радовановић, библиотекар школе. На првом састанку 

је договорено да ће тим радити децентрализовано –по објектима. Тим је разматрао 

и 2 пријаве на насиље које су упутили родитељи. У трећој недељи јануара је 

припремљено и реализовано истраживање у поступку сертификације школе за 

програм Школа без насиља. У циљу припреме за ово истраживање, а у складу са 

потребама школе да ради на побољшању безбедности ученика, реализовано је и 

интерно истраживање о препознавању различлитих облика насиља са ученицима од 

5. до 8. разреда. Податке је обрадила и презантовала Марина Радовановић. 

Реализоаване су и радионице за ученике од 4. до 8. разреда о поступању школе у 

ситуацијама насиља. У мају је школа добила резултате истраживања о безбедности 

школског окружења (БШО образац). Тим је на основу анализе овог извештаја и 

резултата интерног истрживања о препознавању и учесталости насилних облика 

понашања израдио акциони план за наредну школску годину.  

Редован инспекцијски надзор је обављен 25.12.2015.године. Обављена су 

још три ванредна инспекцијска надзора по пријави родитеља петог, првог и седмог 

разреда и то 4.11. 2015., 3.12.2015., 5.2.2016.. Прва пријава је била због наводног 
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насиља према детету које је у тренутку разматрања већ отишло у другу школу. 

Друга је била пријава родитеља 1/3 одељења  за насиље од стране једног ученика. 

Овај случај је добио шире размере па су се у решавање укључили Школска управа 

Београд , Канцеларија заштитника грађана и Градски секретаријат за образовање. 

Родитељи су бојкотовали наставу и захтевали да се ученик Л.Ђ. испише из 

одељења. На крјау је дечак и променио школу. Трећу пријаву упутио је родитељ 

једног ученика седмог разреда због односа наставнице физике према детету. У 

отеженим условима у којима смо радили целе године, поред свих редовних обавеза, 

били смо додатно оптерећни извештавањима инспекцији. 

Конституисан је Савет родитеља за школску 2015/16. У првом 

полугодишту одржана су два састанка.  За председника Савета изабран је Небојша 

Малешевић а за записничара Јелена Јаковљевић. Разматрана су питања 

безбедности, организације рада у измењеном режиму, организације наставе у 

природи, екскурзија и излета, понуда изборних предмета, избор уџбеника, набавка 

уџбеника преко школе, полагање завршног испита, прослава мале матуре и др.  

 

 

Извештај о стручном усавршавању 

 

У току школске 2015/16.године, запослени  у ОШ„Светозар Марковић“ су 

поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање реализовали  

и у самој установи. Реализација личних планова стурчног усавршавања била је 

отежана збор реконструкције школске зграде услед чега су ученици, наставно и 

ненаставно особље били расељени у четири основне школе на територији општине. 

Овакви услови рада допринели су да је ове школске године изостало стручно 

усавршавање у виду организованих, заједничких семинара. Сва стручна 

усавршавања ван установе, наведена у личним извештајима о стручном 

усавршавању запослених су појединачни. Наставно особље је успешно реализовало 

велики број сати стручног усавршавања у установи и то кроз следеће облике 

активности: 

1) одржавањем огледних часова наставе, приказивањем активности, 

праћењем резултата и постигнућа ученика, презентацијом  књига или вођењем 

радионице, 

 2) присуствовањем огледним часовима, редовним часовима, приказима 

активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе и учествовањем у 

њиховој анализи,  

3) присуствовањем стручним састанцима на којима су остварени поједини 

облици стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, директора 

и стучних сарадника, али и вредновањем сопствене и туђе наставне праске.  

4) Излагањем и присуством на конференцијама и стручним скуповима  

Евиденцију о реализацији планова индивидуалних стручних усавршавања 

води стручни сарадник-библиотекар, Марина Радовановић. 

 Наставници су кроз реализацију планова стучног усавршавања у установи и 

ван ње унапредили: 

 компетенције, знања и вештине, чиме су лични професионални развој 

подигли на виши ниво са јасном одредницом и сликом самог себе  у 
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односу на очекивања, потребе, дилеме, перспективу, самопоштовање, 

струку и професију; 

  Наставничке компетенције и различите улоге наставника између 

схватања улоге и њене релизације;  

 Од доминантног и ауторитарног до кооперативног и демократичног 

наставника;  

 Вештине комуникације, и то: 

- Комуникација у циљу подстицања развоја ученика;  

-Смер комуникације у појединим облицима рада;  

-Оцена као повратна информација и мотивациони фактор;  

-Размена искустава и решавање конкретних ситуација везаних за 

оцењивање; -Дидактичко-методички аспекти наставе – Дидактика и 

педагошки троугао; --Припрема за час;  

-Облици рада;  

-Наставне методе;  

-Могуће активности на часу;  

-Различите наставне технике; 

- Врсте наставе, као што су : мултидисциплинарна, активна, 

интерактивна, кооперативна, егземпларна, програмирана, 

проблемска, тимска и мултимедијална. 

 

 Многи наставници су за своје предмете формирали  групе на интерној 

платформи за учење „Едмодо“ попут: физике, биологије, ученичког парламента, 

разредне наставе, школске библиотеке. Друштвено повезивање и виртуелне 

заједници у циљу успешнијег и иновативног приступа реализацији наставних 

садржаја у многоме доприноси подстицају медијско информатичке писмености и 

ученика и наставника.  

Може се закључити да су тренутне отежане околности рада школе 

„Светозар Марковић“ допринеле остварењу већег броја бодова за  стучно 

усавршавање у самој установи, док је за реализацију стручног усавршавања ван 

установе утрошено мање сати од планираног.  

 

Стручно веће учитеља 

Током школске 2015/2016. године, Стручно веће учитеља је одржало дeсет 

седница на којима је разматрано укупно 30 тачaка дневног реда.    

Шк. 2015/16. годину ученици и учитељи млађих разреда су због 

реконструкције и реновирања школске зграде, реализовали у три различита објекта.  

Без обзира на отежане услове за рад сви чланови Стручног већа учитеља су се 

трудили да активно учествују у раду. План рада је реализован у складу са 

могућностима у којима се радило.  
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Дневни ред седница пратио је  план рада Стручног већа учитеља за текућу 

школску годину, као и актуелности и дешавања током школске године.  

Седницама Стручног већа  председавала је  Ивана Вуковић, професор 

разредне наставе. Записнике седница водила је Ивана Милосављевић, професор 

разредне наставе. 

Ангажовањем свих чланова Већа успешно су реализовани следећи садржаји: 

Сарадња са предшколским установама на територији општине Врачар 

и то кроз посете вртићима, организовањем различитих радионица и трибина 

Сарадња са ПУ Врачар је реализована кроз трибине и радионице које су у 

вртићима држали и водили чланови Стручног већа учитеља, педагог и психолог. 

Циљ радионица и трибина је био да будућим ђацима наше школе, њиховим 

родитељима и васпитачима представимо школу, колектив и све оно што их од 

следеће школске године у школи очекује.  

 

Стручно усавршавање у установи 

Према програму рада Стручног већа учитеља реализовано је 11  угледних 

часова. Чланови Стручног већа учитеља присуствовали су тим часовима. На 

састанцима Стручног већа вршене су анализе часова. 

  

Током шк. 2015/16. године чланови Стручног већа учитеља са својим 

ученицима су активно учествовали у више пројеката: 

 Олимијада врачарских првака 

 Успорите поред школе 

 Посета Речној флотили Војске Србије 

 Чеп за хендикеп 

 Новогодишњи базар 

 Олимпијада Рио 2016 

 Школа без насиља 

 Национални дан без дуванског дима 

Чланови Стручног већа учитеља су организацијом и дежурствима на 

различитим такмичењима (школско и општинско такмичење из математике, 

математичка такмичења „Мислиша”, „Кенгур”, Најраспеванија одељењска 

заједница...)  допринели квалитету рада школе и колективном и појединачном 

стручном усавршавању. 

У потпуности су реализовали планиране садржаје ваннаставних активности 

кроз рад секција млађих разреда:  математичка секција, драмска, рецитаторска, 
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новинарска, и «Српски код» (очување народне традиције), организованим 

одласцима у дечја београдска позоришта и музеје. 

Стручно веће друштвене групе предмета 

Актив друштвено језичких предмета чине наставници српског језика, 

енглеског, шпанског, француског језика, историје, географије, верске наставе и 

грађанског васпитања.У току школске 2015/2016.године одржано је 10 састанака тј. 

један месечно.  

Записници са састанака се налазе у свесци Актива. Записнике је састављала 

руководилац актива Јасмина Којанић. 

Чланови актива су се састајали редовно и поред чињенице да смо наставу 

држали на 3 локације и да смо целу школску годину имали само поподневну 

наставу. 

План рада актива је усвојен у јуну и спровођен је од августа месеца. 

Наше веће се бавило следећим активностима: 

 Пре  почетка школске године подељена су одељења и часови по предметима, 

испланирани термини одржавања писмених задатака и контролних вежби и 

постигнут је договор око одржавања угледних часова и пројеката тематског 

планирања.  

 На почетку школске године су израђени планови и програми за додатну, допунску 

наставу и секције. 

 Дискутовало се о резултатима полагања мале матуре. 

 Каснији састанци су проширивани темама о оцењивању и усклађености 

критеријума оцењивања као и о проблемима везаним за исте. 

 Тема је била и инклузија и проблеми везани за њу и начини израде ИОП-а. 

 Теме су биле везане и за стандарде, корелацију међу предметима, сарадњу  са 

родитељима, извештаје о успеху ученика на тромесечјима, полугодишту и крају 

школске године.  

 Анализирана је опремљеност дидактичко-техничким средствима и употреба 

савремених технологија у настави. 

 Организована је припремна настава за полагање завршног испита, анализирани су 

резултати са пробног завршног испита и направљен је даљњи план рада. 

 Одржавали смо угледне часове и посећивале часове колега. 

 Успостављали смо корелацију међу предметима . 

 Учествовали смо на такмичењима 

 Учествовали смо на литерарним и рецитаторским конкурсима  

 Чланови нашег актива су учествовали у различитим тимовима везаним за 

унапређење рада школе. 

 Припремали смо се за такмичења и успешно учествовали на њима. 
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 У току првог полугодишта је урађен пројекат “Велика географска открића“а затим 

од децембра до априла пројекат “Оштро перце“ у којима су учествовали  чланови 

нашег актива. У јуну месецу организована је  тематска настава“ Да сам Тесла“. 

Актив ће се трудити да настави са успешним радом и у следећој школској 

години. 

Стручно веће природне групе предмета 

Током школске 2015/16. године, стручно веће природних наука одржало је 5 

састанака, на којима су дискутоване и разматране теме планиране годишњим 

планом рада стручног већа. Актив математичара је, због специфичности предмета 

(матурског испита, и сарадње са млађим разредима), током школске године одржао 

3 додатна састанка. Састанке стручног већа и записникеводила је руководилац 

стручног већаАлександра Јовановић, професор математике. Састанцима су 

присуствовали сви чланови. Сви чланови стручног већа су активно учествовали у 

раду. Самим тим, план рада стручног већа је у потпуности реализован.  

Сарадња актива природних и друштвених наука остварена је кроз Еколошку 

секцију. Еколошку секцију водили су професор географије, Невена Влајић (члан 

стручног већа друштвених наука) и професор биологије, Мирјана Богићевић (члан 

стручног већа природних наука).  

На састанцима актива математичара посебна пажња је посвећена ученицима 

осмог разред и припреми ученика за предстојећи матурски испит. После одржаног 

пробног матурског теста из математике, психолошко-педагошка служба је активу 

доставила детаљну обраду урађеног теста. Тако да су професори математике 

добили јасну слику о знању ученика осмог разреда по областима које су 

заступљене на матурском тесту. На активу је дискутовано о томе како 

предупредити исти проблем за наредну генерацију, као и како што боље 

припремити ову генерацију за предстојећи матурски испит. Организовани су 

додатни часови на којима су увежбаване области на којима су ученици постигли 

слабији резултат.  

У склопу сарадње са млађим разредима, професор математике, Јасна 

Благојевић, држала је додатну наставу ученицима четвртог разреда као припрему за 

такмичења и ради одабира ученика који ће учествовати на „Математичком 

турниру“ које организује друштво математичара «Архимедес» сваке године у мају. 

Наравно, учитељи су одиграли главну улогу у припреми ученика за такмичење. 

Успех, наравно, није изостао. 

У овој школској години успешно су реализоване све додатне и допунске 

активности предмета природне групе предмета. Успешност редовне и додатне 

наставе се огледа у малом броју ученика који су упућени на поправни испит и 

добром успеху на такмичењима, што се види у приложеном извештају о 

такмичењима. 
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Од планираних 11 угледних часова ове године, чланови овог актива су 

одржали све што су испланирали.  

- Угледни час: «Ћелија – откриће, облик, величина, основна грађа», 5.разред 

(биологија)  - Тања Марковић 

- Угледни час: «Обољења, повреде костију и прва помоћ. Правилно држање тела 

и деформације», 7.разред (биологија) –Мирјана Богићевић 

- Угледни час: «Други Њутнов закон», 7.разред (физика) – Жељка Клус 

- Угледни час: „Цртање помоћу рачунара“, 7.разред (техничко и информатичко 

образовање) – Мирјана Боројевић 

- Угледни час: „Историјски подаци и идеја за настајање Питагорине теореме“, 7. 

разред (математика) – Јасна Благојевић 

- Угледни час: „Бинарни бројеви“, 5.разред (информатика) – Ахмед Абас 

- Угледни час «Подела и врсте грађевинских материјала», 5 разред (техничко и 

информатичко образовање) – Горан Танасијевић 

- Угледни час: «Тежишна дуж и тежиште троугла», 6.разред (математика) – 

Александра Јовановић 

- Угледни час: «Дисахариди и полисахариди – структура и својства», 8.разред 

(хемија) – Снежана Стојановић Јовановић 

- Угледни час: „Површина паралелограма“, 6.разред (математика) – Оливера 

Лазаревић 

- Угледни час: «Пресликавање осном симетријом», 5.разред (математика) – 

Александра Јовановић 

Стручно веће естетске групе предмета 

Актив естетске групе предмета наше школе обухвата 3 наставна предмета 

(Физичко васпитање, музичку и ликовну културу). Има четири члана. То су: Милун 

Бандука, Маја Јовановић, Кристина Будић и Ивана Ивановић. 

Одржано је седам састанака почев од августа 2015. до јула 2016. Дневни ред 

састанака је био по месечним плановима, али је имао и проширења у зависности од 

текућих дешавања у школском животу, што потврђују записници са ових састанака 

који се налазе у свесци Актива. Записнике је састављала Кристина Будић, 

руководилац Актива. На почетку школске године усвојени су план рада актива, 

наставни планови, планови за ликовну секцију и додатну наставу из музичке 

културе, хор, соло певање и спортске активности. Оквирно је договорен почетак и 

рад актива естетске групе предмета. Усвојили смо предмете мера за побољшање 

услова, за извођење наставе. Извршена је анализа опремљености дидактичко 

техничким средствима, и установљена је оскудност у опремљености школе и 

техничким средствима неопходним за извођење наставе, али реконструкцијом наше 

школске зграде имаћемо боље услове за рад и могућност коришћења наставних 

средтава добијених пројектом ''Развионица''. 

Током протекле школске године на састанцима актива су остварени 

садржаји планирани на почетку исте године и то: 
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Водили смо рачуна о квалитету извођења секција као и о вођењу евиденције 

у дневницима за додатке облике рада.  

Усклађивали смо критеријуме оцењивања, анализирали правилник о 

оцењивању водећи рачуна о стандардима предвиђеним за одређени предмет, 

договорили различите начине процењивања постигнућа ученика . 

Договорили смо се о успостављању што боље корелације међу предметима 

физичког васпитања и музичке и ликовне културе. 

Реализовали смо угледне часове, и накнадно их анализирали. 

Успешно смо организовали и реализовали актуелна дешавања у школи. 

Припремали смо ученике за такмичења, општинска и градска, остварили 

признања и награде.  

Од семинара стручног усавршавања Кристина Будић похађала је два 

семинара у оквиру стручног усавршавања ''Пословно успешан и остварен 

наставник'' и ''Нова школа-вишефронтална настава''. Програм реализовао 

Образовно методички центар ''Катедра'' Нови Сад и Центар за унапређење наставе 

''Абакус''-Београд. 

Наставници актива естетске групе предмета задовољни су резултатима 

ученика и сопственим радом. 

Оквирно, усвојили смо и програм рада већа за наредну школску годину. 

Рад школске библиотеке 

У току школске 2015/16.године школска библиотека је привремено 

користила простор библиотеке основне школе „Краљ Петар II Карађорђевић“ у 

којој се одвијала настава за ученике од петог до осмог разреда. Радно време 

библиотеке је било прилагођено ученицима наше школе, а то значи да је 

библиотека читаве школске године радила поподне.И поред неадекватних услова за 

рад, који се одразио пре свега на мањи број издатих књига, реализоване су друге 

активности у циљу афирмације читалачке културе и развијања информационо 

медијске писмености. 

Како је и само пословање библиотеке било отежано, обрађено је и у пету 

инвентарну књигу заведено је 24 монографске публикације. Наведене публикације 

су поклон ученика 8/1, Марка Јеловића . 

Последњи деловодни број у петој инвентарној књизи на крају школске 

године је 13037. 
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Поред издавања и обраде књиге у школској библиотеци су реализоване и 

следеће активности: 

Ред.бр. Актинвост Циљна група Реализатори 

1. Обележавање : 

-Међународног дана писмености, 

-Међународног дана 

књижевности за децу 

-Рођендан Националне 

библиотеке  

ученици од 5.до 

8.разреда, 

библиотекарка и 

професори српског 

језика 

2. Читалачке радионице –

промоција књиге „Ужасна 

тетка“-Дејвида Валијамса 

Ууици 5.разреда 

(5/1,5/2,5/3 и 5/4) 

библиотекарка и 

Тања Лебовић 

Зечевић, издавачка 

кућа ProPolisBooks 

3. Посета Либијске школе-Час у 

библиотеци -упознавање, 

дружење и размена искустава и 

утисака  

ученици од 5.до 

8.разреда, УП 

директор, 

библиотекарка, 

стручни сарадници 

4. Отварање „Едмодо“ платформе 

за учењи и интерну 

комуникацију  

сви ученици „Информационо-

комуникационе 

технологије у 

образовању - стуб 

развоја друштва 

заснованог на 

знању“, у 

организацији Средње 

школе за економију, 

право и 

администрацију 

5. Израда обележивача –

букмаркера 

( графики дизајн) 

 библиотекарка 

6. Стално одржавање школског 

сајта /странеце библиотека и 

фејсбук странице Школска 

библиотека Светозарац 

сви ученици и 

наставници 

библиотекарка 

7. Пројекат „Читам, па шта? ученици од 5.до 

8.разреда 

библиотекарка и 

професори српског 

језика 

8. Пројекат „Оштро перце“-

ликовни и литерарни конкурс 

сви ученици библиотекарка и 

професори српског 

језика 

9. Учешће на стручној 

Конференцији „Информационо-

комуникационе технологије у 

образовању - стуб развоја 

друштва заснованог на знању“, у 

организацији Средње школе за 

економију, право и 

администрацију 

Тема излагања: Друштвено 

повезивање и виртуелне 

посетиоци 

конференције 

(Министарство 

просвете, професори 

средњих и основних 

школа) 

библиотекарка 
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заједнице у функцији школске 

библиотеке“ 

10. Час и библиотеци-Радионице о 

превенцији насиља(13 

радионица) у оквиру пројекта 

„Школа без насиља“ 

13 одељења, 

ученици од 

5.до8.разреда 

библиотекарка 

11. Израда анкете, анкетирање 

ученика, обрада података и 

израда извештаја о превенцији 

насиља у школи 

13 одељења, 

ученици од 

5.до8.разреда 

библиотекарка 

12. Жирирање школског такмичења 

рецитатора и одабир 

најуспешнијих за општинско 

такмичење 

рецитатори од 1. до 

8.разреда 

библиотекарка, 

професори српског 

језика и учитељи 

13. Присуствовање часовима од 5. до 8. разреда библиотекарка и 

стручни сарадници 

14. Гостовање песника Радислава 

Јовића 

ученици 6.разреда библиотекарка 

15. Израда и штампање  захвалница 

за добринос успешнијем раду 

школске библиотеке 

(графички дизајн) 

 библиотекарка 

16. Праћење рада литерарне секције 

и објављивање радова на 

школски сајт 

литерарна 

секција,родитељи 

библиотекарка и 

професори српског 

језика 

17. Организовање  другог 

иницијативног састанка 

школских библиотекара са 

територије општине Врачара 

ради формирања општинског 

актива школских библиотекара 

школски 

библиотекари 

основних и средњих 

школа са општине 

Врачар 

библиотекарка 

Рад педагошко-психолошке службе 

Ове године рад педагошко-психолошке службе одвијао се у отежаним 

условима јер је настава била организована у чак четири објекта па стручни 

сарадници нису могли да постигну потребан интензитет праћења васпитно-

образовног рада и да одговоре на све потребе за појачаним васпитном радом са 

ученицима. Процена је била да највише времена сарадници треба да бораве у 

објекту где је била организована настава за ученике од 5. до 8. разреда који су ове 

године радили у истој, поподневној смени (у ОШ „Краљ Петар Други“).  У 

резредној настави, редовније од других, праћени су ученици првог разреда који су 

наставу имали у згради продуженог боравка матичне школе.  Уз то, школа је остала 

са 50 % ангажовања педагога што је додатно отежало рад службе у овој школској 

години.  

Педагог и психолог  школе реализовале су све активности у оквиру подручја 

рада планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање 

остварених резултата, као што су : прикупљање материјала и израда  Годишњег 
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плана рада школе, израда извештаја о раду школе, праћење и анализа успеха 

ученика на крају сваког класификационог периода, анализа постигнућа на 

тестовима и реализација  посебних програма. Стручни сарадници учествовали су у 

раду стручних тела и школских тимова за развојно планирање, самовредновање, 

превенцију насиља, инклузивно образовање, професионалну оријентацију, 

реализацију завршног испита. Психолог школе припремала координирала је рад 

Савета родитља школе и учествовала у раду Школског одбора.  

У оквиру области Унапређивање васпитно-образовног рада и 

инструктивни рад са наставницима, педагог и психолог посећивале су часове 

редовне наставе . У насталој ситуацији смањен је број посећених часова у односу 

на претходних неколико године. Сви обиђени часови су анализирани и дата је 

повратна информација наставницима. У току првог полугодишта  стручни 

сарадници су реализовали планиран обилазак наставе и осталих облика  васпитно-

образовног рада у оквиру педагошко-инструктивног рада. Укупно је обиђено 59 

часова, од тога 54 часа обавезне наставе и 5 часова одељенске заједнице. Циљ 

посете часовима је био прилагођавање ученика 1.разреда на школски живот и рад( 

8 часова); прилагођавање ученика 5.разреда на предметну наставу(8 часова); 

праћење квалитета остваривања стандарда из области наставе и учења (29 часова); 

појачан васпитни рад у оквиру одељенских заједница( 5 часова); опсервација 

појединих ученика( 8 часова).У другом полугодишту обиђено је 12 часова редовне 

наставе и 15 часова одељенске заједнице. 

У овој години, због отежаних услова рада, нисмо самовредновали планирану 

област Подршка ученика, већ само део те области- безбедност окружења кроз БШО 

образац. Наравно,пратиле смо реализацију акционог плана за унапређивање 

области настава и учење, односно унапређивање наставног процеса, кроз примену 

приступа усмереног на ученика. 

У оквиру области рада са ученицима, служба је током целе године 

реализовала редовне активности као што су: праћење адаптације ученика првог и 

петог разреда, као и нових ученика, индивидуални разговори са ученицима који 

испољавају тешкоће у учењу и понашању, групни разговори у циљу решавања 

конфликата међу ученицима, појачан рад са појединим одељењима где су уочени 

проблеми у односима међу ученицима (5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-3, 8-1, 8-3). У 

неколико одељења је обављено и социометријско испитивање како би се осмислиле 

адекватне мере интервенције. Стручна служба је интензивно деловала у раду тима 

за превенцију насиља. Индидивуално се радило са 96 ученика. За 34 ученика 

израђени су планови појачаног васпитног рада. Паралелно са радом са ученицима 

одвијао се и саветодавни рад са родитељима. У отежаним условима суочили смо 

се и са порастом незадовољства родитеља па су сарадници ове године имали много 

разговора са родитељима о понашању ученика, захтевима наставника, 

критеријумима оцењивања и др. 

Поред тога, реализоване су и разне групне активности, као што су: 

радионице о правилима понашања, насиљу у школи,социометријска испитивања, 

радионице о дигиталном насиљу,  избор ученика за школски парламент, такмичење 

у дебатама.                 
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Стручни сарадници су све време координирали реализацију програма 

превентивног деловања. 

Од 1. априла до краја наставе (15.6 ) психолог и педагог су највећи део 

радног времена обављале испитивање готовости за полазак у школу будућих 

првака јер се и то радило само у поподневној смени. Ове године тестирано је чак  

140 првака.  Крајем августа, структуирана су одељења првог разреда.   

Током школске године, психолог и педагог  учествовале су у изради 

школске  документације  и разних дописа ( Ценус, упитници Завода за 

унапређивање образовања, подаци за Школску праву, ГО Врачар, одговори на мере 

и друго). 

У склопу програма професионалне оријентације, реализоване су следеће 

активности:Координација рада тима за ПО, који су ове године чиниле одељењске 

старешине осмог разреда, анкетирање ученика о интересовањима и размишљањима 

о наставку школовања, групне посете Центру за професионално информисање, 

којима је било обухваћено 28 ученика осмог разреда, организована посета Сајму 

образовања у ГО Врачар, индивидуална саветовања ученика који су имали тешкоће 

да се определе. 

Настављена је и сарадња са Одељењем за психологију Филозофског 

факултета. Ове године школа није могла бити домаћин практичне наставе из 

предмета Ментално тестирање деце па је ово домаћинство препуштено школи 

Свети Сава.  Ове године је  једна група студената  посетила школу ради упознавања 

са послом психолога.   

Психолог школе похађала је обуку о писању предлога пројекта и ТОТ обуку 

о дигиталном насиљу. Реализовала је семинар Креативни рад са децом на 

превенцији злоупотребе ПАС. И ове године обављала је улогу председника 

Интерресорне комисије ГП Врачар и похађала 3 обуке намењене сталним 

члановима Комисије. 

Педагог школе је похађала семинар Професионални развој стручних 

сарадника у школама и домовима ученика  и била је реализатор два семинара: 

Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом 

учења и Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима..  

Ове године педагог није била ментор младим колегама због смањеног обима 

радног времена, а психолог је била ментор једној колегиници. 

Извештај о реализацији програма превентивног деловања 

Програм превенције се реализује сваке године у сарадњи са ДЗ Врачар, 

Центром за социјални рад Врачар, Министарством унутрашњих послова Врачар и 

Београд и другим здравственим и образовним установама и 

организацијама.Реализацију овог програма координирају директор школе и 

стручни сарадници. Ове године реализоване су следеће активности на правенцији:  
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 У сарадњи са Домом здравља Врачар, обављени су систематски прегледи ученика 

по плану и реализована су  предавања о болестима зависности и полно преносивим 

болестима за ученике осмог разреда. 

 У сарадњи са тимом МУПа, одржана су предављња за све ученике старијих разреда 

у периоду 18 -20. новембар. Теме су биле следеће: за пете и шесте разреде - 

Безбедност ученика, за седми разред Вршњачко насиље, а за осме Електронско 

насиље.  

Извештај о раду Ученичког парламента 

Према Пословнику о раду, донетом од стране Школског одбора, Ученички 

парламент је радио у сасаву 12 ученика седмог и осмог разреда и то по двоје из 

сваког одељења. За три ученика осмог разреда, ово је друга година учешћа у  

парламенту. Координатори ђачког парламента, у овој школског години, биле су 

наставнице Невена Влајић (географија) и Ана Стевановић (енглески језик), а у раду 

је помагала и библиотекар Марина Радовановић, некадашњи координатор, јер су се 

састанци одржавали у библиотеци. 

На првој седници, 24.09. 2015. године, изабрано је руководство и 

представници у комисијама, прочитан је правилник и направљен план рада. 

Ученички парламент заседао је редовно, укупно је било шест састанака, сви су 

били конструктивни, јер се расправљало о актуелностима у школи.Прво је решено 

питање дежурства седмака, одржана су два хуманитарна базара, настављена је 

успешна сарадња са НУРДОР-ом. Канцеларија за младе општине Врачар, 

организовала је школско и општинско такмичење у дебати, а посредством ове 

организације гледали смо и бројне представе, као што су „Драги тата“, „Бетон 

махала“ и „Смрдљива бајка“. Расправљало се и о тешким условима рада у 

поподневној смени, проблемима у комуникацији између ученика или ученика и 

наставника, кутији поверења.За крај школске године предвиђено је одржавање 

турнира на теренима Спортског села, али је ова активност одложена. 

Записници са састанака уредно су вођени, заведени и чувају се у 

документацији секретара школе.Извештаје са базара и утиске из позоришта, 

можете да прочитате на сајту школе. 

Реализација наставног плана и програма 

Наставни план и програм за ову школску годину је реализован. Часови 

редовненаставе, допунске и додатне  су реализовани у планираном броју, са мањим 

изузцима код појединих предмета, а све у законском оквиру.Часови слободних 

активности и секција су реализовани у нешто мањем обиму, због отежаних услова 

рада у току школске године. 
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Табела 1а. Реализовани часови редовне наставе – млађи разреди 

предмет   I-1 I-2 I-3 I-4 I II-1 II-2 II-3 II III-1 III-2 III-3 III IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV I-IV 

Српски језик 

план. 180 180 180 180 720 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 180 720 2520 

реал. 180 180 180 180 720 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 179 179 718 2518 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

Математика 

план. 180 180 180 180 720 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 180 718 2518 

реал. 180 180 180 180 720 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 179 179 718 2518 

разл. 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Енглески језик 

план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 72 72 72 72 288 1008 

реал. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 72 72 71 72 287 1007 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Ликовна култура 

план. 36 36 36 36 144 72 72 72 216 72 72 72 216 72 72 72 72 288 864 

реал. 36 36 36 36 144 72 72 72 216 72 72 72 216 72 72 71 72 287 863 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Музичка култура 

план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 504 

реал. 36 36 35 36 143 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 503 

разл. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Свет око нас 

план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 
   

0 
    

0 504 

реал. 72 72 73 72 289 72 72 72 216 
   

0 
    

0 505 

разл. 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 -1 

Природа и 

друштво 

план. 
    

0 
   

0 72 72 72 216 72 72 72 72 286 502 

реал. 
        

0 72 72 72 216 72 72 71 71 286 502 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Физичко  

васпитање 

план. 108 108 108 108 432 108 108 108 324 108 108 108 324 108 108 108 108 432 1512 

реал. 108 108 108 108 432 108 108 108 324 107 108 108 323 108 108 109 107 432 1511 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 1 0 1 

Верска настава 

план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 504 

реал. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 504 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Грађанско  

васпитање 

план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 504 

реал. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 504 

разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Од играчке 

 до рачунара 

план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 36 144 504 

реал. 36 36 36 36 144 35 36 36 107 36 36 36 108 36 36 35 35 142 501 

разл. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 
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Табела 1б. Реализовани часови редовне наставе – старији разреди 

предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI VII-1 
VII-

2 
VII-3 VII 

VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII V-VIII 

српски језик план. 180 180 180 180 720 144 144 144 432 144 144 144 432 136 136 136 408 1992 

  реал. 177 180 180 180 717 144 145 144 433 141 141 144 426 137 135 136 408 1984 

  разл. 3 0 0 0 3 0 -1 0 -1 3 3 0 6 -1 1 0 0 8 

енглески план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 924 

језик реал. 73 72 72 71 288 71 71 71 213 72 72 72 216 68 67 68 203 920 

  разл. -1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

ликовна план. 72 72 72 72 288 36 36 36 108 36 36 36 108 34 34 34 102 606 

култура реал. 72 72 70 72 286 36 36 36 108 35 35 36 106 33 34 34 101 601 

  разл. 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 5 

музичка план. 72 72 72 72 288 36 36 36 108 36 36 36 108 34 34 34 102 606 

култура реал. 72 73 72 72 289 36 35 37 108 36 37 36 109 34 34 34 102 608 

  разл. 0 -1 0 0 -1 0 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 

  план. 36 36 36 36 144 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 780 

историја реал. 36 35 36 36 143 71 71 72 214 72 71 71 214 68 68 67 203 774 

  разл. 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 6 

  план. 36 36 36 36 144 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 780 

географија реал. 36 36 36 36 144 71 70 70 211 70 69 70 209 68 68 66 202 766 

  разл. 0 0 0 0 0 1 2 2 5 2 3 2 7 0 0 2 2 14 

  план. 144 144 144 144 576 144 144 144 432 144 144 144 432 136 136 136 408 1848 

математика реал. 142 144 144 139 569 144 144 145 433 141 139 141 421 136 138 133 407 1830 

  разл. 2 0 0 5 7 0 0 -1 -1 3 5 3 11 0 -2 3 1 18 

  план.         0 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 636 

физика реал.         0 72 72 71 215 70 70 71 211 69 69 67 205 631 

  разл. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 5 -1 -1 1 -1 5 

  план.         0       0 72 72 72 216 68 68 68 204 420 

хемија реал.         0       0 72 71 71 214 67 67 67 201 415 

  разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 5 

  план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 924 

биологија реал. 72 72 72 72 288 71 72 71 214 71 71 71 213 67 67 67 201 916 

  разл. 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 8 
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Табела 1б. Реализовани часови редовне наставе – старији разреди (други део) 

предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI VII-1 
VII-

2 
VII-3 VII 

VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

техничко и план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 924 

информатичко реал. 70 72 70 72 284 72 72 72 216 72 74 72 218 66 70 68 204 922 

образовање разл. 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 -2 0 -2 2 -2 0 0 2 

физичко план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 924 

образовање реал. 73 73 72 72 290 72 72 72 216 72 72 72 216 68 67 68 203 925 

  разл. -1 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 

шпански план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 72 216 68 68 68 204 924 

језик реал. 70 71 72 72 285 71 72 72 215 71 71 71 213 68 66 67 201 914 

  разл. 2 1 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 3 0 2 1 3 10 

француски план. 72 72 72 72 288 72 72 72 216 72 72 0 144 68 0 0 68 716 

језик реал. 70 70 70 72 282 72 70 70 212 70 70 0 140 67 0 0 67 701 

  разл. 2 2 2 0 6 0 2 2 4 2 2 0 4 1 0 0 1 15 

  план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 34 34 34 102 462 

информатика реал. 34 36 36 35 141 36 36 35 107 36 36 35 107 32 33 33 98 453 

  разл. 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 4 9 

изабрани  план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 34 34 34 102 462 

спорт реал. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 35 36 36 107 34 35 34 103 462 

  разл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 0 -1 0 

грађанско план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 34 34 34 102 462 

васпитање реал. 34 36 36 36 142 36 34 36 106 36 34 37 107 33 33 34 100 455 

  разл. 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 -1 1 1 1 0 2 7 

верска план. 36 36 36 36 144 36 36 36 108 36 36 36 108 34 34 34 102 462 

настава реал. 34 36 36 36 142 35 35 35 105 34 34 36 104 31 31 33 95 446 

  разл. 2 0 0 0 2 1 1 1 3 2 2 0 4 3 3 1 7 16 
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Додатна и допунска настава 

У складу са потребама и интересовањима ученика, током целе године, 

биле су организоване допунска и додатна настава.  

 У млађим разредима у свим одељењима од првог до четвртог разреда 

била је организована допунска настава из српског језика и математике.Укупно је 

било обухвачено 59 ученика допунском наставом из математике а 41 допунском 

из српског језика. 

Додатна настава из математике је била организована у четвртом 

разреду(обухват 35 ученика), aинтензивно је радила математичка секција у 

млађим разредима(16 ученика), у циљу припреме ученика за такмичења у 

организацији Друштва математичара и клуба Архимедес (Мислиша 2016. И 

Кенгур). На овим такмичењима ученици су показали запажене резултате, који 

ће бити наведени у извештају.  

У петом разреду, додатна настава је организована из математике, српског 

језика, биологије,  историје,  шпанског језика, техничког и географије и 

обухватала је 88 ученика. Допунска настава организована је из српског, 

математике, биологије, историје, географије,  и у њу је укључено укупно 51 

ученик.  

У шестом разреду додатна је организована из следећих предмета: српски, 

математика, француски,енглески, биологија, физика,  техничко и историја. 

Укупно је обухваћено 66 ученика. Допунска настава је оранизована из српског, 

шпанског, математике,  физике, географије, историје,биологије и енглеског  

језика, са обухватом од 90 ученика.  

У седмом разреду додатна настава је организована из српског језика, 

математике, француског и шпанског , историје, биологије, физике, хемије и 

географије.  Додатну наставу похађало је укупно 60 ученика. Допунска настава 

је организована из српског, математике,француског језика, хемије, историје, 

физике и географије  са обухватом од 56 ученика.  

У осмом разреду додатна наставе је организована је српског језика, 

математике, енглеског, шпанског и француског језика,физике, хемије,техничког, 

биологије,   историје и географије са обухватом од 101 ученикаДопунска 

настава је организована из српског језика, географије, биологије, шпанског и 

енглеског језика,математике, физике, хемије и историје са обухватом од 87 

ученика.  

Можемо рећи да је обухват ученика допунском и додатном наставом, 

унаточ рада у измењеним  и отежаним условима веома велик , што се одразило 

на веома добар  школски успех  и успех ученика на такмичењима.  

За ученике осмих разреда била је организована припремна настава за 

полагање квалификационих испита из српског језика, математике, историје, 
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географије,биологије, физике и хемије.Реализовано је 117 часова припремне 

наставе током другог полугодишта и у јуну месецу. 

Реализовани часови додатне и допунске наставe 

Реализовани часови допунске и додатне наставе приказани су у наредним 

табелама.
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Табела 2. Реализовани часови допунске и додатне наставе 

предмет   I-1 I-2 I-3 I-4 I II-1 II-2 II-3 II III-1 III-2 III-3 III IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV I-IV 

српски  допунска 18 36 36 17 107 18 17 17 52 18 18 18 54 18   18 17 53 266 

језик додатна         0       0       0         0 0 

математика допунска 18 36 36 17 107 18 17 18 53 17 18 18 53 18   18 18 54 267 

  додатна         0       0 17     17 34   35 35 104 121 

 

предмет V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI VII-1 VII-2 VII-3 VII 
VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

математика 29 18 18 29 94 30 18 30 78 29 29 29 87 30 30 30 90 349 

физика 0 0 0 0 0 24 14 24 62 18 18 18 54 10 10 10 30 146 

хемија 
    

0 
   

0 14 14 14 42 12 12 12 36 78 

шпански језик 16 16 16 16 64 14 14 14 42 18 18 18 54 14 14 14 42 202 

историја 9 9 9 9 36 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 117 

енглески језик 16 16 18 16 66 19 19 19 57 18 18 18 54 18 18 18 54 231 

српски језик 18 16 18 16 68 18 18 18 54 18 18 15 51 17 18 17 52 225 

географија 9 9 9 9 36 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 117 

биологија 12 12 12 12 48 12 12 12 36 14 14 14 42 12 12 12 36 162 

 
                  

предмет V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI VII-1 VII-2 VII-3 VII 
VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

математика 19 18 18 19 74 18 18 18 54 19 19 19 57 19 19 19 57 242 

физика 
    

0 18 9 18 45 12 12 12 36 7 7 7 21 102 

хемија 
    

0 
   

0 14 14 14 42 7 7 7 21 63 

шпански језик 10 10 10 10 40 14 14 14 42 18 18 18 54 18 18 18 54 190 

историја 9 9 9 9 36 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 117 

енглески језик 12 12 12 12 48 22 22 22 66 12 12 12 36 33 33 33 99 249 

српски језик 15 16 16 16 63 18 18 18 54 18 18 6 42 17 2 17 36 195 

географија 9 9 9 9 36 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 117 

биологија 12 12 12 12 48 12 12 12 36 16 16 16 48 12 12 12 36 168 
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Извештај о раду секција, учешћу на спортским такмичењима и 

манифестацијама 

Извештаји о раду секција у старијим разредима 

Како су у овој школској години услови рада били знатно отежани, због 

реновирања школе, настава се одвијала у Основној школи „Краљ Петар II 

Карађорђевић“ и уступљени су и коришћени слободни термини те школе и то у 

поподневној смени, из којих разлога нису одржаване секцијеу оквиру предмета 

физичко васпитање и физичко васпитање-спорт по избору што се 

надокнађивало вођењем ученика на манифестације у организацији локалне 

самоуправе града Београда, и самих наставника физичког васпитања. То све 

није спречило наше ученике да узму учешће набројним такмичењима и 

смотрама. На овим такмичењима ученици су показали запажене резултате, који 

ће бити наведени у извештају са такмичења.   

Рад хора, соло-певача и оркестра 

Школски хор броји око 50 чланова.Укључени су ученици од првог до 

осмог разреда. 

Најбројнији у хору су ученици петог разреда. Хор негује савремену 

забавну дечију пему,  народну  (домаћу и страну), староградску и класичну соло 

песму свих епоха. 

Хор наступа на свим школским приредбама поводом „Дана школе“, 

„Дана Светог Саве“, Дочеку првака и свим другим битним дешавањима у 

оквиру школе, али и манифестацијама ван ње, на општинском и градском нивоу. 

Хор је имао и бројне наступе у медијима, а такође су у плану и за наредну 

школску годину у циљу промоције школе и представљања широј публици. 

Најталентованије ученике наставник бира за извођење солистичких деоница у 

току хорских нумера и за општинско и градско такмичење најбољих соло певача 

„Златна сирена“.  

 Хор је ове школске године имао учешће на приредби поводом „Дочека 

првака“, првог септембра 2015. у Неимарском парку и представио се нашим 

новим ђацима првацима и њиховим родитељима са дечијим забавним  песмама 

Валерија Гајића: „Кад си срећан“, „Ти и ја“ и В.Вељковић – „Маштарија“, „До 

последњег даха“. 

Обзиром да је наша школска зграда тренутно у реконструкцији, и да су 

часови држани у школи „Краљ Петар II“, није било могућности за одржавање 

приредби поводом Дана школе и Дана Светог Саве, те хор није имао учешћа ове 

године на приредбама, али су се солисти нашег школског хора истакли на 

многим такмичењима, где су постигли запажене резултате. Ти резултати су 

приказани у извештају са такмичења школе, који се налази у овом документу. 
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Хор и соло певачи за наредну школску годину имају у плану учешће на 

приредбама у школи и ван ње, такође и наступе у медијима. Посебно се 

радујемо уласку у нову школску зграду, новим и бољим условима за рад хора и 

солиста. 

 Наставник је задовољан успехом ученика и великим бројем првих 

награда, како на општини, тако и на граду и нада се да ће и у наредној школској 

години талентовани ученици бити једнако сарадљиви и вредни као и ове 

школске године.  

Саобраћајна секција 

У току ове школске године формирана је школска саобраћајна секција у 

којој је учествовало 14 ученика ( осам  ученика 5. и шест ученика 6. разреда). 

Ученици су припремани из области познавања саобраћајних прописа, 

вожње бицикла на полигону спретности и полигону практичног понашања у 

саобраћају. 

Првенствени циљ секције је био да се ученици едукују и припреме за 

безбедно учешће у саобраћају као и да се учешће ученика у школској 

саобраћајној секцији повећа у наредној школској години и постигну бољи 

резултати на такмичењу. Резултати са такмичења ће бити наведени у извештају 

о такмичењима. 

Рецитаторска секције 

 

Предметни наставник: Анђелка Танчић-Радосављевић 

Планирано: 36 часова; Одржано: 36 часова 

Рецитаторској секцији школске 2015/16. године прикључило се 36 

ученика и то: шест ученика из петог разреда, шест ученика из шестог, седам 

ученика из седмог и седам ученика из осмог. План рада и наставне јединице 

обрађене у оквиру рецитаторске секције налазе се у Дневнику осталих облика 

образовно-васпитног рада (рецитаторска секција) и обухватају припрему за 

школско и општинско такмичење и „Краљевство поезије“. Школско такмичење 

је одржано у марту. У жирију су биле Снежана Јовановић, професор разредне 

наставе, и Марина Радовановић, библиотекарка. Прво место су освојиле Ива 

Божовић 8/1 и Марина Јанићијевић 8/2 које се нису пласирале у општинском 

такмичењу, друго местоМарко Ђурђевић 7/3, Урош Јеж 7/3 и Јана Молдвај 5/4, 

треће местоСофија Перзић 5/2 и Милица Цветковић 8/1, а посебну похвалу је 

добила Јована Бурза 5/2. 

У општинском такмичењу „Краљевство поезије“ учествовали су Јана 

Молдвај 5/4 и Огњен Шварек 7/3, али нису ушли у круг најбољих. 

Рад литерарне секције 
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Рад у литерарној секцији реализован је успешно и према плану и 

динамици долажења ученика, осим у периоду рада на тему литерарног конкурса 

„Моје место на Врачару“, којим је план накнадно обогаћен. За литерарну 

секцију ове школске године одлучило се три ученика осмог разреда и три 

ученика шестог разреда, при чему је један ученик шестог разреда био прилично 

нередован.  

Ученици су развијали своје литерарне способности, стицали знања из 

области стилских изражајних средстава и књижевних форми, оспособљавали се 

за аналитички и критички приступ књижевним делима, али су  константно били 

усмеравани на успостављање везе информационих технологија и литерарниих 

способности: обогаћивање сајта школе, осмишљавање часописа и интернет  

часописа школе, а и сами радови литерарног конкурса „Моје место на Врачару“ 

били су објављени на посебном сајту уз могућност ширења на друштвеним 

мрежама. На овом конкурсу учествовали су ученици осмог разреда. Школски 

часопис је ове школске године остао на нивоу идеје с обзиром на ситуацију 

реконструкције шкослке зграде. Ученици шестог разреда су се посебно истакли 

маштовитошћу и креативношћу у писању самосталних радова на тему Моја 

плава звезда. 

Детаљан попис часова литерарне секције налази се у дневнику за остале 

облике образовно-васпитног рада. 

Извештаји о раду секција у млађим разредима 

На седници Стручног већа учитеља одржаној 26.06.2012. године 

(Записник бр. 9) донета је Одлука о реализацији ваннаставних активности у 

млађим разредима. Одлучено је: 

 Да се током школске године настави са класичним радом математичке и 

драмске секције 

 Да се остале ваннастевне активности организују на нивоу одељења према 

личним афинитетима учитеља уз могућност да се прикључе и остали 

заинтересовани ученици из других одељања и разреда. Термини 

одржавања оваквих ваннаставних активности биће јавно истакнути и на 

тај начин обавештени и остали заинтересовани полазници. 

Образложење: Оваква Одлука је донета због немогућности да се усклади рад 

преподневне и поподневне смене и одржавања наставе, а због недостатка 

простора за реализацију планираних ваншколски активности.Одлука  је важила 

и за 2015/16.годину, нарочито због чињенице да су млађи разреди похађали 

наставу на три различите локације. 

Математичка секциja 

Наставници: Марија Драгутиновић  (Ксенија Лековић) , Ненад Матић 

Годишњи фонд часова: планирано 36, реализовано 36 
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Наставници математичке секције су по утврђеном плану и задужењима 

реализовали планиране садржаје. Математичку секцију је похађало 30 ученика 

IV разреда. 

Поред редовних активности на реализацији планираних садржаја, 

математичка секција је организовала школско такмичење из математике у ком је 

узело учешће 30 ученика III разреда и 33 ученика IV разреда. 

25 ученика IV разреда се квалификовао и учествовао на општинском 

такмичењу и 25 ученика III разреда се квалификовао и учествовао на 

општинском такмичењу. Резултати и успех ученика на општинском такмичењу 

из математике су следећи: 

 

 

 

  

 

 

Ученици IV разреда који су похађали секцију су такође остварили 

значајне резултет и на окружном (градском) такмичењу из математике, два прва 

места, једно друго и једно треће место. 

У марту је Математичка секција  организовала  математичко такмичење 

„Мислиша 2016“. На такмичењу  је учествовало  148 ученика II, III и IV разреда.  

Постигнути резултати на такмичењу „Мислиша 2016“ су следећи: 

 Похвалу је освојио 23 ученик (по разредима II – 6, III – 7, IV – 10) 

 Треће место је освојило 3 ученика 

 Друго место је освојио 1 ученик 

 

Mатематичка секција првог разреда 

 

Наставници: Снежана Сићовић, Ивана Милосављевић 

Годишњи фонд часова: планирано 36, реализовано 36 

Наставници математичке секције су по утврђеном плану и задужењима 

реализовали планиране садржаје. Математичку секцију је похађало 60 ученика. 

Поред редовних активности на реализацији планираних садржаја, 

математичка секција је по први пут организовала учешће ученика првог разреда 

на међународном такмичењу „Кенгур без граница“.  

Ученици су се радо одазвали позиву за такмичење и масовно 

учествовали. Постигли су значајне резултате. 13 ученика је освојило похвале од 

Друштва математичара. 

 III IV 

1. место 1 ученик 8 ученика 

2. место 5 ученика 5 ученика 

3. место 3 ученика 3 ученика 
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Закључак: Циљ је испуњен. Деца су заволела математику на прави начин. 

Развијали су пажњу, концентрацију и логичко расуђивање. Похваљени су сви 

прваци за упорност, жељу и рад. 

Драмска секција 

Драмска секција је остварила планом унапред предвиђене активности за 

школску 2015/16.годину.Активности су биле усмерене ка проширивању знања 

ученика о свим сегментима драмске и позоришне уметности.  

Специфичности драмске секције у нашој школи, услед недостатка 

постора, рада у две смене и различитих распореда часова( ове године и на три 

различите локације), се огледају у томе што се представе изводе по одељењима 

и одељенске представе изводе разредне старешине на нивоу одељења. Учитељи 

су изводили драмске приказе заједно са својим одељењима и остварили су 

циљеве унапред предвиђене планом драмске секције. 

У одељењу 4/1 одржано је 35 часова драмске секције у. Према утврђеном 

плану и распореду часова, недељно је одржаван по један час. 

Часове драмске секције похађали су сви ученици. 

Извели смо више представа од којих се издвајају: 

 Приредба за пријем првака 

 Новогодишња приредба 

 Представа “Знамените личности Србије” 

На часовима драмске секције ученици су показали велики ентузијазам, 

заинтересованост за рад, активно учешће у сценарију и режирању представа. 

 

Рецитаторска секција 

Рецитаторска секција је ове школске године,због реновирања школе, 

радила у измењеним околностима (по потреби). Рецитаторску секцију воде 

проф. разредне наставе Снежана Јовановић и проф. разредне наставе Светлана 

Гавриловић. 

Са пригодним рециталом дочекани су прваци. 

Поводом обележавања школске славе,ученици првог разреда који су 

били присутни у Цркви Светог Саве на Врачару,рецитовали су песме посвећене 

Светом Сави. 

Завршну приредбу за крај првог полугодишта,ученици I/1 пропратили су 

својим пригодним рециталом. 
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Школско такмчење рецитатора одржано је у просторијама школског 

боравка.Учествовали су ученици I/1, I/4, II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, IV/1, 

IV/2, IV/3, IV/4. 

Победник школског такмичења била је ученица II/2, ИМЕ која је нашу 

школу представљала на општинском такмичењу. 

Одељења која су били на рекреативној настави у Грзи, имали су част да 

прикажу своје рецитаторско умеће. 

На завршној приредби школског боравка,коју су припремиле проф. 

разредне наставе Ивана Цицварић и проф. разредне наставе Светлана Лукић, 

ученици првог разреда имали су част да покажу своје умеће у рециталу. 

„Покажи шта знаш“                   

У одељењу III/2 у школској 2015/2016.години, планирано је и 

реализовано 32 часa. Секцију водила и реализовала Мирјана Аврамовић. 

Циљеви ове секције су: 

 развијање комуникационих способности ученика, 

 подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима, 

 адекватно коришћење слободног времена, 

 развој креативности, 

 развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима 

уметничког изражавања. 

Сви ученици су били укључени у различите активности: 

 вежбе интонације и интензитета гласа 

 вежбе темпа, мимике и гестикулације 

 увежбавање рецитовања конкретних песама 

 читање књижевно-уметничких текстова по улогама,  драматизација 

текстова   

 организовано гледање и анализирање позоришних представа 

 певање дечијих песмица које певају познати уметници или деца на 

фестивалима, 

 састављање кореографија за ритмичке игре, 

 израда зидних новина. 

Часови секције „Покажи шта знаш“ су били занимљиви и продуктивни. 

Ученици су показали креативност и мотивисаност за различите садржаје, а 

сваки ученик се истицао у различитим креативним вештинама сходно својим 

афинитетима. 

Секција енглеског језика 
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Секција из енглеског језика је одржавана сваког понедељка у термину од 

13:10-13:50. У њој су учествовали ученици сва три одељења трећег разреда. 

Циљеви секције су били: 

 подстицање потребе за учењем страног језика 

 мотивација за учење језика 

 стимулисање маште, креативностии радозналости 

 стимулисање тимског рада и духа 

 подстицање употребе страног језика у личне сврхе и из задовољства 

 употреба језика и говора кроз глуму 

Чињеница да су ученици целу школску годину ишли у школу само 

поподне је утицала на бројност и редовност долазака. И поред те чињенице 

часови су редовно одржавани и били релативно добро посећени. 

Сви циљеви су остварени.Ученици су са великим задовољством 

спремали улоге и глумили различите ликове из бајки и других представа.Кроз 

глуму и дијалог су исказивали и унапређивали своја знање енглеског језика.Све 

представе су извођене пред осталим ученицима и добиле су сјајне критике 

вршњака.Сви уценици су изразили зељу да и следеце године учествују у раду 

секције. 

4. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА  

У табели 3 дат је приказ бројног стања ученика по разредима и 

одељењима, број дечака и девојчица, број и проценат ученика по оствареном 

школском успеху, као и број недовољних оцена – по одељењима, разредима и 

укупно. 

Школску годину похађало је укупно 700ученика, од чега 344 дечака и 

356 девојчица. Број ученика у разредној настави (347) је после дуго година 

мањи од броја ученика у предметној настави (352). Просечан број ученика по 

одељењу износи 25,93. Немогућност организовања наставе у две смене 

резултирала је и осипањем ученика –на почетку године је било 752 ученика а 

годину је завршило 700.         

Школску годину је завршило свих 700 ученика. 
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Табела 3a. Успех ученика на крају школске 2015/16. године 

разред   
број 

ученика 
              

успех 

ученика 
              

  дев. деч. свега позит. % негат. % одл. % вр. доб. % доб. % дов. % неоц. % 

I-1 8 10 18                             

I-2 10 10 20                             

I-3 11 12 23                             

I-4 12 13 25                             

свега 41 45 86 86 100 0 0                     

II-1 12 15 27 27 100.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

II-2 18 12 30 30 100.00 0 0.00 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

II-3 9 14 23 23 100.00 0 0.00 19 82.61 4 17.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

свега 39 41 80 80.00 100.00 0.00 0.00 76.00 95.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

III-1 19 6 25 25 100.00 0 0.00 25 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

III-2 14 9 23 23 100.00 0 0.00 21 91.30 2 8.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

III-3 13 10 23 23 100.00 0 0.00 22 95.65 0 0.00 1 4.35 0 0.00 0 0.00 

свега 46 25 71 71 100.00 0 0.00 68 95.77 2 2.82 1 1.41 0 0.00 0 0.00 

IV-1 12 16 28 28 100.00 0 0.00 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

IV-2 13 13 26 26 100.00 0 0.00 26 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

IV-3 18 9 27 27 100.00 0 0.00 26 96.30 1 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

IV-4 17 12 29 29 100.00 0 0.00 28 96.55 1 3.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

свега 60 50 110 110 100.00 0 0 108 98.18 2 7.15198 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

I-IV 186 161 347 347.00 100.00 0.00 0.00 252.00 96.55 8.00 3.07 1 0.38 0 0.00 0 0.00 
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Табела 3б. Успех ученика на крају школске 2015/16. Године 

разред   
број 

ученика 
              

успех 

ученика 
              

  дев. деч. свега позит. % негат. % одл. % вр. доб. % доб. % дов. % неоц. % 

V-1 12 14 26 26 100.00 0 0.00 19 73.08 7 26.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

V-2 8 14 22 22 100.00 0 0.00 18 81.82 4 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

V-3 13 10 23 23 100.00 0 0.00 22 95.65 1 4.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

V-4 9 12 21 21 100.00 0 0.00 17 80.95 4 19.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

свега 42 50 92 92 100.00 0 0.00 76 82.61 16 17.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

VI-1 18 12 30 30 100.00 0 0.00 22 73.33 7 23.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00 

VI-2 17 13 30 30 100.00 0 0.00 19 63.33 10 33.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00 

VI-3 15 16 31 31 100.00 0 0.00 24 77.42 6 19.35 1 3.23 0 0.00 0 0.00 

свега 50 41 91 91 100.00 0 0.00 65 71.43 23 25.27 3 3.30 0 0.00 0 0.00 

VII-1 14 13 27 27 100.00 0 0.00 16 59.26 9 33.33 2 7.41 0 0.00 0 0.00 

VII-2 11 15 26 26 100.00 0 0.00 19 73.08 6 23.08 1 3.85 0 0.00 0 0.00 

VII-3 11 13 24 24 100.00 0 0.00 15 62.50 6 25.00 3 12.50 0 0.00 0 0.00 

свега 36 41 77 77 100.00 0 0.00 50 64.94 21 27.27 6 7.79 0 0.00 0 0.00 

VIII-1 13 17 30 30 100.00 0 0.00 19 63.33 9 30.00 1 3.33 1 3.33 0 0.00 

VIII-2 15 17 32 32 100.00 0 0.00 23 71.88 7 21.88 2 6.25 0 0.00 0 0.00 

VIII-3 14 17 31 31 100.00 0 0.00 21 67.74 9 29.03 1 3.23 0 0.00 0 0.00 

свега 42 51 93 93 100.00 0 0.00 63 67.74 25 26.88 4 4.30 1 1.08 0 0.00 

V-VIII 170 183 353 353 100.00 0 0.00 254 71.95 85 24.08 13 3.68 1 0.28 0 0.00 

                  I-VIII 356 344 700 700.00 100.00 0.00 0.00 506 82.41 93 15.15 14 2.28 1 0.16287 0 0.00 
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4. 1. Анализа успеха ученика  

Успех ученика првог разреда    

У први разред је на почетку уписано 92 ученика и са тим бројем 

формирана су 4 одељења.  Две ученице су на крају првог полугодишта прешле у 

друге школе. Два ученика су у току првог полугодишта променила одељење. 

Код једног ученика је то урађено  због усклађивања смене и факултативне 

наставе страног језика док се код другог ученика радило о неуспешној 

адаптацији. Овај ученик је у другом одељењу показао напредак у понашању али 

је на крају полугодишта, због отпора родитеља који су своје негодовање 

изразили и бојкотом наставе, променио школу. Ученик  који је радио по 

индивидуализованом плану се успешно прилагодио и напредовао у 

постигнућима изнад почетних очекивања.  

 Учитељи првог разреда су генерално задовољни напредовањем својих 

ученика уз све индивидуалне разлике међу њима.  

 

Други, трећи и четврти разред 

Од 261 ученика у разредној настави чији се успех оцењује бројчано, са 

одличним успехом је завршило 252 или процентуално изражено 96,5% ученика. 

Висок проценат одличних ученика у другом, трећем и четвртом разреду 

учитељи објашњавају својом жељом да ученике мотивишу и оцене напредак 

сваког ученика, што је педагошки оправдано. Великом проценту ученика са 

одличним успехом доприности и бројчано оцењивање музичке, ликовне културе 

и физичког васпитања. Свега 8(3,01%) ученика у млађим разредима има врло 

добар успех. Добар је један ученик. 

Старији разреди 

Анализа успеха ученика старијих разреда дата је кроз збирну табелу 

успеха као и кроз табелу средњих оцена по наставним предметима.  

Одличан успех ученика петог разреда говори о томе да су се они 

успешно адаптирали на предметну наставу. Пети разред је одличним успехом 

завршило  82,6%  ученика, 16(17,4)ученика су имала врлодобар успех. Успех 

ученика петог разреда је одличан,просечна оцена сва три одељења је 4,70. 

У шестом разреду 71,43% ученикаје постигло одличан успех, 25,27% 

врлодобар успех, док су три ученика(3,3%) постигла добар успех.Сва три 

одељења су постигла изузетно добар успех, просечна оцена на нивоу разреда је 
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4,54.Сва три одељења су веома бројна, са тридесет и преко тридесет ученика по 

одељењу. 

У седмом разреду успех је  нешто слабији него у петом и шестом, али и 

даље  веома добар.  У седмом разреду  64,94% је  одличних ученика, 27,27% 

врло добрих и 7,79% добрих. Просечна седмог разреда је 4,48. 

Ученици осмог разреда  остварили су веома добар успех, унаточ 

измењеном режиму рада школе и свакодневном поподневном раду. И у овом 

разреду су сва три одељења бројна, са преко 30 ученика по одељењу.Осми 

разред са  одличним успехом завршило је 67,74 % ученика, 26,88 % је било 

врлодобрих, добрих је било4,3% а довољан је један ученик. Просечна оцена  

осмог разреда је 4,45. Два ученика су била неоцењена. Ученик Самуило Барчић 

је полагао разредни испит у јунском року а ученик Ален Ибраимовић у 

августовском року. Обојица су положили испите и завршили разред. 

Дакле, укупни проценат одличних ученика у старијим разредима  износи 

71,95%, док је врлодобрих  24,08%, добрих 3,68%, а довољних1,08%. 

Ако изузмемо ученике првог разреда, чија се постигнућа оцењују описно 

(86), са одличним успехом годину је завршило 506 ученика, што износи 82,54%. 

Проценат врлодобрих ученика је 15,17, добрих 2,28%,довољних0,15 

Шеснаест ученика осмог разреда остварило је „Вукову диплому“, а за 

ученика генерације проглашен је ученик 8/3, Јован Јолић. 

Из табеле 4 која следи, можемо видети да су најбољи успех постигли 

ученици петог разреда, затим шестог, седмог па осмог. По предметима, нешто 

ниже су оцене из хемије и физике, па математике, иако су просечне оцене  и из 

тих предмета изузетно високе. Највише оцене су из физичког васпитања и 

изабраног спорта. 

Можемо да закључимо да су наши ученици постигли веома добар 

школски успех, посебно ако се узму у обзир услови рада –дислоцираност и рад 

у поподневној смени. Приликом оцењивања наставници су имали разумевања за 

отежане услове рада што је био и договор са родитељима. И поред тога били 

смо суочени са незадовољством родитеља оценама и критеријумом оцењивања 

наставника што постаје све већи проблем из године у годину. С једне стране, 

наставници  тврде са су и захтеви и критеријуми оцењивања све нижи односно 

блажи, а са друге стране имамо све веће незадовољство родитеља.    

Изузетно добар успех ученика наше школе (под успехом подразумевамо 

велики проценат одличних ученика, ученика са свом петицама и успех на 

такмичењима) је очекиван с обзиром на интелектуалне потенцијале наших 

ученика, образовну структуру родитеља која је изнадпросечна, затим велики 

обухват ученика додатном наставом као и релативно високу излазност на 

такмичењима.  
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Табела 4. СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА, РАЗРЕДИМА И 

ПРЕДМЕТИМА 

 

 

Од. срп енг лик муз ист гео физ мат био хем ТиО физ.в шпа фра сп. инф. вл. у 

5-1 4.15 4.5 5 4.92 4.69 4.38   3.77 4.27   4.88 5 4.68 4.43 5 4.27   4.57 

5-2 4.68 4.55 4.91 4.91 4.68 4.5   4.36 4.59   4.86 5 4.5 4.83 5 4.73   4.72 

5-3 4.69 4.87 5 5 4.83 4.73   4.74 4.83   5 5 5 4.85 5 5   4.90 

5-4 4.66 4.76 4.8 4.85 4.61 4.23   3.85 4.23   4.95 5 4.58 4.5 5 4.66   4.62 

5.раз. 4.55 4.67 4.93 4.92 4.70 4.46   4.18 4.48   4.92 5.00 4.69 4.65 5.00 4.67   4.70 

6-1 4.40 4.57 4.90 4.80 4.47 4.37 3.53 4.07 4.17   4.90 5.00 4.57 4.89 5.00 4.10 5.00 4.55 

6-2 4.60 4.27 4.70 4.77 4.33 4.00 3.60 3.50 4.30   4.87 4.97 4.30 4.83 4.97 4.00 5.00 4.44 

6-3 4.74 4.48 4.94 4.97 4.84 4.42 3.52 4.13 4.39   5.00 5.00 4.57 4.88 5.00 4.26 4.97 4.63 

6.раз. 4.58 4.44 4.85 4.85 4.55 4.26 3.55 3.90 4.29   4.92 4.99 4.48 4.87 4.99 4.12 4.99 4.54 

7-1 4.00 4.48 4.89 4.85 4.41 4.70 3.44 3.78 5.00 3.48 4.81 5.00 4.42 4.50 4.93 4.30 5.00 4.47 

7-2 4.27 4.69 5.00 4.65 4.61 4.61 3.57 3.65 5.00 3.88 4.76 5.00 4.81 4.53 5.00 4.69 4.96 4.57 

7-3 4.40 4.54 4.92 4.71 4.46 4.00 3.29 3.63 4.83 3.38 4.58 4.79 4.42 5.00 4.83 4.13 4.92 4.40 

7.раз. 4.22 4.57 4.94 4.74 4.49 4.44 3.43 3.69 4.94 3.58 4.72 4.93 4.55 4.68 4.92 4.37 4.96 4.48 

8-1 4.41 4.14 4.97 4.83 4.41 4.48 3.79 3.93 4.24 3.59 4.97 5.00 4.89 4.11 5.00 4.69 5.00 4.50 

8-2 4.66 4.16 4.84 4.84 4.31 4.75 3.50 3.91 4.50 3.41 4.91 5.00 4.13   5.00 4.03 5.00 4.43 

8-3 4.19 4.29 4.90 4.87 4.45 4.42 3.90 4.03 4.23 3.90 4.90 4.90 4.16   4.90 3.90 4.89 4.43 

8.раз 4.42 4.20 4.90 4.85 4.39 4.55 3.73 3.96 4.32 3.63 4.93 4.97 4.39 4.11 4.97 4.21 4.96 4.45 

5-8 4.44 4.47 4.90 4.84 4.53 4.43 3.57 3.93 4.51 3.61 4.87 4.97 4.53 4.58 4.97 4.34 4.97 4.54 

4.2 Успеси ученика на такмичењима 

Велики број наших ученика учествовао је на такмичењима и постигли су 

веома запажене резултате. 

Ученици наше школе наставили су традицију масовног учешћа на 

такмичењу из математике.  На општинском такмичењу из математике 

учествовало је 89 наших ученика, и то по 25 ученика трећег и четвртог разреда, 

15 ученика петог разреда, по 10 ученика из шестог и седмог разреда, и 4 ученика 

осмог разреда.Како на општинском тако и на градском такмичењу наши 

ученици су заблистали. Резултати су дати у табели која следи.  

У мају, учествовали смо на Архимедесовом математичком турниру 

основних школа. Нашу екипу ове године чинили су ученици: Јован Ковачевић 

(4.разред), Никола Лазић (5.разред), Катарина Малешевић (6.разред), Матеј 

Вучковић (7.разред) и Марко Јеловић (8.разред). У екипном пласману, освојили 

смо трећу награду (18. од 109 школа које су учествовале ове године), а 

појединачно Никола Лазић је добио другу награду, а Матеј Вучковић похвалу. 
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Ове године у нашој школи су одржана још два математичка такмичења, 

„Мислиша 2016“  и  „Кенгур“.  Прво  у  организацији  друштва  математичара  

„Архимедес“  и  друго  уорганизацији Друштва математичара Србије. И ове 

године ученици наше школе су у великом броју учествовали у такмичењу 

Мислиша.  Ово такмичење обухвата ученике од другог до осмог разреда. На 

математичком такмичењу „Мислиша“ одржаном 10.03.2016. године учествовало 

је 148 ученика II, III и IV разреда. У сјајној атмосфери и одличном расположењу 

ученика и наставника успешно је протекао овај математички празник. 

Наставничко веће школе похваљује све ученике на труду, залагању и успешном 

учешћу. 

Ове године су први пут и ученици првог разреда учествовали на 

математичком такмичењу „Кенгур 2016ˮ. На такмичење је изашло 58 ученика 

I₂, I₃ и I₄. Одељење I₁ није учествовало. Такмичење је одржано 17. марта 2016. 

године у ОШ „Светозар Марковићˮ. Тринаесторо ученика је похваљено за 

постигнуте резултате: Младеновић Алекса, Николић Нађа,Онич Андреј, 

Стојилковић Корнелиа,Зердо Катарина, Димитријевић Теодора, Николић Лука, 

Роквић Лука, Теофиловић Феђа, Пурић Ника, Сретеновић Милош, Булић 

Филип, Радуловић Лола. 

 

Српски језик  

 

Поред такмичења у организацији Министарства, наши ученици су 

учествовали и на другим такмичењима у области српског језика и културе.  

На такмичењу рецитатора, успех су постигли следећи ученици:  

 Анастасија Вујичић 6-2, учешће на “Краљевству поезије“ 

 Невена Ђорђевић, 6-3, учешће  на „Краљевству поезије“ 

 Јана Молдвај 5-4, учешће  на „Краљевству поезије“ 

 Огњен Шкварек 7-2, учешће  на „Краљевству поезије“ 

На литерарно-ликовном конкурсу „Зашто волим школску библиотеку“ 

награђени су следећи ученици: Ири-Саја Кумалаканта 8/2 - прво место за 

ликовни рад, Никола Нешић 5/1 – друго место за ликовни рад и Филип Зубац – 

треће место за литерарни рад. 

У оквиру пројекта „Оштро Перце 2015/16“ организовано је 

међушколско такмичење.  

За најуспешније приказе књиге награђени су ученици петог разреда, 

Филип Зубац  и Марко Јовановић, Најхрабрије перце. За најуспешније корице за 

књигу награђена је Зоја Жугић, ученица петог разреда, а Ива Алексић, Коста 

Бенић, Милан Нешковић, Симона Зрнић, Филип Зубац и Милица Милорадовић, 

тим из 5-2, награђени су за драматизацију књиге и трејлер. Ученик седмог 

разреда Матеја Шупић освојио је Наоштрије Перце за приказ књиге. Ученица 

осмог разреда Тамара Баранин освојила је Најхрабрије Перце за приказ књиге. 

Најуспешније корице и плакат нацртали су ученици осмог разреда Војин 

Стефановић  и Марија Митровић. 
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Ликовна култура 

 

Градско такмичење ,,Зашто волим школску библиотеку'' 

 

 Петра Стојилковић 5-1 Прва награда  

 Никола Нешић 5-1 друга награда 

 Маша Радовић 5-1 похвала 

 

Општинско такмичење карикатура ,,Мали Пјер'' 

  

 Зоја Жугић 5-2 трећа награда  

 Ана Гобовић 6-3 похвала  

 Јована Бурза 5-2 похвала  

 Ливио Константин Крњевић 5-1 похвала 

 Петра Стојилковић 5-1 похвала 

Учествовали смо на општинском такмичењу ,,Лик и дело Светог Саве''. 

На градском такмичењу ,,Дизајн школске униформе''  су учествовали 

ученици седмог и осмог разреда. Сви учесници добили дипломе. 

На општинској манифестацији ,,Васкршње чаролије деце Врачара'' су 

учествовали ученици од петог до осмог разреда. 

 

Музичка култура 

 

Oпштинско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ 

одржано је 19. фебруара 2016.  Представник наше школе било је одељење IV – 

1. Децу су припремиле за такмичење професор музике Кристина Будић и 

учитељица овог одељења Светлана Бабић. Ученици су извели народну песму 

„Играле се делије“ и ауторску композицију Валерија Гајића „Ти и ја“. 

Још једном су Светозарци, озарили свет интерпретацијом песама! Ведри, 

насмејани, лепршави, хорски уједначени и тачни, измамили смо искрене осмехе 

и громке аплаузе и освојили  2. место. 

 Општинско такмичење певача ,,Златна сирена’’ одржано је  3.3.2016.  

у свечаној сали основне школе ,,Свети Сава’’. 

У конкуренцији свих врачарских школа, наша школа је 

освојила пет првих награда  и пласман на градско такмичење, што је огроман 

успех. 

Понос школе су следећи ученици: 
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Kоста Бенић, ученик 5-2 разреда, жанр староградска песма ,,Пред 

Сенкином кућом’’, Никола Лазић и Даница Петковић, изводећи брилијантно 

своју дуетску песму ,,Марија дивно свира’’ у жанру дечје забавне 

песме. Ненад Нешић, у жанру стране народне песме ,,Све птичице запјевале’’. 

Марина Јанићијевић, ученица VIII-2 разреда, такмичећи се са 

староградском песмом ,,Небо је тако ведро’’, Тамара Баранин и Валерија 

Грујић, ученице VIII-2 разреда, изводећи дует са песмом Лудвига ван Бетовена 

,,Сумрак’’. 

Такмичарке које се нису пласирале су: Дрина Грубер (II/3), 

 Петра Мићановић (II/3), Невена Ђорђевић (VI-3), Јана Марковић (V-3) али 

су имале веома запажене наступе. 

Сви такмичари су добили позитивне критике од стране жирија и публике, 

а за пласман на градско такмичење одлучивале су нијансе. 

Подршку за такмичење пружио је цео колектив наше школе на челу са 

директором, као и родитељи и ученици који су  бодрили све наше такмичаре. 

Физичко васпитање 

У школској 2015/2016. години ученици наше школе узели су учешће на 

бројним такмичењима и спортским манифестацијама. 

Такмичења су одржана на више нивоа, према календару одржавања  

система школских спортских такмичења Града Београда-Спортиш..Најпре су 

одржана школска такмичења из свих спортских игара (Кошарка, Одбојка, 

Рукомет, Мали фудбал), као и из индивидуалних спортова (Стони тенис, 

Пливање, Шах, Бадминтон, Атлетика, Бициклизам ).Најбоље екипе као и 

најбољи појединци представљали су школу на општинским и градским 

такмичењима. 

Како су у овој школској години услови рада били знатно отежани, због 

реновирања школе, настава се одвијала у Основној школи „Краљ Петар II 

Карађорђевић“ и уступљени су и коришћени слободни термини те школе и то у 

поподневној смени, из којих разлога нису одржаване секције што се 

надокнађивало вођењем ученика на манифестације у организацији локалне 

самоуправе града Београда, и самих наставника физичког васпитања. 

Наставници физичког васпитања наше и Ош „Краљ Петар II 

Карађорђевић“ , направили су договор на заједничком састанку почетком 

септембра месеца и договорили међушколско такмичење у фудбалу за све 

ученике од петог до осмог разреда,турнири су одиграни током септембра и 

почетком октобра месеца, најбољи појединци и тимови награђени су пригодним 

наградама и такмичења су на задовољство наставника одиграна у духу фер-

плеја. 

На првенству Општине Врачар у Кошарци у конкуренцији 7. и 8.  разред 

дечаци ОШ „Светозар Марковић“ освојила је друго место. 
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На првенству Општине Врачар у Кошарци у конкуренцији 5. и 6. разред 

дечаци ученици наше школе освојили су треће место.. 

На првенству Општине врачар у Кошарци у конкуренцији 7. и 8. разред 

девојчице, ученице наше школе освојиле су треће место. 

На првенству Општине Врачар у Малом фудбалу у конкуренцији 5. и 6. 

разред дечаци,   екипа наше школе освојила је друго место. На истом турниру у 

конкуренцији 7. и 8. разреда девојчице, освојено је четврто место. 

На првенству Општине Врачар у Малом фудбалу у конкуренцији 5. и 6. 

разреда девојчице,  освојено је  треће место. 

На првенству Општине Врачар у Одбојци у конкуренцији 5. и 6. разреди 

девојчице , освојено је прво место, на истом турниру у конкуренцији 5. и 6. 

разреди дечаци, освојено је Друго место.Ученице петих и шестих разреда 

учествовале су на градском такмичењу у Одбојци. 

На више хуманитарних турнира у Кошарци и Малом фудбалу 

прикупљана су новчана средства за лечење деце у иностранству, за шта су 

ученици наше школе јавно похваљени. 

На Београдском Маратону ове године узели су учешће ученици од петог 

до седмог разреда, истрчали су трку задовољства, ученици осмих разреда имали 

су полагање пробног матурског испита чиме им је онемогућено учешће. 

На традиционалном Светосавском турниру у Бадминтону, који се 

одржава у ОШ „ Свети Сава“, ученици наше школе узели су учешће како у 

појединачној тако и мешовитој конкуренцији у дублу, сви ученици турнира 

добили су захвалнице. 

 

Техничко и информатичко образовање 

 

Саобраћајна секција 

У току ове школске године формирана је школска саобраћајна секција 

укојој је учествовало 14 ученика ( осам ученика 5. и шест ученика 6. разреда). 

 Ученици су припремани из области познавања саобраћајних 

прописа,вожње бицикла на полигону спретности и полигону практичног 

понашања усаобраћају. 

 На општинском такмичењу учествовало је 8 ученика (4 из петог и 4 из 

шестог разреда) у ОШ „КраљПетар II Карађорђевић“ а на градско такмичење се 

пласиралa ученицa Дукић Уна (5-3). 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

ОПШТИНСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

3. место 2. место 1. место 

Математика Ненад Марковић 3/1 

Јелена Тодосијевић 3/1 

Василије Миловановић 3/2  

Ена Вуков 4/3 

Јован Милосављевић 4/4 

Сара Петровић 4/3 

Андреја Милутиновић 5-3 

Михаило Станојевић 5/3 

Катарина Малешевић 6/3 

Матеј Вучковић 7/2 

 

Реља Крацановић 3/3 

Исидора Влајковић 3/1 

Наталија Шевић 3/1 

Душан Шкопеља 3/2 

Лена Милинковић 3/2 

Танасије Милошевић 4/2 

Матеја Мирковић 4/1 

Маша Бркановић 4/2 

Миа Стојановић 4/3 

Наталија Нишевић 4/2 

Видан Чивкароски 3/3 

Вукан Ристић 4/1 

Јован Ковачевић 4/4 

Стефан Терзић 4/1 

Александар Џуџевић 4/1 

Тијана Јолић 4/4 

Софија Исаковић 4/2 

Урош Петровић 4/1 

Ђорђе Ћургус 4/4 

Никола Лазић 5/1 

Владимир Вучковић 7/2 

Марко Јеловић 8/1 

Математика –такмичење „Мислиша“ 

Похвале 3. награда 2. награда 

 Лена Савковић    II разред 

 Анамарија Антонопулос    II разред 

 Саша Качунковић     II разред 

 Димитрије Лазаревић     II разред 

 Мања Пантић   II разред 

 Лара  Станчев   II разред 

 Марија Буграски  III разред 

 Нађа Ваинома   III разред 

 Миодраг  Гачић   III разред 

 Саво  Дрезгић  III разред 

 Душан Шкопеља  III разред 

 Реља Крцановић  III разред 

 Видан Цивкароски  III разред 

 Александар Џуџевић   IV  разред 

 Лена Теофиловић   IV  разред 

 Миа Стојановић   IV  разред 

 Вукан Ристић   IV  разред 

 Андрија Ралевић   IV  разред 

 Филип Мирковић   IV  разред 

 Јован Ковачевић  IV  разред 

 Тијана Јолић   IV  разред 

 Паола Игњатовић   IV  разред 

 Вишња Жигић   IV  разред 

Анђела Јоцовић  III 

 разред 

Маша Бркановић   IV 

 разред 

Урош Петровић  IV 

 разред 

 

Ђорђе Ћургус  IV 

 разред 

 

ОПШТИНСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

3. место 2. место 1. место 

Српски језик 

граматика 

 Лена Пинџо 5/3  

Српски језик –  Дурчевски Александра  
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књижевна 

олимпијада 

7/1 

Физика Владимир Вучковић 7/2 

Матеј Вучковић 7/2 

Константин Вучковић 7/2 

Милан Ковачевић 7/1 

Михаило Марковић 6/3  

Хемија Константин Вучковић 7/2 

Софија Јаковљевић 7/1 

Марко Јеловић 8/1 

Матеј Вучковић 7/2 

Јован Јолић 8/3 

Лука Радоичић 8/1 

Владимир Вучковић 7/2 

Никола Радосављевић 7/2 

 

Енглески језик Моја Булатовић 8/1 Матеја Марић 8/3  

Историја Ђорђе Ножанић 6/3 

Јован Јолић 8/3 

  

Географија Марко Ђурђевић 7/3 

Душан Ђурић 7/2 

Теодора Ђокић 8/3 

Моја Булатовић 8/1 

 Јован Јолић 8/3 

Биологија Општинско такмичење је ове године било спорно, те је СБД одлучило да сви 

ученици са општинског имају пласман на градско такмичење. 

Шпански језик Ања Рељић 8/3 

Огњен Драгићевић 8/1 

Даница Милетић 8/3 

 Ива Сопта 8/3 

Француски језик  Моја Булатовић 8/1 

Јана Јакшић 8/1 

  

ГРАДСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

3. место 2. место 1. место 

Српски језик Јован Јолић 8/3  Лена Пинџо 5/3  

математика Вукан Ристић 4/1 

Тијана Јолић 4/4 

Александар Џуџевић 4/1 Јован Ковачевић 4/4 

Ђорђе Ћургус 4/4 

Никола Лазић 5/1 

физика Михаило Марковић 6/3 Матеј Вучковић 7/2  

хемија  Владимир Вучковић 7/2  

биологија Јована Бурза 5/2 

Михаило Станојевић 5/3 

Михаило Стенчев 6/3 

Лука Милајић 7/3 

Никола Лазић 5/1 

Лена Пинџо 5/3 

Ива Јеловић 6/1 

Милица Ристић 7/2 

 

Енглески језик  Матеја Марић 8/3 

Моја Булатовић 8/1 

 

Шпански језик Ива Сопта 8/3   

географија  Јован Јолић 8/3  

РЕПУБЛИЧКА 

ТАКМИЧЕЊА 

учешћа похвале награде 

математика Катарина Малешевић 6/3   

физика Матеј Вучковић 7/2 

 

Михаило Марковић 6/3  

хемија Владимир Вучковић 7/2   

Српски језик Јован Јолић 8/3   

Енглески  језик Матеја Марић 8/3 

Моја Булатовић 8/1 
  

Шпански језик Ива Сопта 8/3   
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5. ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ 

5.1 Дисциплина ученика 

Од 700ученика њих 693(99%) је имало примерно владање, док је седам 

ученика завршило школску годину са врлодобрим владањем. Разлози са 

смањивање оцене су непримерено понашање ученика у школи и неоправдано 

изостајање. Током првог полугодишта изречене су укупно 42 васпитне мере (31 

опомена разредног старешине и 11 укора разредног старешине) и четири укора 

директора. Смањење оцена из владања  је изведено поступно, након  појачаног 

васпитног рада са ученицима и изрицања васпитних мера. Такође, спроведена су 

четири васпитно-дисциплинска поступка, након чега су изречене васпитно-

дисциплинске мере - укор директора. У другом полугодишту изречено је 18 

васпитних мера (7 опомена одељенског старешине, 10 укора одељенског 

старешине и 1 укор одељенског већа) . 

оцене из владања по разредима 

 

 
Примерно 

5 

Врлодобро 

4 

Добро 

3 

Задовољавајуће 

2 

Незадовољавајуће 

1 

I-IV 347 0 0 0 0 

Пети 

разред 
92 0 0 0 0 

Шести 

разред 
90 1 0 0 0 

Седми 

разред 
74 3  0 0 

Осми 

разред 
90 3 0 0 0 

укупно 693 7 0 0 0 

5.2. Изостанци ученика  

Број оправданих изостанака ученика нешто је већи у односу на прошлу 

школску годину. Наши ученици су направили укупно 47308 оправданих  

изостанака, што значи да просечан број изостанака по ученику, када га 

одредимо према броју оправданих, износи 67,6 (прошле године је износио 62,1). 

То даље значи да су ученици у просеку одсуствовали негде око две  радне 

недеље. Из табеле се види да је број изостанака доста  мањи у млађим 

разредима, што упућује на закључак да се у старијим разредима одсуствује и из 

неких других разлога, изузев болести. 
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одељ. бр.ученика 

Oправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Просечан број 

изостанака 

Први разред I-1 18 390 0 21.7 

  I-2 20 572 0 28.6 

  I-3 23 1116 0 48.5 

  I-4 25 407 0 16.3 

Укупно:   86 2485 0 28.9 

Други разред II-1 27 729 0 27.0 

  II-2 30 199 0 6.6 

  II-3 23 635 0 27.6 

Укупно:   80 1563 0 19.5 

Трећи разред III-1 25 626 0 25.0 

  III-2 23 927 0 40.3 

  III-3 23 345 0 15.0 

Укупно:   71 1898 0 26.7 

Четврти разред IV-1 28 592 0 21.1 

  IV-2 26 658 0 25.3 

  IV-3 27 1420 0 52.6 

  IV-4 29 748 0 25.8 

Укупно:   110 3418 0 31.1 

Млађи разреди:   347 9364 0 27.0 

            

Пети разред V-1 26 1587 0 61.0 

  V-2 22 1694 0 77.0 

  V-3 23 1218 4 53.1 

  V-4 21 2243 0 106.8 

Укупно:   92 6742 4 73.3 

Шести разред VI-1 30 2753 19 92.4 

  VI-2 30 3013 36 101.6 

  VI-3 31 3288 19 106.7 

Укупно:   91 9054 74 100.3 

Седми разред VII-1 27 3428 138 132.1 

  VII-2 26 2767 27 107.5 

  VII-3 24 2531 109 110.0 

Укупно:   77 8726 274 116.9 

Осми разред VIII-1 30 3933 127 135.3 

  VIII-2 32 4807 122 154.0 

  VIII-3 31 4682 164 156.3 

Укупно:   93 13422 413 148.8 

Старији разреди:   353 37944 765 109.7 
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Школа:   700 47308 765 68.7 

 

Напомена: Просечан број изостанака у табели  израчунат је у односу на укупан 

број оправданих и неоправданих изостанака.  

У односу на прошлу школску годину, број неоправданих изостанака је 

ове године  повећан (прошла година0,72по ученику, ове 1,1), али је и даље  у 

односу на претходне године(пре четири године 4,15 по ученику),  евидентно 

мањи.То је још један доказ да је добро да је дошло до промене  Правилника о 

оцењивању владања ученика. Примећено је да су ученици пре неколико година 

доста олако схватали неоправдане изостанке пошто се померила граница за 

смањивање оцене из владања, што се  прошле и ове школске године променило. 

Број неоправданих изостанака је у  седмом и осмом разреду највећи, те је и то 

један од разлога изрицања васпитних мера. У циљу покушаја  превазилажења 

овог проблема договорено је да се чешће контактирају родитељи ученика и то 

чим одељенски старешина констатује да ученик није у школи, уколико није 

обавештен о евентуалном разлогу изостајања.Овом проблему ће се и убудуће 

посвећивати велика пажња а у превазилажењу ће сигурно допринети и нановије 

измене Правилника о оцењивању, које се односе на правовремено опомињање и 

обавештавање родитеља о недолажењу ученика у школу. 

7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ И САРАДЊА СА 

ОБРАЗОВНИМ, ЗДРАВСТВЕНИМ И ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

Реализује се програм Професионалне оријентације кроз радионице на 

часовима одељењског стерешине, групне посете Центру за информисање и 

саветовање (НСЗ), информисање ученика и саветодавни рад са психологом.  Ове 

године је у оквиру манифестације Дан девојчица реализована посета групе 

Девојчица седмог разреда фирми ГО ПРО .   

У организацији канцеларије за младе при ГО Врачар одржано је шесто 

такмичење у дебатовању  за ученике осмог разреда.  

Настављано је факултативно учење кинеског језика и то за ученике 

трећег и четвртог разреда. Због отежаних услова и рада у другој школи, група се 

осула али је десетак ученика одслушала наставу до краја.  

 

У сарадњи са Домом здравља Врачар, обављени су систематски 

прегледи ученика по плану и реализована су  предавања о болестима зависности 

и полно преносивим болестима за ученике осмог разреда.  

У сарадњи са тимом МУПа, одржана су предављња за све ученике 

старијих разреда у периоду 18 - 20. новембар. Теме су биле следеће: за пете и 

шесте разреде - Безбедност ученика, за седми разред Вршњачко насиље, а за 

осме Електронско насиље.  
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Остварена је сарадња са либијском школом у Београду. Деца из ове 

школе су била гости на часовима, а планирана је и узвратна посета.  

14. октобра, у популарном „Божидарцу“ изведена је представа „Бетон 

махала“. Ученике наше школе позвао је Александар Ђукановић из Општине 

Врачар, (Канцеларија за младе) да бесплатно присуствују, чему се одазвало њих 

десетак.  

Ученици старијих разреда су организовано посетили Фестивал науке. 

24. децембра одржан је и традиционални Новогодишњи базар у 

просторијама ГО Врачар,  на којем је учествовало осамдесетак ученика од 

другог до осмо гразреда. Догађај су посетиле и баке, деке и случајни 

пролазници који су путем флајера и плаката сазнали за исти. На штандовима су  

децапосимболичнимценамапродаваласвојерукотворине, од новогодишњих 

украса, честитки, разнихфигурица, цртежа, прекоколача, кифлица, пита, 

донакита. У пријатној атмосфери двочасовног дружења, показали су своју 

креативност, солидарност и жељу за радом. 

25. децембра је реализовано предавање о променама у пубертету и личној 

хигијени за девојчице 6. разреда.  

Ученици наше школе, су ове школске године, први пут учествовали на 

литерарно-ликовном конкурсу „Оштро перце”, а у оквиру истоименог пројкета 

Друштва библиотекара Србије. Заједничка тема, како литерарног, тако и 

ликовног стваралаштва, била је „ Зашто волим школску библиотеку”. 

Ове године смо се укључили у пројекат Предузетништво. Група ученика 

одељења 7-2 је имала обуку у ОШ „Свети Сава“ и представљала школу на 

градском такмичењу из предузетништва.  

У једноим одељењу четвртог разреда и свим одељењима петог разреда 

реализоване су радионице из програма Дигитално насиље.  

Група ученика 5. и 6. разреда боравила је на Рајцу, у организацији 

фондације   Јосиповић,  у периоду од 7. до 14. маја у пратњи наставница Невене 

Влајић и Бранкице Срдић.  

У већини одељења у млађим разредима одржане су завршне приредбе.   
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