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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

      У складу са и даље неповољном епидемиолошком ситуацијом у земљи 

проузрокованом ширењем КОВИД- a 19, приоритетна потреба на почетку школске 

године била је да се обезбеде одговарајући хигијенски услови и поштовање 

противепидемиолошких мера. На свим улазима у школу постављене су дезо баријере и 

дозери за дезинфексиона средства. Урађена је дезинфекција комплетног простора пре 

почетка наставе.  Направљен је распоред коришћења учионица за предметну наставу, 

распоред звоњења са два велика одмора, распоред дежурства и одвојени су 

улази/излази у школу за млађе и старије разреде како се не би стварале гужве у 

ходницима.  

У септембру је поново заварена ограда око школе на местима где се откачила и 

офарбанана је целом дужином. Санирана је пукотина на бетонској стази која води до 

главног улаза у школу. Замењена су стакла на прозорима која су попуцала услед 

слегања.  

 Реновирање велике фискултурне сале је завршено у јуну 2017. Међутим, у 

септебру 2017. појавиле су се и пукотине на зиду сале, као последица радова на 

надоградњи. Иако су стручне службе процениле да је сала безбедна за коришћење, ови 

недостаци се морају отклонити. Урађено је идејно решење а до краја јануара планирамо 

да завршимо и главни пројекат за санацију темеља који ће финснсирати Градски 

секретаријат. Остало је још радова које треба завршити да би сала била у потпуности 

функционална – постављање рипстолова и заштита радијатора.  

  Технички пријем зграде још није завршен због старих и дотрајалих електриних 

инсталација у старом делу зграде а противпожарна полиција не може да изда 

сагласност само за надограђени део објекта на којем су нове инсталације. Са овим 

проблемом упознати су извођачи радова, ЈУП и друге надлежне институције. Потребно 

је да се ураде два нова пројекта – замена електричних инсталација у старом делу 

објекта и санација фискултурне сале. Пројекат замене електроинсталација је урађен и 

послат Градском секретаријату за образовање и чека се реализација.   
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Остали су незавршени следећи радови: комплетно сређивање школског 

дворишта и кошаркашког терена, замена дотрајалог намештаја новим, комплетно 

реновирање тоалета у старом делу зграде.  

Пројектом Беотаблет обезбеђени су лаптоп рачунари за све наставнике. 

Ученици од 3 до 6. разреда добили су таблет уређаје за коришћење у настави. Акцијом 

Ђачко паркинг место обезбеђена је паметна табла са пројектором која је постављена у 

кабинету за биологију. У јуну само добили још 8 комплета -рачунар, пројектор и 

сталак, у оквиру пројекта Дигитална школа.  

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

119 ученика. Са порастом броја ученика првог разреда порасле су и потребе за 

услугама продуженог боравка. Ове године смо у школском боравку организовали рад у 

три групе – две групе првог и једна група другог разреда.  Од прошле године, имамо и 

једну групу за трећи разред, коју финансира град. Рад у боравку се остварује уз 

поштовање мера превенције и препорука надлежних. У складу са епидемиолошким 

мерама измењена организација рада. Радно време боравка усклађено је са потребама 

родитеља (од 7 30 до 17 00).  

У августу су окречене учионице у приземљу у којима ће бити ученици првог 

разреда као и ходник целом дужином. Постављена су два нова клима уређаја у кабинете 

за стране језике.  

Школа је добила средства од Градског секретаријата за израду следећих 

докумената у вези са безбедношћу: Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и 

пословања, Акт о процени ризика од катастрофа и План заштите и спасавања. Алта је 

израдила фирма Сејфвајз из Пожаревца.   

У овој години обављен је инспекцијски надзор у области спровођења мера 

заштите од пожара, 27. 10. 2021. Школи је наложено 24 мере које су се односиле на 

ситем за дојаву пожара, обележавање јављача, овуку запослених, обавезно дежурство 

запослених код система за дојаву, опремање хидрантских ормарића и др. Школа је у 

периоду од новембра до јуна успела да спороведе већину наложених мера. Остале су 

мере које су повезане са реализацијом пројекта реконструкције мреже 

електроинсталација и мере које захтевају ангажовање стручних лица које школа не 
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може да испуни. Израђен је и нови План заштите од пожара и прибављена сагласност 

МУПа као и на програм обуке запослених. Обука запослених и провера знања из 

области заштите од пожара реализована је у два термина 2. 3. и 20. 4. 2022. Сви 

запослени су прошли обуку и положили тест.  

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

  Школска година је почела кадровски потпуно стручно заступљена. Наставу изводи 60 

наставника, од чега је 4 са VI степеном стручне спреме, а сви остали су са седмим. 

Персоналних промена у односу на претходну годину је било веома мало. Наставница 

математика Јасна Благојевић престала је са радом у школи. На њено место дошла је 

преузимањем Јелена Цалић. За део фонда часова технике и технологије запослена је 

Весна Башић. У овој години, часови грађанског васпитања су углавном додељени 

наставницима српског језика који су прошли обуку за ГВ. Тиме само решили проблем 

ангажовања наставника српског преко норме.   

На боловању услед заражавања од корона вируса током трајања наставе био је 

велики број наставног и ненаставног особља за које су проналажене замене, што је у 

условима пандемије било изузетно тешко за школу. У марту је у пензију отишла 

секретар школе Милина Кордић, након 40 година проведених у колективу. На њено 

место је дошла Тамара Јоцић. На жалост, имали смо и смртни случај. Након кратке и 

тешке болести, напустила нас је Миланка Аврамовски, учитељица. Одељење 4/1 

преузела је Ивана Цицварић, која је до тада радила у школском боравку.   

3. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПРЕМА ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

 Настава у овој школској години је почела у среду 1. 9. 2021. . године. У понедељак 31. 

8. одржан је родитељски састанак за родитеље ученика првог и петог разреда. Свечани 

пријем прака је одржан у школском дворишту и након кратког програма родитељи су 

по групама кратко информисани о организацији наставе и начинима сарадње у 

измењеним условима.   

У складу са Стручним упутством Министарства, на састанку Педагошког колегијума 

школе, дефинисан је модел и епидемиолошки услови рада за почетак школске године.  
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Настава у школи је од почетка године организована непосредно за све ученике од 1. до 

8. разреда. Од непосредне наставе били су изузети само ученици који су имали налаз 

лекара специјалисте да из здравствених разлога наставу не могу да похађу у шклу за 

време трајања панедемије. Они су наставу пратили онлине.  

Настава је организована у 2 смене, прва у термину од 8 00 до 13 00, а друга од 14 00 до 

19 00 часова.  

Одељења су дељена у две групе онда када су у истом одељењу идентификована три 

ученика са КОВИД-ом 19, а на онлине наставу су прелазила када се у једној од група 

јаве нова три случаја заразе.  

За реализацију наставе на даљину коришћена је платформа Гугл учионица. Обука 

наставника за коришћење платформе реализована је током претходне школске године.  

Рад у школском боравку је организован уобичејено за ученике првог и другог разреда, 

а од прошле године имамо и једну групу за ученика трећег разреда коју финансира 

град.  

На недељном нивоу смо извештавали Школску управу о броју заражених/болесних и 

ученика у изолацији.  

 Прославу Дана школе нисмо могли да обележимо програмом уживо како је било 

планирано, па смо је прилагодили актуелној ситуацији. Тим за културну и јавну 

делатност школе осмислио је активност по дназивом „Временска капсула“, где су 

ученици сваког одељења припремили „пакет са успоменама“ који је зазидан у школу. 

Отварање пакета планирано је најмање за 10 година, на Дан школе. Овај догађај био је 

медијски испраћен.  

 

Јесењи распуст је по одлуци Кризног штаба и Министарства продужен за 2 дана и 

трајао је од 8. 11. до 12. 11. 2021. године. Прво полугодиште је завршено 30. 12. 

Настава у другом полугодишту је почела 24 1. 2022. Предметна настава је почела рад 

по комбинованом моделу, а разредна настава по непосредном моделу без поделе 

одељења.  

27. 1 обележили смо школску славу Савиндан кратким програмом и обредом резања 

колача у присуству запослених и представника ученика и родитеља. Обележавање смо 

прилагодили едпидемиолошкој ситуацији.  

Након државног празника 15. и 16. фебруара, због и даље неповољне епидемиолошке 

ситуације, продужен је одмор и на наставу семо вратили 21. фебруара и то по 
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непосредном моделу наставе, који је остао до краја школске године. Због ова три дана, 

школска година је продужена до 24. 6.  

Током марта и априла обележили само Дан шума, Дан вода, Дан планете замље и 

учествовали у акцији Сат за планету земљу.  

Били смо домаћини погања наставника за лиценцу за енглески језик, историју,  

разредну наставу и шпански језик.   

Пролећни распуст је био од 22. 4. до 3. 5.  

Школа је била домаћин општинских такимичења из српског језика и биологије.  

Пробни завршни испит је реализован 25. и 26. марта у учионицама. 15. јуна 2022.  су 

реализована тестирања ученика четвртог разреда из три предмета и ученика седмог 

разреда у циљу тестирања нове концепције завршног испита.  

 У мају и јуну имали смо две дојаве о постављеном експлозиву. Поступили смао по 

процедури и та два дана настава је реализована онлајн.  

Настава за ученике 8. разреда је завршена 10. 6. , а за остале ученике 24. 6.  

 

Реализација и резултати завршног испита 

Завршни испит је реализован 27. , 28. и 29. јуна. Полагање је организовано у 

ООШ“Владислав Рибникар“ и то у једној сали, једном ходнику и три учионице. На 10 

ученика је дежурао један наставник, у учионицама је дежурао по један наставник. Све 

је протекло у најбољем реду. На завршни испит у јуну су изашли сви ученици, њих 69. 

На испиту су дежурали наставници из других школа.  

Постигнути су следећи резултати: просечан број поена на тесту из математике је 10, 10, 

на тесту из српског језика 10, 04, а на комбинованом тесту 11, 13. Резултат на завршном 

испиту у складу је са успехом који су ученици постигли током школовања. Ово је 

генерација са седам вуковаца и великим бројем ученика са одличним успехом па и 

великим бројем такмичара. .   

С обзиром на резултате завршног испита и на број бодова који су остварили за успех у 

школи, велика већина наших ученика је уписала жељену школу. Сви ученици су упила 

средњу школу у првом уписном кругу. Највећи број ученика је уписао гимназије, а 

затим средње стручне школе. Тринаест ученика је ове године уписало приватне средње 

школе.  



7 

 

Матурска шетња у организацији општине Врачар реализована је последњег дана 

полагања завршног испита.  

 

Ерасмус пројекат 

Нашој школи је одобрен пројекат Ерасмус + КА 122 који подразумева краткорочну 

мобилност наставног особља са циљем похађања курса који ће унапредити наше 

искуство и знање на тему инклузивног образовања.  

  

Партнерска организација у овом пројекту нам је Erasmus Learning Academy из Болоње у 

Италији, а назив курса је Искуства Италије у превазилажењу сеграгације.  

  

   Пројектом желимо да унапредимо инклузивно образовање у оквиру школе, али и 

шире заједнице школа и факултета са којима сарађујемо. Остваривањем овог пројекта 

желимо да унапредимо врсте подршке и начине прилагођавања наставе и материјала 

ученицима којима је потребна додатна подршка.  Сматрамо да ћемо након размене и 

увида у интернационално искуство, применом наученог, разменом унутар школе и ван 

ње, неким новим техникама, оснаживањем наставника за рад и примерима добре 

праксе, допринети унапређењу наставе која се спроводи са ученицима који раде по 

ИОП-у.  

Планирамо да након курса, представимо научено и да створимо базу инклузивних 

материјала која може помоћи свима нама унутар школе, али и ван ње, у јачању 

компетенција и знања о инклузији. Планирано је држање угледних часова у којима 

ћемо имплеметирати научено.  

Курс у Палерму је рализован од 14. 5. до 21. 5. На курс су , након спроведеног интерног 

конкурса у колективу, отишле Ивана Томашевић као представник наставника, Светлана 

Бабић и Марија Вукобратовић -разредна настава и директорка Ивана Оролицки, као 

представник менаџмента школе.  

Реализација пројекта је планирана од децембра 2021. године до фебруара 2023. године.  

 

   

Реализација излета, екскурзија и наставе у природи 
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Јавна набавака за организацију наставе у природи и екскурзије је реализована у јануару 

због епидемиолошке ситуације и неизвесности у вези са реализацијом путовања. 

Настава у природи реализована је у периоду од 14. 5. до 15. 6. Ученици првог разреда 

ишли су на Гоч, у одмаралиште Добре воде. Ученици другог разреда, осим одељења 

2/1, наставу су реализовали у одмаралишту Голија на Златобору, а ученици трећег и 

четвртог разреда били су у хотелу Лепенски вир. У старијим разредима све екскурзије 

ове године су биле једнодневне. Наставу у природи извеле су агенције Виатурс 

Петровић (1. разред), Гранд турс (2. разред) и Суперлино (3. и 4. разред).  

За ученике 5. разреда реализована је екскурзија на десинацији Београд -Ресавска пећина 

-Деспотовац, За ученике 6. разреда такође једнодвена екскурзија на дестинацији 

Београд -Пожаревац -Љубичево -Виминацијум -Рам -Сребрно језеро.   

Једнодневна екскурзија за ученике 7. разреда је реализована на дестинацији Београд -

Тршић -Троноша -Мачков камен -Текериш -Београд.  

Екскурзија за ученике осмог разреда је реализована 10. 5. 2022. ,  као једнодневна,  на 

дестинацији Београд- Фрушка Гора- Петроварадин- Сремски Карловци- Београд .  

Програм путовања остварен у потпуности и у предвиђеној сатници. Велика већина 

ученика се понашала пристојно и поштовала правила која су договорена пре самог 

путовања. Међутим, недостајала култура слушања док су нам водичи причали о 

знаменитостима и догађајима у местима која смо посетили.  

Екскурзије за 5. и 7. разред извела је агенција Гранд турс, а за 6. и 8. разред агенција 

Мивекс.  

 

Рад стручних органа и тимова 

Школски одбор 

   Одржане су три састанка Школског одбора и то 31. 8. ,  15. 9. и 17. 11. у првом 

полугодишту.  Ванредни састанак је одржан због реизбора директора школе, а на 

редовном састанку усвојена су сва документа за почетак школске године. На трећем 

састанку је донето решење за премештај директорке са радног места психолога и 

усвојене су измене и допуне финансијског плана за 2021. годину. Школски одбор се у 

другом полугодишту састајао 4 пута. На првој седници усвојен је Извештај о 
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извршеном попису нефинансијске и финансијске имовине, обавеза и потраживања, 

објекта и опреме на дан 31. 12. 2021. , на другој сви извештаји о раду школе у првом 

полугодишту шк. 2021/2022 г. као и  завршни рачун ОШ „Светозар Марковић“за 2021. 

г. , Извештај о редовној ревизији фонда школске библиотеке и донесен је План јавних 

набавки за 2022. г На трећој седници је извшено доношење новог Статута школе и 

измене у правилницима и усвојен је Извештај о реализованој екскурзији ученика 8. 

разреда. На четвртој седници је извршено: Усвајање Школског програма за период од 4 

године (2022 – 2026), Усвајање Развојног плана за периоду ид 2022. -20226. ,  

верификација Завршног испита, Усвајање Извештаја о реализованој настави у природи 

за ученике од I –VII разреда, доношење Одлуке о сагласности да се изведе санација 

фискултурне сале и одређивање лица које ће у име града Београда предузимати радње 

неопходне за реализацију радова, доношење Одлуке о формирању групе продуженог 

боравка за ученике трећег разреда коју финансира град Београд.  

 

Извештај о раду Наставничког већа 

У току школске 2021/22. године одржано је 12 (дванаест) седница Наставничког већа.  

У току првог полугодишта школске 2021/22. године одржане су 3 (три) седнице 

Наставничког већа. Због специфичности ситуације и мера превенције ширења вируса 

КОВИД 19, прве две седнице су одржаване у школској зборници у пуном саставу, док 

је трећа седница одржана у суженом саставу у присуству разредних старешина и 

представнике актива млађих разреда.  

На првој седници у септембру усвојен је Извештај о раду школе, разматран је План 

рада за 2021/22. годину, усвојен је План стручног усавршавања. На другој седници 

разматрани су успех и дисциплина ученаки на крају првог класфикационог периода, 

али и начини за побољшања и унапређења реализације наставног процеса. Разматране 

су и реализоване све остале активности, предвиђене планом рада. На трећој седници 

Наставничког већа разматран је успех ученика на крају првог полугодишта као и све 

актуелне теме од стучног усавршавања до планирања за наредни период.  

У току другог полугодишта одржано је девет седница Наставничког већа на којима су у 

складу са планираним дневним редом али и тренутно актуелним потребама расматране 

следеће најважније теме: Извештаја о раду школе у првом полугодишту школске 
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2021/22. г. ; Договор у вези организације планираних стручних усавршавања 

(предавање о дислексији, семинар Умеће комуникације, Формативно оцењивање, 

Размена примера довре праксе након усавршавање у оквиру програма Ераз 

мус+, за ученике који раде по ИОП-у. ; Расписан је конкурс за одабир кандидата за 

учешће у реализацији пројекатa у оквиру програма Еразмус+; Договарана су задужења 

у вези прославе школске славе; Разматрани су извештај о успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода, на крају другог полугодишта и на крају школске 

године; Анализирани су резултата пробног и завршног испита за ученике осмог 

разреда; Одлучивано је о избору уџбеника за наредну школску годину. На шестој 

седници реализован је избор чланова Школског одбора; договарана су задужења у вези 

израде Школског програма и Развојног плана за наредни период; договарана је подела 

задужења око организације сахране преминулој колегиници Миланки Аврамовски; 

договорено је поштовања процедура и рокова за организацију предстојеће наставе у 

природи; Затим, разматрани су извештај одељенских већа о успеху и владању ученика 

осмог разреда; Извештај комисије за избор ученика генерација; Усвојен је Развојни 

план школе,  Организација завршног испита за ученике осмог разреда и организација 

националног тестирања за ученике четвртог и седмог разреда; Разматран је Школског 

програма за период од 2022-2026; Усвајан распореда часова за наредну школску 

годину; 

 

Записници са седница се налазе у електронској форми у рачунару записничара у 

школској библиотеци, у фолдеру Наставничко веће, као и у штампаној форми у свесци 

за записнике Наставничког већа. Сви записници су потписани, оверени и заведени у 

деловодну књигу која се налази у секретаријату школе.  

 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, рад продуженог боравка, организација 

прославе дана школе, мере индивидуализације и израде ИОП-а.  Одржано је шест 

састанака Педагошког колегијума.  

Актив за школско развојно планирање Актив се састао четири пута у овој школској 

години.  Развојни план је усвојен за период од јуна 2019. до јуна 2022. године. Тим је 
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спровео свот анализу са наставницима и родитељима и прикупио извештаје о 

самовредновању. Нови документ је израђен у периоду мај -јун и усвојен за период од 

наредне четири године, до 2026. По заввршетку пројекта Ознака Дигитална школа, 

додат је развојни циљ који се односи на дигитализацију. Развојни план школе усвојен је 

за период од 2019 -2022.године и истекао је у јуну 2022.   

 

 Извештај о реализацији Развојног плана за школску 2021/22.  

     У овој школској години смо реализовали акциони план за унапређивање области 

Етос, што је у директној вези са другом развојним циљем  Остаривање развојног циља 

Унапређивање школског етоса кроз бољу сарадњу са окружењем и подстицање 

позитине климе у школи предвидели смо кроз следеће актиности: семимар из области 

коуникације (К3, К4), рад на интерном систему награђивања ученика и запослених као 

и унапређивање платформе за размену информација међу запосленима и са партнерима. 

У вези са првим циљем -Унапређивањем наставе, планирали смо да повећамо 

коришћење дигиталних уџбеника у настави и унапредимо пројектну наставу у старијим 

разредима кроз програм слободних наставних активности као и да унапредимо 

прилагођавања планова наставе потребама ученика (индивидуализација).  

У вези са остваривањем циљева и планом активностим за ову школску годину 

урађено је следеће:  

1. Обуку за коришћење дигиталних уџбеника смо реализовали кроз састанке са 

представницима издавачких кућа који су нам помагали да успоставимо 

платформе мозабок и е учионица и након тога хоризонталним учењем тј. 

међусобном подршком наставника.  За потребе истраживања доценткиње са 

Учитељског факултета, настава предмета Свет око нас у 4. разреду је 

реализована коришћењем дигиталних уџбеника и праћени су ефекти наставе. 

Коришћени су дигитални уџбеници за музичко, свет око нас, физику, технику и 

технологију и биологију. За активирање и коришћење већег броја уџбеника 

недостајала је техничка подршка и време. Проблеми са интернетом и 

незадовољавајућа радна дисциплина ученика били су додатни ометајући 

фактори.  

2. У овој години школа је завршила пројекат Ознака дигитална школа тако што 

смо на профил школе поставили доказе из свих предвиђених области. Освојили 
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смо 8 од укупно 9 ознака дигиталне школе. Овај пројекат нам је омогућио да 

интегришемо различите активности на нивоу школе које су повезане са 

информационим технологијама. За две године учињен је велики помак у 

коришћењу технологија у настави, вођењу евиденције и комуникацији. У 

протекле две године, развили смо праксу анкетирања наставнике, родитеља и 

ученика уз помоћ гугл алата као и коришћења гугл састанка у раду школских 

тела. Размену информација смо учинили ефикснијом кроз комуникацију 

мејловима и путем вибер група. У овој години значајно смо повећали и 

коришћење платформе гугл учионица у периодима када смо наставу 

реализовали на даљину.   

 

3. У вези са унапређивањем стандарда наставе и учења који се односе на 

прилагођавања садржаја ученицима којима је потребна додатна подршка, 

реализовано је предавање о дислексији и раду са ученицима који имају ову врсту 

тешкоћа.  

4.  Шесторо запослених -директорка школе, педагог и по један представник 

сваког стручног већа за групу предмета прошли су програм обуке Формативно 

оцењивање -од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне 

свеске.  

5.  У оквиру циља који се односи на унапређивање етоса, реализован је семинар 

Умеће комуникације,  који је похађало 18 наставника.  

6. Школски сајт смо додатно побољшали разноврсношћу прилога.  

7. Школи је одобрен пројекат у оквиру Ерасмус програма мобилности 

наставника. Курс који се односи на искуства Италије у инклузивном образовању 

похађале су директорка школе, две учитељице и анставница енглеског језика. 

Задатак полазника курса је ширење исксутва унутар школе и формирање базе 

материјала за анставнике. Реализацијом овог пројекта, унапредићемо Наставу и 

учење, показатеље који се односе на прилагођавања у настави.  

 

 

Актив за развој школског програма одржао је два састанка у првом полугодишту и 

три у другом. Интензивно је рађено на изради новог Школског програма, који је и 
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усвојен на крају јуна 2022. године . Актив је пратио реализацију планова рада 

одељенских и стручних већа, које је и анализирао. Анализирани су полугодишњи и 

годишњи извештаји о раду већа и активно је учествовано у изради Извештаја о раду 

школе и Годишњег плана рада за наредну годину.  

Тим за самовредновање је радио на вредновању области Настава и учење и Етос.  

Обиђени су часови наставе у првом полугодишту, а у другом полугодишту су 

анкетирани наставници и ученици. Извештај о вреднованој области налази се у 

прилогу. Одржана су три састанка Тима.  

 Тим за обезбеђење квалитета и развој установе одржао четири састанка. Израђен је 

план унапређења рада школе на основу резултата спољашњег вредновања, као и на 

основу резултата самовредновања. Делатност Тима усмерена је превасходно на: 

обезбеђивање и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе; праћење 

остваривања школског програма; старање о остваривању циљева и стандарда 

постигнућа; старање о развоју компетенција; вредновање резултата рада наставника и 

стручних сарадника; праћење и утврђивању резултата рада ученика.  

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво бавио се школским 

пројектима и аплицирао за обуку од националног значаја за предузетништво, чија је 

реализација планирана за друго полугодиште.   

У току првог полугодишта директор и стручни сарадници обилазили су часове по 

предвиђеном плану и спроводили друге облике васпитно-образовног рада у оквиру 

педагошко-инструктивног рада. Током полугодишта више него уобичајено јављала 

се потреба за заменом часова услед одуства учитељског и наставничкког кадра. Педагог 

је обишла укупно 28 часова, од тога 24 часа обавезне наставе и 4 часa одељенске 

заједнице. Психолог је обишла 25 часова, од тога 18 обавезне наставе и 7 часова 

одељенске заједнице.  Директорка је обишла укупно 20 часова, од тога 18 часова 

обавезне наставе и 2 часа одељенских заједница. Интерно је направљен договор да је 

примарно важно посећивати одељења првог и петог разреда како би се испратила 

адаптација ученика у прелазним фазама школовања. Циљ посете часовима је био 

прилагођавање ученика 1. разреда на школски живот и рад (обиђена сва одељења првог 

разреда више пута); прилагођавање ученика 5. разреда на предметну наставу (сва 

одељења обиђена више пута); праћење квалитета остваривања стандарда из области 

наставе и учења; праћење рада наставника у оквиру појачаног инструктивно-
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педагошког рада. У другом полугодишту педагог је обишла 15 часова, од тога 6 часова 

обавезне наставе и 9 часова одељенске заједнице.  
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Школски тим за инклузију  

Тим је у школској 2021/2022. години успео да уз одређена прилагођавања због 

новонастале ситуације оствари све што је било планирано. Тим се током школске 

године састао три пута. Пратио је и идентификовао ученике који показују тешкоће у 

праћењу наставе и учења. Велику помоћ у овом задатку тим је добио од одељењских 

старешина и учитеља разредне наставе. У овој школској години четири ученика радила 

су по ИОП-2, 9 ученика по ИОП-1 и за три ученика је урађена индивидуализација, а 

један ученик је радио по ИОП-3.  

Уз помоћ родитеља, пратиоца и одељењских старешина за сваког ученика урађен је 

индивидуални план рада и додатне подршке. Такође је формиран и мали тим, чији је 

задатак да прати напредак детета. Појединачни индивидуални планови усвојени су на 

Педагошком колегијуму, а усвајању супретходили индивидуални разговори са 

родитељима и њихова сагласност за израду ИОП-а.  

Током првог полугодиша нису завршени планови за све ученике. Међутим свим 

ученицима је од почетка школске године настава прилагођавана у одређеној мери и 

поред тога што су формализовани документи за неке од њих завршени до марта.  

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

У току щколске 2021/2022. године Тим је одржао три састанака, иницирао активности 

које су имале за циљ превентивно деловање и интервентне мере реаговања у 

случајевима насиља.  

На првом састанку тима направљен је план активности Тима за школску годину. 

Договорене су процедуре поступања, реаговања и комуникације у случајевима насиља 

тј. начин функционисања унутрашње заштитне мреже.  

У току школске године Тим је увидео да постоје критичне ситуације, где су вршњачки 

конфликти пријављени или примећени од стране запослених. За сваку од сиутација Тим 

је сазван и утврђено је ниво насиља, те су даље изведене мере. У овој школској години 

спроведена су два васпитно-дисциплнска поступка.  
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Савет родитеља 

Савет родитеља је конституисан на првом састанку. За председника Савета је изабран 

Никола Ђурић, а за заменика Слободан Шкуртић. За записничара је изабрана 

Александра Миленковић Букумировић. Одржана су 4 састанка Савета, на којима су 

разматрана школска документа -Извештаји и планови за текућу школску годину, 

формиране комисије за избор осигурања ученика, донесене одлуке о обезбеђењу, јавној 

набавци за реализацију екскурзија, исхрани у школском боравку, набавци уџбеника 

преко школе и др. На првом састанку родитељи су информисани о мерама за 

спречавање ширења инфекције и даље су редовно информисани о променама модела 

наставе у току школске године.  На трећем састанку је извршен избор представника 

родитеља у нови сазив Школског одбора. Представници ће остати Драгана Станојевић 

и Милена Николић, а нови представник је Стеван Вилотијевић. На сваком састанку је 

било речи о партиципацији родитеља у животу школе и мерама за унапређивање 

сарадње. На последњем саастанку родитељи су анкетирани и сарадњи са школом и 

позвани да дају предлоге за побољшање.   

Извештај о стручном усавршавању 

Стручно усавршавање наставника реализовано је кроз следеће програме: 

- У току ове школске године, 18 наставника је прошло семинар Умеће 

комуникације, у организацији Психокода.  

- 6 запослених -директорка школе, педагог и по један представник свског 

стручног већа за групу предмета прошли су програм обуке Формативно оцењивање -од 

планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске.  

- 4 учитељице похађале су обуку у оквиру Еколошког пројекта Зелена звездица.  

-реализована је обавезна онлајн обука за све учеснике на заршном испиту -дежурне 

наставнике, супервизоре и чланове уписне комисије.   

-одржано је предавање о Дислексији на седници Наставничког већа која је одржана 

преко зум платформе. Предавање је одржала Оља Јовановић, доцент на одељењу за 

психологију са искуством рада на пројектима који подржавају инклузивно образовање.  
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 - Стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника реализованим на нивоу 

школе остварен је велики број бодова/сати кроз разноврсне облике активности, а у 

складу са Интерним правилником о СУ у установи.  

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности: 

1) одржавањем јавних и огледних часова наставе, приказивањем активности, праћењем 

резултата и постигнућа ученика, презентацијом књига и вођењем радионица,  

2) присуствовањем огледним часовима, редовним часовима, приказима активности 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) реализацојим и укључивањем у пројектне активности на новоу школе, општине и 

града 

Сви реализовани облици стручног усавршавања, као и остварени бодови/сати свих 

саставни су део личних извештаја и планова стручног усавршавања и напредовања који 

се налазе у портфолијима запослених каo и ел. фолдерима код руководиоца Тима за 

стручно усавршавање и напредовање наставника и стручних сарадника.  

 

Стручно веће учитеља 

У току школске 2021/2022. године, Стручно веће учитеља је одржало пет 

седница на којима су разматрано 22 тачке дневног реда.   

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.  

После онлајн наставе и наставе у две групе школска 2021/22. година је на велико 

задовољство и ученика и учитеља реализована у редовним условима.  Сви чланови 

Стручног већа су дали свој максимум да се надокнади све могуће пропуштено у 
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претходним школским годинама и да се деца полако и сигурно врате својим редовним 

школским обавезама и дружењу са вршњацима.  

Ангажовањем свих чланова Већа успешно су реализовани следећи садржаји: 

Сарадња са предшколским установама на територији општине Врачар и то кроз посете 

вртића нашој школи, организовање радионица у трећем и четвртом разреду.  

Као и претходних година, прилагођено условима, остварена је сарадња са 

предшколским установама општине Врачар. Циљ радионица је био да будућим ђацима 

наше школе, њиховим родитељима и васпитачима представимо школу, колектив и све 

оно што их од следеће школске године очекује у нашој школи.  

 Стручно усавршавање у установи 

  Према програму рада Стручног већа учитеља реализовани су угледни часови 

Чланови Стручног већа учитеља присуствовали су тим часовима. На састанцима 

Стручног већа вршене су анализе часова.  

Пројекти 

У току школске 2021/2022. године чланови Стручног већа учитеља са својим 

ученицима су активно учествовали у следећим пројектима и манифестацијама: 

✓ Чеп за хендикеп 

✓ Рециклажа 

✓ Турнир „Између две ватре” 

✓ Часопис „Четвртак” 

✓ Поп – рок фестивал 

✓ „Избори 2022” 

 

У оквиру пројеката у овој школској години посебно истичемо успешну сарадњу са 

ученицима и наставницима у старијим разредима. Професорка српског језика Дубравка 

Матовић је учествовала у реализаци часописа „Четвртак”, ученица седмог разреда Ника 

Пурић је са ученицима трећег разреда однела прву награду на Поп – рок фестивалу и 

многи ученици старијих разреда су помагали у организацији спортских активности 

ученика I – IV разреда.  
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Посете и настава у природи 

Стручно веће учитеља је у сарадњи са позориштима, школом и агенцијама 

успешно организовало и реализовало две посете београдским позориштима и наставу у 

природи.  

Такмичења и мала матура 

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. Такође, 

дежурали су на полагању мале матуре у врачарским школама.  

Представе, приредбе 

Учитељи и деца су реализовали планиране садржаје ваннаставних активности кроз 

рад секција млађих разреда. У овој школској години посебно су били ангажовани у 

раду математичке и драмске секције. Ученици млађих разреда су постигли одличне 

резултате на општинском и градском такмичењу из математике. Посебно смо поносни 

на успешно изведене представе најмлађих ученика наше школе. Представе су одржане 

у свечаној сали школе и у УК „Божидарац”.  

 

Стручно веће друштвене групе предмета 

       Актив друштвено-језичкe групе предмета чине наставници српског језика, 

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

грађанског васпитања. У току школске 2021/2022. одржано је 10 састанака, неколико у 

школи и неколико онлајн.  

       Записници са састанака се налазе у свесци Актива. Записнике саставља 

руководилац актива Јасмина Којанић.  

       План рада актива је усвојен у јуну и спроводио се од августа месеца. С обзиром на 

околности настале у протекле две и по године рад актива је био делимично 

измењеналис у сви циљеви постигнути.    

       Наше веће је радило по мало измењеном плану и бавило се следећим активностима: 
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        - Пре почетка школске године подељена су одељења и часови по предметима, 

испланирани термини одржавања писмених задатака и контролних вежби  

        - Ученици су се у септембру вратили у школске клупе али су старији разреди два 

пута прелазили на онлајн наставу. Због дојаве о поставњеним бомбама два пута настава 

се одржавала онлајн за све ученике по један дан. Ове године није било дозвољено 

похађање онлајн наставе сем у изузетним случајевима ученицима који су имали 

препоруку лекара 

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

допунску наставу и секције који су били прилагођени новонасталим околностима. Ове 

године су постојале следеће секције: литерарна, рецитаторска, географско-еколошка и 

енглеска 

        - Дискутовало се о резултатима полагања мале матуре. Ове године због учесталих 

дојава о постављеним бомбама ученици наше школе малу матуру су полагали у школи 

„Владислав Рибникар“. Ако се узме у обзир да ученици последње две и по године не 

живе и раде у уобичајеним условима, закључено је да су постигли добре резултате 

        - Каснији састанци су проширивани темама о оцењивању и усклађености 

критеријума оцењивања као и о проблемима везаним за исте 

         -Разговарали смо о инклузији и проблемима који је прате као и о начинима израде 

ИОП-а 

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

родитељима, извештаје о успеху ученика на крају свих класификационих периода 

        - Ове школске године смо држали угледне часове. Одржано је 12 угледних часова 

некада са мање, некада више колега који су присуствовали.  

        - Успостављали смо корелацију међу предметима  

        - Чланови нашег актива су учествовали у различитим тимовима везаним за 

унапређење рада школе 

        - Посећивали смо различите семинаре који су се одржавали већином онлајн 

        - Разматрали смо начине праћења и оцењивања ученика 
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        - Разговарали смо о праћењу знања ученика петог разреда 

        - Cпроводили смо пројекат „ Оштро перце“ од децембра до маја 

        -Анализирана је опремљеност дидактичко-техничким средствима и употреба 

савремених технологија у настави које су ове године нарочито дошли до изражаја 

        - Припремали смо се за такмичења и успешно учествовали на онима која су била 

организована. Ученици нашег актива су освојили три прва места на Републичким 

такмичењима из српског и шпанског језика 

         - Сарадња са ученицима, родитељима и колегама је била изузетно добра када се 

узму у обзир све околности под којима се настава одвијала 

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

 

Стручно веће природне групе предмета 

Током школске 2021/22. године, стручно веће природних наука одржало је седам 

састанка, на којима су дискутоване и разматране теме планиране годишњим планом 

рада стручног већа. Састанке стручног већа и записнике водила је руководилац 

стручног већа Снежана Стојановић Јовановић, професор физике и хемије. Састанцима 

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

раду. План рада стручног већа природне групе предмета за школску 2021/22. годину је 

у потпуности реализован.  

Због епидемиолошке ситуације, присутне и током ове школске године, одељења 

су повремено дељена у групе (комбиновани модел наставе), што је отежавало извођење 

наставе и захтевало прилагођавање начина рада. Како се у овим условима, у просеку, 

мање времена проводило са ученицима, понекад је било потребно теже градиво радити 

посебно за обе групе, а и реализација писмених провера је захтевала више часова. Из 

тог разлога, планирани угледни часови су одржани, али углавном без присуства колега.  

На састанцима актива дискутовало се и о начину праћења рада малобројних 

ученика чији су се родитељи одлучили за онлајн наставу. Током другог полугодишта, 

по укидању свих мера предострожности услед пандемије изазване вирусом Covid-19, 
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само једна ученица, шестог разреда, наставила је са онлајн наставом, те је и она 

редовно добијала материјале и упутства предметних наставника и долазила на заказана 

испитивања и оцењивања у посебним терминима.  

Часови осталих облика рада, додатна, допунска и припремна настава, 

организовани су у складу са препорукама и редовно одржавани.  

На састанцима актива посебно смо дискутовали о ученицима осмог разреда и 

начину припреме ученика за завршни испит из математике, физике, хемије и биологије. 

Упркос свим отежавајућим околностима, произашлим из чињенице да је ова генерација 

ученика осмог разреда од другог полугодишта шестог разреда више на онлајн настави и 

комбинованом моделу наставе него у редовној настави у учионици, ученици осмог 

разреда су одлично урадили завршни испит. Мада, треба поменути и чињеницу да је 

завршни испит последње три године био лакши од претходних.  

Интересантно је да је трећина укупног броја ученика седмог разреда на пробном 

тестирању, од пет предмета који се полажу у комбинованом тесту, бирала хемију и 

показала, у просеку, добре резултате.  

Такмичења из свих предмета, на свим нивоима, реализована су у терминима 

предвиђеним Календаром такмичења и смотри основних школа за школску 2021/2022. 

годину објављеним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У 

нашој школи, посматрајући природну групу предмета, успешно је планирано, 

организовано и одржано општинско такмичење из биологије. Узимајући у обзир 

мешовите видове одвијања наставе током ове школске године, ентузијазам наших 

ученика био је на завидном нивоу, те су уз озбиљан рад и додатну помоћ својих 

предметних наставника, постигли запажене резултате на свим нивоима такмичења. 

Извештаје са такмичења предметни наставници су предали ПП служби.  

Почетком другог полугодишта реализовано је и стручно усавршавање 

наставника у оквиру установе, кроз неколико семинара.  
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Стручно веће естетске групе предмета 

Актив естетске групе предмета чини пет наставника: руководилац: Кристина 

Караклајић, наставник ликовне културе, два наставника физичког васпитања: Маја 

Јовановић, Милун Бандука и Марјан Радуловић, наставник ликовне културе 

Александар Јевтић и наставница музичке културе Кристина Будић.   

 

Почетак школске 2021/22. годину је обележило је враћање у непосредну наставу али и 

прилагођавање наставе комбинованом моделу по ком је наша школа организовала 

наставу сходно препорукама кризног штаба. Онлајн настава естетске групе предмета 

реализвала се уз помоћ гугл учионице која је била званична платформа наше школе у 

овој школској години као и имејл адреса наставника прко које су ученици могли да 

достављају своје радове а наставници да шаљу повратну информацију.  Што се тиче 

наставих садржаја,  наставни план и програм је реализован у потпуности уз корекције 

са самим материјалом у појединим сличајевима, за које смо имали разумевање, због 

немогућности саме набавке. Потешкоће у самој реализацији наставе јесу у највећој 

мери технологија, односно приступ и стаблност интернет мреже. Исте смо 

благовремено решавали уз одличну сарадњу са разредним старешнама као и самих 

родитеља. Праћење и оцењивање постигнућа ученика се водило уз интерну евиденцију 

прегледањем радова које су ученици слали на мејл, и слања повратне информације на 

исти 

 

 

Поводом Дана школе одржано је низ активности уз придржавање прописаних мера, а 

као главни догађај дана је прављење временске капсуле која ће се отворити за 10 

година, такође на дан школе.  У сарадњи са наставницама српског језика, наставници 

ликовне културе су осмислили плакат на тему дечијих права „Дете је да га волите и 

разумете“ који је био изложен поводом дана школе.  

У оквиру манифестације „Дани Европске баштине“ ученици наше школе су посетили 

радионицу калиграфије, као и на радионицу графике у центру за ликовно образовање 

Шуматовачка.   

Ученица наше школе Милица Катић 5/4 је освојила трећу награду на ликовном 

конкурсу „Дете је дете, да га волите и разумете“. У клутурном центру Божидарац 

ученици наше школе су имали организовану изложбу, тема је била слободна. Ученици 
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петог разреда су учествовали у радионици коју је приредила организација 

„Срцотворине“, а која помаже људима ометеним у развоју, тема радионице је била 

толеранција и различитост. У сарадњи са наставницама српског језика, наставници 

ликовне културе су водили децу у Дечији културни центар на премијеру представе 

„Причалац“.  

Ученици су се релативно добро адаптирали на часове од 45 минута, као и на рад у 

целом одељњу.  

Извршена је анализа како редовне тако и изборне наставе и секција одржане у првом 

полугодишту, и направљен је план за наредни период.  

Прослава Дана Светог Саве 27. 01. 2022. године уприличена је у холу школе. Директока 

школе се обратила ученицима, родитељима, наставницима уз звуке Химне Светом Сави 

коју је интерпретирао школски хор, придржавајући се прописаних мера уз дистанцу и 

обавезно ношење маски.   

У школској 202012022. години ученици наше школе узели су учешће на општинским 

такмичењима карикатура „Мали Пјер“ где је ученик Лазар Брашњовић 5/4 освојио прву 

награда. У сарадњи са наставницама српског језика организована је групна посета 

биоскопу за ученике седмог разреда, где се гледао филм „Лето када сам научила да 

летим“ у режији Радивоја Андрића, а према истоименом роману Јасминке Петровић. На 

саму пројекцију специјалан гост је био и сам редитељ Радивоје који се обратио деци. 

Након прочитане лектире ученици су заједничким снагама уредили школски пано 

инспирисани датом причом.  

У школској 2021/2022. години ученици наше школе узели су учешће на бројним 

такмичењима и спортским манифестацијама. Такмичења су одржана на свим нивоима 

(школско, општинско, градско, републичко), према календару одржавања система 

школских, спортских такмичења града Београда – СПОРТИШ. Најпре су одржана 

школска такмичења из спортских игара Кошарка и Мали фудбал, као и из 

индивидуалних спортова (Стони тенис, Шах, Бадминтон, Атлетика). Најбоље екипе и 

појединци представљали су школу на општинским и градским такмичењима. На 

општинском првенству у Атлетици, одржаном 7. 10. 2021. године, на стадиону Рајко 

Митић, учествовало је четири ученика. Урош Домазет 6/3 на трци 60m , освојио је прво 

место. Ученица Лена Шкуртић 7/3, у дисциплини 60m, освојила је прво место. Ученик 

Алекса Павловиђ 6/1, у дисциплини скок у даљ из места, освојио је четврто место. 

Ученици Лена Шкуртић и Урош Домазет учествовали су на градском првенству у 

Атлетици, одржаном 29. октобра. Ученица Лена Шкуртић освојила је треће место у 
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дисциплини трчање на 60m, без пласмана на међуокружно такмичење. На првенсту 

општине Врачар у Кошарци, обе наше екипе, ученици петог и шестог разреда, и седмог 

и осмог разреда, освојиле су друго место.  У месецу фебруару на отвореном првенсту 

Београда у пливању на пливалишту СЦ ”Милан Гале Мушкатировић”, у конкуренцији 

дечака седмих разреда, у дисциплини слободним стилом 50m, ученик Коста Вељков 

7/1, освојио је прво место и пласирао се на републичко такмичење. На шаховском 

првенсту Београда у појединачној конкуренцији, одржаном 19. 3. 2022. год. , ученик 

Богдан Томанић 6/4 у коначном пласману, после 7 сати играња, заузео је 4. место. На 

отвореном првенству у Џудоу, одржаном 21. априла у СЦ ”Шумице”, наша школа 

пријавила је десет такмичара, од којих је ученик Вук Матић 5/4 освојио друго место у 

својој категорији и Лав Матић ученик 6/4, треће место у категорији до 42kg. На светски 

дан орјентиринга, одржаном крајем маја, учешће су узели ученици од петог до седмог 

разреда, корелација између предмета физичко и здравствено васпитање и географије, уз 

изузетно ангажовање наставнице географије Невене Влајић. Ученици шестих разреда 

наше школе 30. децембра узели су учешће у пројекту ”Радујмо се заједно” у 

реализацији Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда.  

На општинском такмичењу соло певача и малих вокалнох састава“ Златна сирена “ 

ученици наше школе освојили су следећа места / Зара Пурић 4/4 1. награда ; Ника 

Пурић 7/3 1. награда; Сташа Костадиновић 8/1 1. награда; Петра Илић 7/1 1. награда; 

Јован Ристивојчевић 4/3 2. награда; Неда Миленковић 6/1 2. награда; Ману Бертолоти 

7/3 2. награда; Рада Влајић 6/4 2. награда; Ленка Новаковић 5/4 3. награда; Дуња 

Станчић 5/4 3. награда 

На градском такмичењу соло певача и малих вокалнох састава“ Златна сирена “ 

ученици наше школе освојили су следећа места / Зара Пурић 4/4 1. награда-(100поена); 

Ника Пурић 7/3 Специјална прва награда- (100 поена) и повеља „Миња Субота“ за 

изузетну интерпретацију; Сташа Костадиновић 8/1 Специјална прва награда-100 поена; 

Петра Илић 7/1 није се такмичила-била болесна 

 

Угледни часови  

Маја Јовановић-Угледни час / физичко и здравствено васпитање: Спринтерско трчање/ 8 

разред; Милун Бандука-Угледничас / физичко и здравствено васпитање: Школски сервис / 7 

разред; Кристина Будић-Угледничас / музичка култура: Волфганг Амадеус Моцарт, живот и 

дело / 6 разред; Кристина Караклајић-Угледни час / ликовна култура: Митолошке теме/ 7 
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разред; Александар Јефтић-Угледни час / ликовна култура: Необична уметничка остварења/ 

6 разред 

Семинари 

Семинар посвећен формативном оцењивању, у оквиру кога је одржана и обука о 

коришћењу електронске педагошке свеске, пројекат од националног значаја.  

На дводневном семинару који се бавио умећем комуникације са Иреном Лободок 

Штулић и Милком Михаиловић из „Психокода“ разговарали смо о томе како 

побољшати комуникацију са ученицима, родитељима и другим наставницима и са 

уважавањем прихватити и разумети потребе другог.  

Обавезна обука о заштити од пожара 

Обавезна обука Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за 

унапређивање образовања и васпитања за дежурне наставнике на Завршном 

испиту 2022. год.  

 

 

Рад школске библиотеке 

У току школске 2021/22. године,  школска библиотека је успела да реализује 

планиране активности, које су допринеле популаризацији читања, медијско 

информатичком описмењавању, формирању пожељних ставова и система вредности и 

неговању читалачке културе и навика. На крају школске године школа је имала 830 

ученика у 33 одељења. Број запослених наставника је 64 и 3 стручна сарадника. 

(подаци узети из извештаја о раду школе за 2021/22. ) 

Инвентарисање библиотечких јединица и пословање 

У току ове школске године, а по законској регулативи обављена је редовна 

ревизија фонда школске библиотеке. Предходна ревизија фонда обављена је школске 

2017/18. године. У договору са мр Маријаном Пурић, вишим дипломираним 

библиотекаром Одељења за унапређење библиотечке делатности Библиотекe града 

Београда и узимајући у обзир и сва дешавања у вези епидемиолошке ситуације, редовна 

ревизија фонда школске библиотеке основне школе „Светозар Марковић“ обављена је у 

школској 2021/22. години. Поштујући важећа правила пословања припреме за 

обављање редовне ревизије отпочеле су у септембру.  
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Припремљене су инвентарне књиге, прилагођен простор, одређени чланови комисије и 

обезбеђен је материјал за рад. Школска библиотека у време трајања ревизије није 

прекидала рад са ученицима тако да су могли изнајмљивати обавезну школску лектиру.  

За чланове комисије одређене су: школска библиотекарка Марина Радовановић, 

Славица Палошевић, наставник у школском боравку и спремачица Далиборка 

Петровић, која је била укључена у три претходне ревизије.  

Због повећаног обима посла у школи, реализације наставе по понуђеним и често 

мењаним моделима наставе, од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, честих боловања и одсуствовања наставника, стручних сарадника али и 

чланова комисије одређених за ревизију књижног фонда библиотеке, ревизија је 

неколико пута прекидана и одвојала се отежано и успорено.  

У току ревизије отписане су све оштећене и „болесне“ књиге које су са полица 

уклоњене у току прошлих школских година. По листама које се налазе у прилогу 

записника о обављеној ревизији, расходовано је 1377 књига и 22 сликовнице.  

Након обављене ревизије која је трајала до 31. јануара 2022. фонд школске библиотеке 

располаже фондом од 7084 књиге ( монографских публикација).  

Од краја фебруара 2022. године отпочело се са обрадом и увођењем нових 

монографских публикација како би се обогатио фонд библиотеке. Нове књиге су 

набављане као поклон појединаца и издавачких кућа али и кроз донације Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.  

Средства за набавку нових издања донирана су у децембру у износу од 22. 500 динара и 

то наменски за набавку школске лектире, са списка препоручених издања од стане 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

Школска 2021/22. година започета је инвентарним бројем 14210 (23. 09. 2021) у 

електронској инвентарној књизи, а завршена инвентарним бројем 14453 (07. 04. 2022. ). 

У току школске године, у фонд школске библиотеке уведено је 243 монографских 

публикација. Планском набавком тј. куповином набављено је 84 књига и од поклона 

ученика, наставног особља, родитеља, аутора и издавачких кућа (159). Једана 

монографска публикација је поклон библиотеци као замена за изгубљену књигу.  
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Програм за електронско библиотечко пословање набављен је у децембру 2020. године 

док је инсталација и обука за коришћење истог реализована у просторијама школске 

библиотеке крајем јануара 2021. Након тога настављено је са уносом нових књига у 

фонд библиотеке.  

Књиге су и ове године набањане из донација Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, од поклона појединаца и издавачких кућа као и од сопствених 

средстава. Више пута у току шк. године разредне старешине су информисане о 

дуговањима ученика и обавештени о начину враћања позајмљених књига у фонд 

библиотеке.  

Фреквенција корисника 

Ученици четири одељења првог разреда успешно су укључени и упознати са радом, 

начином коришћења фонда школске библиотеке као правилима понашања у истој.  

Дневна и месечна евиденција фреквенције корисника показује да је школска 

библиотека, без обзира на редовну ревизију фонда, активно радила и да је имала 910 

корисника и изнајмљено је 925 књига.  

Активности школске библиотеке 

Активности ученика у школској библиотеци су увек значајне и бројне. Многе од њих и 

нису бележене те тако не могу бити ни део овог извештаја. Оне се састоје у сталним 

доласцима ученика из школског боравка на часове читања, радионице цртања, 

решавање укрштеница и мудровања. Троје ученика из школског боравка су редовно, уз 

асистенцију библиотекара, у школској библиотеци радила домаће задатке.  

Одржан је јавни час у дворишту школског боравка, Час историје и сећања, поводом 

обележавања годишњице савезничког бомбардовања Београда тј. Неимара и помен 

жртвама, страдалима у близини школе. Поставком прилога на сајт школе и фејсбук 

страницу библиотеке обележен је и Дан писмености. Библиотекарка је за Дан школе 

направила пригодан текст о животу и делу Светозара Марковића као и презентацију 

која је приказана ученицима. Школска библиотека је актививно учествовала у 

организацији школског такмичења рецитатора као и општинског такмичења Песничка 

сесретања.  
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Рад педагошко-психолошке службе  

Педагог и психолог школе реализовале су све планиране активности у оквиру подручја 

рада планирање и програмирање образовно-васпитног рада , као што су: прикупљање 

материјала и израда Годишњег плана рада школе, израда извештаја о раду школе, 

израда Школског програма, плана активности за реализацију Развојног плана, плана 

самовредновања, плана рада тимова и стручних већа, пружање помоћи наставницима у 

изради планова редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности, учешће у 

избору одељенских старешина, формирање одељења првог разреда и распоређивање 

новопридошлих ученика, израда плана рада са новим ученицима, ученицима из 

осетљивих група, као и рада са ученицима којима је потребна подршка у учењу.  

У оквиру области праћење и вредновање образовно-васпитног рада рађено је следеће: 

праћење и анализа успеха ученика на крају сваког класификационог периода, анализа 

постигнућа на тестовима, реализација посебних програма, израда инструмената за 

вредновање и самовредновање, учешће у изради извештаја, посебно извештаја тимова и 

стручних органа, превентивног програма.  

У оквиру области рада у сручним органима и тимовима, стручни сарадници 

учествовали су у раду стручних тела и школских тимова за развојно планирање, развој 

школског програма, самовредновање, превенцију насиља, инклузивно образовање, 

професионалну оријентацију, за превенцију насиља, за обезбеђивање квалитета и развој 

школе, за развој међупредметних компетенција и предузетништва, реализацију 

завршног испита, преглед школске документације. Психолог школе припремала је и 

координирала рад Савета родитља школе.  

У оквиру области рад са и наставницима, педагог и психолог свакодневно су 

сарађивале са колегама, нарочито новим и приправницима. Посећивале су часове 

редовне наставе, допунске, додатне и секција. 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. Циљ посете часовима је био 

прилагођавање ученика 1. разреда на школски живот и рад, прилагођавање ученика 5. 

разреда на предметну наставу, праћење квалитета остваривања стандарда из области 

наставе и учења, појачан васпитни рад у оквиру одељенских заједница, опсервација 

појединих ученика. Сачињен је извештај са обиласка наставе и направљен је план 
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унапређења. Водила саветодавно-инструктиван рад са ученицима који имају развојне, 

емоционалне и социјалне проблеме, проблеме у прилагођавању и у понашању. 

Учествовала у писању извештаја и давала предлоге за нови план Тимова у којима је 

била члан и кординатор.  

У овој години смо, као чланови Тима за самовредновање, радиле на вредновању 

области Програмирање, планирање и извештавање. Радиле смо на изради акционих 

планова за унапређење области Настава и учење.  

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. 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 70 ученика. За 21 ученика израђени су 

планови појачаног васпитног рада. Паралелно са радом са ученицима одвијао се и 

саветодавни рад са родитељима, који је и ове године био веома интензиван. Има доста 

ученика са компликованом породичном ситуацијом, као и ученика који се теже 

уклапају у колектив па је била неопходна интензивна сарадња са родитељима тих 

ученика.  

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.          

Стручни сарадници су све време координирали реализацију програма превентивног 

деловања.  

Од 1. априла до краја школске године психолог и педагог су највећи део радног 

времена обављале испитивање готовости за полазак у школу будућих првака. Ове 

године тестирано је 113 првака.  Крајем августа, структуирана су одељења првог 

разреда.  

У мају и јуну месецу интензивно су радиле на организацији и реализацији завршног 

испита, као и остљалих пропратних активности које се односе на завршетак школске 
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године за ученике 8. разреда. Посебни ресурси били су уложени у „извођење“ одељења 

8-3 чији разредни старешина је прекинуо рад у школи око месец дана пре краја школске 

године.  

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 осмог разреда о интересовањима и размишљањима о 

наставку школовања основним тријажним тестом, у сарадњи са разредним стаређинима 

на часовима одељењнске заједнице.  

Ове године педагог је била ментор колеги, који је започео стажирање у нашој школи 

како би стекао услов за полагање испита за лиценцу.  

Педагог је и ове године радила са 50% ангажовања као стручни сарадник, док је 

осталих 50% била ангажована на месту помоћника директора.  
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Извештај о реализацији програма превентивног деловања 

На почетку школске године именовани су чланови и кординатор Тима за заштиту од 

насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације: 

● Проучавали нови Правилник о дискриминацији, препознавању и 

идентификовању дискриминације.  

● Обележили дечију недељу низом активности (ликовни и литерарни конкурс, 

активност “пријатељ из клупе” и сл); 

● Појачано праћење и превентивно реаговање на потенцијалне ситуације насиља у 

виртуелној средини, с обзиром на то да се настава у великој мери одвијала онлине.  

● Појачан рад и праћење у ситуацји дигиталног насиља у коме је директно или 

индиреткно учествовао већи број ученика школе; израда докумената и смерница на 

тему превенције дигиталног насиља 

● Направљен распоред дежурства наставника, и делимично контролисао 

реализацију дежурства, указивао на критичне тачке у школском дворишту и школи, у 

времену када нема наставе. Ученици и наставници су информисани путем књиге 

обавештења, а на сајту школе и у родитељским вибер групама налази се у писаном 

облику информације о појачаним мерама безбедности ученика у школи - организација 

уласка/изласка ученика у просторије школе, задацима дежурних наставника, употреба 

мобилних телефона у школи итд.  

● Са ученицима током часова одељенске заједнице разговарано на теме које се 

тичу прихватања и уважавања различитости, поштовања других, могућности за 

пријављивање насиља када до њега дође и друго. У свим одељењима 6. разреда 

одржане су радионице на тему комуникације и превенције насиља, као и у још 

неколико одељења осталих разреда.  

● Заједно са Ученичким парламентом помагао у организацији новогодишњих 

хумантираних акција 

● Одржавана сарадња са представницима МУП-а са циљем контроле и 

правовременог реаговања на потенцијалне ситуације насиља 

У оквиру интервентних активности тим је урадио следеће: 
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  Прикупљао информације о присуству насиља, реаговао када се насиље догоди. 

Ученици су пријављивали насиље својим учитељима, одељењским старешинама, 

наставницима, психологу, педагогу и директорки. Углавном смо успевали да применом 

заштитних мера контролишемо ситуацију. Родитељи су редовно обавештавани о 

ситуацијама када се догоди насиље (без обзира на позицију детета у одређеном 

конфликту који је настао - онај ко врши насиље или онај над којим се врши).     

Извештај о раду Ученичког парламента 

Према Закону о основама система образовања и васпитања и у ово школској години 

конституисан је Ученички парламент (у даљем тексту УП). Чланови су изабрани на 

часовима одељењских заједница у сва четири одељења 7. и сва три одељења 8. разреда. 

Укупно је било 14 чланова, а координатори су били Невена Влајић, наставница 

географије и Светлана Павловић, психолог школе.  

У школској 2021/22. години одржано је укупно шест састанака, на којима смо, према 

програму рада УП, прво конституисали УП и усвојили Програм и Правилник за текућу 

школску годину. Ивана Оролицки, директорка школе, упознала је ученике са 

организационом структуром школе и годишњим програмом рада. Затим смо изабрали 

руководство и представнике наведене у Програму УП. Говорили смо о безбедности, 

активно учествовали у прављењу „Временске капсуле“ поводом Дана школе, 

организовали две хуманитарне акције, учествовали у доношењу правила понашања и 

облачења у школи, дали сугестије на распоред часова и писаних провера, дискутовали о 

техничким условима у школи, правилном руковању школским инвентаром и слично. 

Школску годину смо завршили информацијама о завршном испиту и упису у средње 

школе.  

Сви записници се налазе у школи.  
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Реализација наставног плана и програма 

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

допунске, додатне и припремне наставе су реализовани у планираном броју, са мањим 

изузецима код појединих предмета, а све у законском оквиру.  

  



 

 

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

1 

III-

2 

III-

3 

III-

4 

III-

5 
III 

IV-

1 

IV-

2 

IV-

3 

IV-

4 
IV I-IV 

српски језик план.  180 180 180 180 720 180 180 180 180 720 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 720 3060 

  реал.  180 180 180 180 720 180 180 180 180 720 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 720 3060 

  разл.  0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

математика план.  180 180 180 180 720 180 180 180 180 720 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 720 3060 

  реал.  180 180 180 180 720 180 180 180 180 720 180 180 180 180 180 900 180 180 180 180 720 3060 

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

енглески план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 1224 

 језик реал.  71 71 72 71 285 72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 71 72 72 287 1220 

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

свет око нас план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 

  реал.  72 72 71 72 287 72 72 72 72 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 

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

природа и план.  0 0 0 0 0 0 0 0   0 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 648 

друштво реал.  0 0 0 0 0 0 0 0   0 72 72 72 72 72 360 72 72 72 36 252 612 

  разл.  0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 

ликовна план.  36 36 36 36 144 72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 1080 

култура реал.  36 36 36 36 144 72 72 72 72 288 72 70 72 72 72 286 72 72 72   216 934 

  разл.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 74 0 0 0 72 72 146 

музичка план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 612 

култура реал.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 36 36 35 36 143 611 

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

физичко план.  108 108 108 108 432 108 108 108 108 432 108 108 108 108 108 540 108 108 108 108 432 1836 

васпитање реал.  108 108 108 107 431 108 108 108 108 432 104 107 108 108 108 535 108 108 108 108 432 1830 

  разл.  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 

верска настава план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 612 

  реал.  35 35 35 36 141 36 36 36 36 144 36 35 35 36 36 178 36 35 36 35 142 605 

  разл.  1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 7 

грађанско  план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 612 

васпитање реал.  35 35 35 36 141 36 36 36 36 144 36 35 36 36 36 179 36 36 36 36 144 608 

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

дигитални свет план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 0 144 

пројектна 

настава 
реал.  36 36 36 36 144 36 0 36 36 0 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 0 144 

 разл.  0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Табела 1. Реализација наставе у млађим и старијим разредима 
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предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI 
VII-

1 

VII-

2 

VII-

3 

VII-

4 
VII 

VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

српски језик план.  180 180 180 180 720 144 144 144 144 144 720 144 144 144 144 576 136 136 136 408 2424 

  реал.  179 179 179 179 716 139 139 140 142 143 703 143 143 143 142 571 136 134 136 406 2396 

  разл.  1 1 1 1 4 5 5 4 2 1 17 1 1 1 2 5 0 2 0 2 28 

енглески план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 68 68 68 204 1140 

језик реал.  72 71 71 71 285 72 72 72 72 69 357 69 72 70 70 281 68 68 68 204 1127 

  разл.  0 1 1 1 3 0 0 0 0 3 3 3 0 2 2 7 0 0 0 0 13 

ликовна план.  72 72 72 72 288 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 34 34 34 102 714 

култура реал.  70 70 74 72 286 34 35 35 36 33 140 34 36 37 34 107 34 33 34 101 634 

  разл.  2 2 -2 0 2 2 1 1 0 3 40 2 0 -1 2 37 0 1 0 1 80 

музичка план.  72 72 72 72 288 36 36 36 36 36 144 36 36 36 36 108 34 34 34 102 642 

култура реал.  71 71 69 71 282 36 37 36 36 36 145 36 35 36 35 107 34 33 34 101 635 

  разл.  1 1 3 1 6 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 7 

  план.  36 36 36 36 144 72 72 72 72 72 288 72 72 72 72 216 68 68 68 204 852 

историја реал.  36 35 36 35 142 70 70 71 71 70 282 72 71 72 73 215 67 68 68 203 842 

  разл.  0 1 0 1 2 2 2 1 1 2 6 0 0 0 -1 1 1 0 0 1 10 

  план.  36 36 36 36 144 72 72 72 72 72 288 72 72 72 72 216 68 68 68 204 852 

географија реал.  35 35 36 36 142 72 73 72 72 69 289 72 72 72 72 216 69 68 68 205 852 

  разл.  1 1 0 0 2 0 -1 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 

  план.  144 144 144 144 576 144 144 144 144 144 576 144 144 144 144 432 136 136 136 408 1992 

математика реал.  143 143 143 143 572 142 140 140 144 142 566 144 144 143 144 431 133 136 136 405 1974 

  разл.  1 1 1 1 4 2 4 4 0 2 10 0 0 1 0 1 3 0 0 3 18 

  план.          0 72 72 72 72 72 288 72 72 72 72 216 68 68 68 204 708 

физика реал.          0 69 71 72 71 69 283 69 72 71 68 212 68 72 68 208 703 

  разл.  0 0 0   0 3 1 0 1 3 5 3 0 1 4 4 0 -4 0 -4 5 

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

хемија реал.          0           0 73 72 72 72 217 68 68 68 204 421 

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

  план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 68 68 68 204 1140 

биологија реал.    71 71 71 213 72 72 72 72 72 360 71 72 71 71 214 68 68 68 204 991 

  разл.  72 1 1 1 75 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 74 0 0 0 0 149 

Табела 2. Реализација наставе у старијим разредима 
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предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI 
VII-

1 

VII-

2 

VII-

3 

VII-

4 
VII 

VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

техничко и план.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

информатичко реал.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

образовање разл.  0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физичко план.          0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

образовање реал.          0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

шпански план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 68 68 68 204 1140 

језик реал.  72 72 72 69 285 72 71 71 71 71 356 71 72 69 72 284 67 68 68 203 1128 

  разл.  0 0 0 3 3 0 1 1 1 1 4 1 0 3 0 4 1 0 0 1 12 

француски план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 360 72 72 72 72 288 68 68 68 204 1140 

језик реал.  72 71 72 70 285 70 72 72 71 70 355 72 72 72 72 288 68 67 68 203 1131 

  разл.  0 1 0 2 3 2 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 

  план.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

информатика реал.          0           0         0       0 0 

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

изабрани  план.          0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

спорт реал.          0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

грађанско план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 34 34 34 102 570 

васпитање реал.  34 37 38 36 145 35 36 36 35 34 176 36 35 34 36 141 33 34 32 99 561 

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

верска план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 180 36 36 36 36 144 34 34 34 102 570 

настава реал.  36 33 33 32 134 34 34 34 35 35 172 33 35 36 33 137 34 33 33 100 543 

  разл.  0 3 3 4 10 2 2 2 1 1 8 3 1 0 3 7 0 1 1 2 27 

Табела 2. Реализација наставе у старијим разредима 



38 

 

предмет   V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 0 
VII-

1 

VII-

2 

VII-

3 

VII-

4 
VII 

VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

техника  план.  72 72 72 72 288 72 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 68 68 68 204 1068 

и реал.  72 72 72 70 286 72 72 72 72 72 288 69 70 72 72 211 68 68 68 204 989 

технологија разл.  0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 77 0 0 0 0 79 

физичко план.  92 72 92 92 348 92 92 92 92 92 368 108 108 108 108 432 101 101 101 303 1451 

и реал.  91 72 89 88 340 90 89 90 90 92 359 110 107 105 106 322 101 101 101 303 1324 

здравствено разл.  1 0 3 4 8 2 3 2 2 0 9 -2 1 3 2 110 0 0 0 0 127 

информатика план.  36 36 36 36 144 36 36 36 36 36 144 36 36 36 36 144 34 34 34 102 534 

и реал.  34 36 36 33 139 35 36 36 36 35 143 34 36 35 34 105 32 33 34 99 486 

рачунарство разл.  2 0 0 3 5 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 39 2 1 0 3 48 

Табела 2. Реализација наставе у старијим разредима 



 

 

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, док је у трећем и 

четвром организована и из енглеског језика. Укупно је било обухвачено 38 ученика 

допунском наставом из математике а 27 допунском из српског језика. Једанаест 

ученика је похађало допунску наставу из енглеског језика.  

Додатна настава из математике је била организована у четвртом разреду (обухват 45 

ученика), a интензивно је радила математичка секција у млађим разредима у циљу 

припреме ученика за такмичења у организацији Друштва математичара и клуба 

Архимедес (Мислиша 2021. и Кенгур). На овим такмичењима ученици су показали 

запажене резултате, који ће бити наведени у извештају. Додатну наставу из енглеског 

језика похађало је 8 ученика.  

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

биологије,  историје, енглеског језика и биологије и и обухватала је 22 ученика. 

Допунска настава организована је из српског, математике, биологије, историје, 

географије, шпанског, енглеског и француског и у њу је укључено укупно 35 ученика.  

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

француски, енглески, шпански језик, биологија, физика,  географија и историја. Укупно 

је обухваћено 43 ученика. Допунска настава је оранизована из српског, шпанског, 

француског, математике, физике, географије, историје, биологије и енглеског језика, са 

обухватом од 47 ученика.  

У седмом разреду додатна настава је организована из српског језика, математике, 

француског и енглеског језика, историје, биологије, физике, хемије техничког и 

географије.  Додатну наставу похађало је укупно 26 ученика. Допунска настава је 

организована из српског, математике, француског, енглеског и шпанског језика, хемије, 

историје, физике, биологије и географије са обухватом од 48 ученика.  

У осмом разреду додатна наставе је организована је српског језика, математике, 

енглеског, шпанског и француског језика, физике, хемије, техничког и историје са 

обухватом од 21 ученика. Допунска настава је организована из српског језика, 
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географије, биологије, француског и енглеског језика, математике, физике, хемије и 

историје са обухватом од 22 ученика.  

Можемо рећи да је обухват ученика допунском и додатном наставом солидан, што се 

одразило на веома добар школски успех и релативно добар успех ученика на 

такмичењима.  

За ученике осмих разреда била је организована припремна настава за полагање 

завршног испита из српског језика, математике, историје, географије, биологије, физике 

и хемије. Реализовано је 70 часова припремне наставе током другог полугодишта и у 

јуну месецу .  

  

  



 

 

                      

предмет V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI VII-1 VII-2 VII-3 VII-4 VII 
VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

математика 
30 30 30 30 120 32 30 25 33 33 153 30 30 30 30 120 28 28 28 84 477 

физика 
        0 21 21 21 21 21 105 27 27 27 27 108 20 20 8 48 261 

хемија 
        0           0 18 18 18 18 72 17 17 17 51 123 

шпански језик 
10 10 10 10 40 12 12 12 12 12 60 15 15 14 14 58 14 14 14 42 200 

историја 
11 11 11 11 44 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 48 12 12 12 36 188 

енглески језик 
16 16 16 16 64 19 14 14 14 14 75 17 17 17 17 68 10 10 10 30 237 

српски језик 
21 21 21 21 84 18 18 18 18 18 90 30 30 30 30 120 15 15 15 45 339 

географија 
10 10 10 10 40 14 14 14 14 14 70 15 15 15 15 60 9 9 9 27 197 

француски језик 
18 18 18 18 72 12 12 12 12 12 60 24 24 24 24 96 22 22 22 66 294 

биологија 
12 12 12 12 48 12 12 12 12 12 60 17 17 17 17 68 12 12 12 36 212 

 
                     

предмет V-1 V-2 V-3 V-4 V VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI VII-1 VII-2 VII-3 VII-4 VII 
VIII-

1 

VIII-

2 

VIII-

3 
VIII 

V-

VIII 

математика 
28 28 24 23 103 18 20 18 20 20 96 28 28 28 28 112 18 18 18 54 365 

физика 
        0 11 11 11 11 11 55 5 5 5 5 20 5 5 5 15 90 

хемија 
        0           0 18 18 18 18 72 17 17 17 51 123 

шпански језик 
        0           0         0 14 14 14 42 42 

историја 
10 10     20 12 12 12 12 12 60 12 12 12 12 48 12 12 12 36 164 

енглески језик 
18 18 18 18 72           0 17 17 17 17 68 18 18 18 9 9 

српски језик 
17 17 17 17 68 19 19 19 19 19 95 31 31 31 31 124 15 15 15 45 332 

француски језик 
        0           0 14 14 14 14 56 31 31 31 93 149 

географија 
        0 9 9   9 9 36 10 10 10 10 40 10 10 10 30 106 

биологија 
12 12     24 12 12   12 12 48 17 17 17 17 68 8 8 8 24 164 

Табела 3. Реализација допунске наставе



 

 

       

Извештај о раду продуженог боравка 

У току школске 2021/2022. године рад у продуженом боравку реализован је у две смене 

(прва и друга), у складу са временском организацијом редовне наставе. Радно време 

боравка је било од 7:30 до 17 часова. Укупно у четири групе је било уписано 120 

ученика. Ученици су распоређени у четири групе, које су водиле учитељице Славица 

Палошевић (II1, II2, II3, II4), Марија Вукобратовић (I2, I4), Ивана Цицварић до јуна, након 

ње Јелена Неговановић (I1, I3) и Јелена Неговановић до јуна, након ње Анђелија 

Филипић (група ученика трећег разреда).  

Прву групу чинили су ученици одељења II1, II2, II3 и II4 и са њима је радила 

учитељица Славица Палошевић. Прва група је бројала 37 ученика (12 девојчица и 25 

дечака).  

Другу групу чинили су ученици одељења I2 и I4 и са њима је радила учитељица 

Марија Вукобратовић. Друга група је бројала 30 ученика (15 девојчица и 15 дечака).  

Трећу групу чинили су ученици одељења I1 и I3, и са њима је радила учитељица 

Ивана Цицварић до јуна, анакон тога учитељица Јелена Неговановић. Трећа група је 

бројала 27 ученика (17 девојчица и 10 дечака).  

Четврту групу чинили су ученици одељења трећег разреда и са њима је радила 

учитељица Јелена Неговановић до јуна, након ње Анђелија Филипић. Трећа група је 

бројала 26 ученика (8 девојчица и 18 дечака).  

     Рад у боравку је организован према Годишњем плану рада продуженог боравка, у 

складу са планираним распоредом активности. Остварен је основни циљ - да се 

проведено време у боравку организује квалитетно, обухватајући израду домаћих 

задатака, додатно утврђивање школског градива, креативне, музичке и спортске 

радионице, исхрану, слободно време, одмор и дружење са вршњацима.  

     У току дана, планираним редоследом и временском организацијом, смењивале су се 

следеће активности које су биле усклађене са Правилником који је школа донела у 

складу са препорукама и Дописом Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, а са циљем спречавања ширења пандемије Корона вируса:  

• самостални рад (израда домаћих задатака и учење),  

• слободне активности (креативне, музичке, спортске радионице),  

• слободно време (организовано у складу са потребама и интересовањима 

ученика),  
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• ручак и ужина.   

     Учитељи су водили Дневник рада у продуженом боравку, у коме се води евиденција 

долазака деце, свих дневних активности, података о деци, мишљење о раду и 

напредовању ученика.  

Учитељи су имали добру сарадњу са родитељима и размењивали су мишљења о 

раду и напредовању ученика, понашању и социјализацији у групи. Остварена је добра 

сарадња са педагогом, психологом, библиотекаром и учитељима из наставе, са којима 

су се свакодневно размењивале информације у вези са децом која остају у боравку.  

Рад у продуженом боравку усклађен je сa васпитно-образовним задацима у 

редовној настави. Одвијао се по програму који обухвата васпитање и социјализацију 

ученика, помагање у учењу и раду, стицање радних и хигијенских навика, предузимање 

превентивних мера ради очувања здравља ученика, организовање и реализовање 

активности ученика током слободног времена. При организацији активности водило се 

рачуна о узрасту и индивидуалним могућностима детета. Акценат је стављен на 

подстицању дружења, тимског рада, толеранције и сарадње међу децом. Ученици су се 

усмеравали да активно учествују у процесу организације рада.  

У оквиру слободних активности, организоване са радионице на различите теме. 

Ученици су својим радовима учествовали на бројним изложбама и приредбама 

(прослава школске славе Свети Сава) у складу са препорукама и са циљем спречавања 

пандемије. У боравку су организоване спортске и штафетне игре, креативне радионице 

са различитим ликовним техникама (декупаж, колаж, прављење накита, украса. . . ). 

Ученици су са учитељицом Славицом Палошевић у месецу јуну посетили Зоолошки 

врт.  

Организованим активностима у продуженом боравку, остварени су бројни 

педагошки, психолошки, васпитни и социјални задаци.  
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Извештај о раду секција, учешћу на спортским такмичењима и манифестацијама 

Еколошко-географска секција 

И ове школске године смо део уобичајених активности радили у оквиру часова „Чувари 

природе“ – изборног предмета у нашој школи, а о свим активностима редовно смо 

извештавали на сајту школе.  

 

Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“          

Наша школа се међу првима одазвала хуманитарној акцији прикупљања пластичних 

чепова, тако да ова акција траје већ више од шест година. Провидне пластичне кутије у 

холу школе, сваког дана се пуне разнобојним чеповима које доносе вредни ђаци. У току 

протекле школске године наши пријатељи из Зрењанина долазили су по позиву у нашу 

школу скоро сваког месеца, а количину прикупљених чепова више и не евидентирамо.  

Дан без аутомобила                

Од кад смо осмислили акцију, сваке године 23. септембра обележавамо Међународни 

дан без аутомобила. Ученици су и овај пут дошли у школу бициклима, ролерима, 

скејтовима, тротинетима, на хаверборду или пешкe и тако допринели још једној у низу 

необичних акција које спроводимо у нашој школи, а чији је циљ очување животне 

средине.  

Оријентиринг            

Ученици 6. разреда имају час обуке из оријантиринга на почетку школске године, а 

Светски дан оријентиринга (24. мај) обележавамо у сарадњи са ПД „Победа“ и 

позивамо све врачарске школе. Циљ је промоција Оријентиринг спорта. Поседујемо 

карту Неимарског парка, са уписаним контролним тачкама. Међутим, до реализације 

није дошло због дојаве о бомби, а накнадни термин нисмо успели да ускладимо.  

Рециклажа лименки у холу        

Крајем августа, потписали смо уговор са погоном за рециклажу Градске чистоће. 

Заштита животне средине је важна за опстанак. Возило Градске чистоће сваког петка 

ове школске године одвозио је товар папира, пластичних флаша и лименки који смо 

прикупили.  
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Еколошка секција 

 

 По утврђеном плану и задужењима реализовани су планиране садржаје. Еколошку 

секцију је похађало 30 ученика другог разреда. Ученици који похађају наставу су 

евидентирани у дневницима рада ученика 2. разреда, а садржаји рада (наставне 

јединице) се евидентирају у дневнику II-4. Планирани циљеви и задаци су остварени.  

Садржаји су реализовани кроз активности организоване и изведене у школи, али и кроз 

низ посета и учешћа у радионицама ван школе. Главна теме јесу биле рециклажа, 

очување животне средине, рационалана потрошња енергије, брига о здрављу, уређење 

окружења.  

У појединим активностима су активно учешће имали и родитељи (22. 9. 2021. Светски 

дан без аутомобила; 8. 11. 2021. Здраво се хранимо). Уз поштовање свих здравствених 

мера на отвореном, група родитеља је гостовала у школи, активно су учествовали у 

предавању, а након тога су са децом шравили воћне шејкове.  

Поред редовних активности на реализацији планираних садржаја, у акцијама еколошке 

секције учествовали су и остали ученици школе („Чеп за хендикеп“ сакупљање чепова, 

рециклажа лименки и пластичних флаша). Поједини материјали прикупљени и 

намењени за рециклажу су искоришћени на часовима ликовне културе. Радови ученика 

су били изложени на паноу у ходнику.  

Осим низа радионица и практичних активности у којима су ученици учествовали, 

успешној реализацији су допринели и мултимедијални садржаји (филмови, 

фотографије, ППпрезентације, . . . ).  

Поједини радови ученика су изложени испред учионица (изложбе се периодично и 

тематски смењују). Сви ученици активно учествују у раду. Ученици су проширили већ 

постојећа знања и усвојили нова. Изграђују лични став и јачају своју еколошку свест. 

Преузимају одговорност за своје поступке у очувању животног окружења и труде се да 

имају васпитни утицај и на остале вршњаке. Знања примењују и повезују са садржајима 

других наставних предмета (најчешће Свет око нас и Ликовна култура).  
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Секција енглеског језика 

       Секција из енглеског језика је одржавана сваке недеље,  четвртком 6. час пре подне 

или као претчас када су ученици ишли поподне у школу. У њој су учествовали уценици 

3-1, 3-2 и 3-5 одељења трећег разреда. Одржано је укупно 34 часа.  

 Циљеви секције су били: 

-подстицање потребе за учењем страног језика 

-мотивација за учење језика 

-стимулисање маште, креативности и радозналости 

-стимулисање тимског рада и духа 

-подстицање употребе страног језика у личне сврхе и из задовољства 

       Чињеница да већина ученика приватно учи језик и да имају пуно других обавеза 

које нису могли да ускладе је утицала на бројност и учесталост долазака.  Редовно је 

долазило десетак ученика а повремено још неколико. И поред те чињенице часови су 

редовно одржавани и јако су се свидели присутним ученицима.   

       Сви циљеви су постигнути. Ученици су са великим задовољством учили и певали 

10 различитих песмица, читали и глумили приче: 

”Cinderella” 

” A crazy story” 

“Little Red Riding Hood” 

 и побољшавали своја знања из енглеског језика. Посебно треба истаћи тимски рад и 

дружење током ових часова. Ученици су имали прилику да искажу своју машту и 

креативност кроз глуму и песму.  
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English drama club 

Секција English Drama Club- Планирани број часова је био 36 а толико је и реализовано. 

Секцијом су обухваћени ученици шестог разреда. Почели смо са 22 ученика а завршили 

са 15 ученика. Ученици су волели да долазе на часове али због школских и приватних 

обавеза један број ученика је морао да одустане. На часовима смо увежбавали покрете, 

понашање и говор на сцени, радили вежбе концентрације и дисања, борили се против 

теме, упознавали и направили прави клуб за дружење. У току године су ученици уз 

помоћ наставници осмислили и припремили за извођење две представе- Verb Clinique и 

A crazy day at court. На жалост, нисмо успели да их изведемо пред публиком али смо се 

договорили да ћемо пробати да их прикажемо публици у септембру 2022.  

Хорска секција 

Школски хор броји 50 чланова виших разреда. Ове године маступали смо на припредби 

поводом Дана школе и извели две нумере: Химну школе и Yesterday- поп састава 

"Bitlsi. " 

Због актуелне ситуације око пандемије вируса ковид 19, певање је било забрањено 

током првог полугодишта, тако да се већи део проба одвијао у мањим групама и наступ 

је реализован тако што је Хорски снимак ових нумера објављен на сајту школе као и 

обраћање директорке тим поводом.  

Многобројне награде освојили су солисти Хора: 

1. Ника Пурић 7/3 - специјална прва награда на градском такмичењу Златна сирена и 

повеља Миња Субота која се додељује само изузетним интерпретаторима.  

2. Сташа Костадиновић 8/1- специјална прва награда на градском такмичењу Златна 

сирена 

3. Зара Пурић-4/4: прва награда на градском такмичењу Златна сирена 

4. Петра Илић 7/2 - прва награда на општинском такмичењу и пласман на граско, али 

због болести није учествовала.  

5. Ману Бертолоти 7/3- 2. место на општинском такмичењу Златна сирена 

6. Дуња Станчић 5/4- 3. место на општинском такмичењу Златна сирена 
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7. Ленка Новаковић 5/4- 3. место на општинском такмичењу 

8.  Рада Влајић 6/4- 2. награда на градском такмичењу 

9. Неда Миленковић 6/1- 2. награда на општинском такмичењу 

10. Јован Ристивојчевић 4/3- 2. награда на општинском такмичењу.  

Наступ солиста хора, због добро познате актуелне ситуације наступали су солисти на 

прослави Дана Светог Саве са две нумере.  

Химну Светог Саве извела је Ника Пурић, док је песму Милешевка извела Ленка 

Новаковић.  

Хорске пробе су уторком у међусмени редовно одржаване, обрађене су песме свих 

музичких жанрова. Понајвише наше бивше колегинице у пензији, дечјег композитора 

Весне Вељковић.  

Надамо се даћемо у наредном периоду више певати и наступати на радост деце и свих 

нас.  

Библиотечка секција  

У току наведене школске године план рада библиотечке секције је реализован у 

мањој мери од планираног. Разлози за то су вишеструки. Један од их, уједно и 

најзначајнији је реализација редовне ревизије фонда школске библиотеке. Процес 

пописа и уређења фонда је трајао од септембра до краја фебруара (што је описано у 

Извештају о обављеној ревизији и Извештају о раду школске библиотеке ушколској 

2021/22. години) због чега часови  библиотечке секције нису одржавани редовно. 

Петоро ученика је повремено помагало у току ревизије.  

Секција је у другом полугодишту радила редовније. Ученици су се у рад 

библиотечке секције укључивали повремено у складу са својим интертесовањима и 

расположивим временом. Петоро ученика је континуирано долазило у школску 

библиотеку, а кроз активности су остварени следећи исходи: 

• Упознавали су се са основама библиотечког пословања 

• научили су да практично помажу у физичкој обради библиотечких јединица 

• научили су са уређију библиотечку грађу  
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• учествовали су у информисању ученика и разредних стрешина о обавезама 

ученика и поштовању правила понашања у складу са Правилником о раду 

школске библиотеке 

Рад и активности библиотечке секцији у променљивом саставу и околностима, 

допринели су популаризацији читања међу ученицима, медијско-информатичком 

описмењавању, формирању пожељних ставова и система вредности и неговању 

читалачке културе и навика.  

 

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.  

Школску годину похађало је укупно 830 ученика, од чега 441 дечак и 380 девојчице. 

Број ученика у разредној настави је 443 а у предметној настави 387. Просечан број 

ученика по одељењу износи 25, 1. Школску годину je завршило 799 ученика , док је 

једна ученица поновила разред. Била је неоцењена из свих предмета због непохађања 

наставе и није се појавила на разредним испитима.  

  



 

 

разред   
број 

ученика 
              

успех 

ученика 
              

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

I-1 14 15 29 29 100, 0                         

I-2 14 16 30 30 100, 0                         

I-3 17 12 29 29 100, 0                         

I-4 12 17 29 29 100, 0                         

свега 57 60 117 117 100, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II-1 9 19 28 28 100, 0 0 0, 0 28 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

II-2 8 14 22 22 100, 0 0 0, 0 22 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

II-3 11 17 28 28 100, 0 0 0, 0 27 96, 4 1 3, 6 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

II-4 12 18 30 30 100, 0 0 0, 0 29   1 3, 3 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

свега 40 68 108 108 100, 0 0 0, 0 106 98, 1 2 1, 9 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

III-1 7 13 20 20 100, 0 0 0, 0 18 90, 0 2 10, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

III-2 13 14 27 27 100, 0 0 0, 0 27 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

III-3 16 14 30 30 100, 0 0 0, 0 30 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

III-4 16 11 27 27 100, 0 0 0, 0 27 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

III-5 7 13 20 20 100, 0 0 0, 0 19 95, 0 1 5, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

свега 59 65 124 124 100, 0 0 0, 0 121 97, 6 3 2, 4 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

IV-1 11 10 21 21 100, 0 0 0, 0 21 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

IV-2 9 13 22 22 100, 0 0 0, 0 20 90, 9 2 9, 1 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

IV-3 14 11 25 25 100, 0 0 0, 0 25 100, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

IV-4 14 12 26 26 100, 0 0 0, 0 23 88, 5 3 11, 5 1 3, 8 0 0, 0 0 0, 0 

свега 48 46 94 94 100, 0 0 0, 0 89 94, 7 5 5, 3 1 1, 1 0 0, 0 0 0, 0 

I-IV 204 239 443 443 100, 0 0 0, 0 316 96, 9 10 3, 1 1 0 0 0, 0 0 0, 0 

Табела 4. Успех ученика на крају школске 2021/22. године 
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разред   
број 

ученика 
              

успех 

ученика 
              

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

V-1 10 19 29 29 100, 0 0 0, 0 27 93, 1 1 3, 4 1 3, 4 0 0, 0 0 0, 0 

V-2 13 13 26 26 100, 0 0 0, 0 19 73, 1 7 26, 9 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

V-3 12 12 24 24 100, 0 0 0, 0 14 58, 3 8 33, 3 1 4, 2 0 0, 0 1 4, 2 

V-4 18 12 30 30 100, 0 0 0, 0 26 86, 7 4 4, 6 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

свега 53 56 109 109 100, 0 0 0, 0 86 78, 9 20 18, 3 2 1, 8 0 0, 0 1 0, 9 

VI-1 17 9 26 26 100, 0 0 0, 0 23 88, 5 3 11, 5 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

VI-2 9 13 22 22 100, 0 0 0, 0 13 59, 1 7 31, 8 2 9, 1 0 0, 0 0 0, 0 

VI-3 12 16 28 28 100, 0 0 0, 0 22 78, 6 4 14, 3 3 10, 7 0 0, 0 0 0, 0 

VI-4 9 16 25 25 100, 0 0 0, 0 19 76, 0 6 24, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

VI-5 9 14 23 23 100, 0 0 0, 0 15 65, 2 8 34, 8 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

свега 56 59 124 124 100, 0 0 0, 0 92 74, 2 28 22, 6 5 4, 0 0 0, 0 0 0, 0 

VII-1 8 10 18 17 94, 4 0 0, 0 9 50, 0 6 33, 3 1 5, 6 1 5, 6 1 5, 6 

VII-2 7 12 19 19 100, 0 0 0, 0 7 36, 8 8 42, 1 4 21, 1 0 0, 0 0 0, 0 

VII-3 11 12 23 23 100, 0 0 0, 0 16 69, 6 7 30, 4 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

VII-4 11 14 25 25 100, 0 0 0, 0 11 44, 0 14 56, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

свега 37 48 85 84 98, 8 0 0, 0 43 50, 6 35 41, 2 5 5, 9 1 1, 2 1 1, 2 

VIII-1 10 13 23 23 100, 0 0 0, 0 14 60, 9 6 26, 1 3 13, 0 0 0, 0 0 0, 0 

VIII-2 12 9 21 21 100, 0 0 0, 0 16 76, 2 4 19, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 

VIII-3 8 17 25 25 100, 0 0 0, 0 7 28, 0 17 68, 0 1 4, 0 0 0, 0 0 0, 0 

свега 30 39 69 69 100, 0 0 0, 0 37 53, 6 27 39, 1 4 5, 8 0 0, 0 0 0, 0 

V-VIII 176 202 387 386 99, 7 0 0, 0 258 66, 7 110 28, 4 16 4, 1 1 0, 3 2 0, 5 

                  

I-VIII 380 441 830 829 99, 9 0 0, 0 574 80, 6 120 16, 9 17 2, 4 1 0, 1 2 0, 2 

Табела 3. Успех ученика на крају школске 2021/22. године  



 

 

4. 1. Анализа успеха ученика 

Успех ученика првог разреда 

У први разред је ове године кренуло 119 ученика. Ученици првог разреда су на 

крају првог полугодишта савладали предвиђене садржаје и сви ученици имају 

примерно владање. Унаточ тежем прилагођавању појединих ученикма у првом 

тромесечју, на састанцима одељењског већа констатовано је да су се „прваци“ добро 

навикли на школске обавезе и прихватају школска правила, ученици се доста друже 

између различитих одељења. Сви ученици су напредовали и у социјализацији и у 

постигнућима у односу на почетак школске године.  

Други, трећи и четврти разред 

Од 326 ученика у разредној настави чији се успех оцењује бројчано, са одличним 

успехом је завршило 316 или процентуално изражено 96, 9 % ученика. Са врлодобрим 

успехом разред је завршило 10 ученика, односно 3, 1%, са добрим успехом је завршио 1 

ученик.  

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.  

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 78, 9% ученика, 20 

ученика(18, 3%) су имала врлодобар успех, два ученика имају добар успех.  Успех 

ученика петог разреда је одличан, просечна оцена сва четири одељења је 4, 67. Један 

ученик је неоцењен из свих предмета због пресељења у иностранство.  

У шестом разреду 74, 2 % ученика је постигло одличан успех, 22, 6 % врлодобар успех, 

4 % добар успех. Свих пет одељења су постигла веома добар успех, просечна оцена на 

нивоу разреда је 4, 58.  
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У седмом разреду успех је нешто слабији него у петом и шестом, али и даље је веома 

добар.  У седмом разреду 50, 6 % је одличних ученика, 41, 2 % врлодобрих , 5, 9 % 

добрих и један ученик је неоцењен због непохађања наставе. . Просечна оцена седмог 

разреда је 4, 47.  

Ученици осмог разреда остварили најслабији успех. Осми разред са одличним успехом 

завршило је 53, 6 % ученика, 39, 1 % је било врлодобрих, а добрих 5, 8 %. Просечна 

оцена осмог разреда је 4, 33.  

Дакле, укупни проценат одличних ученика у старијим разредима износи 66, 7%, док је 

врлодобрих 28, 4 %,  добрих 4, 1% и 0, 3% довољних. Два ученика су неоцењена.  

Ако изузмемо ученике првог разреда, чија се постигнућа оцењују описно (117), са 

одличним успехом годину је завршило 574 ученика, што износи 80, 6 %. Проценат 

врлодобрих ученика је 16, 9 %, добрих 2, 4% а довољних 0, 1%.  

Шест ученика осмог разреда остварило је „Вукову диплому“.  

Из табеле 3 која следи, можемо видети да су најбољи успех постигли ученици петог и 

шестог разреда, затим седмог и осмог. По предметима, знатно ниже су оцене из хемије 

и физике, па математике и српског језика, иако су просечне оцене и из тих предмета 

добре и врлодобре. . Највише оцене су из физичког васпитања као и ликовне и музичке 

културе и технике и технологије.  

Веома добар успех ученика наше школе (под успехом подразумевамо велики проценат 

одличних ученика, ученика са свим петицама и успех на такмичењима) је очекиван с 

обзиром на интелектуалне потенцијале наших ученика, образовну структуру родитеља 

која је изнадпросечна,  као и релативно високу излазност на такмичењима, онима која 

су се ове године одржала. Такође, ученици осмог разреда су оправдали свој успех, 

добро урађеним завршним испитом.   

  



 

 

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

5-1 4, 52 4, 9 5 5 5 4, 65  4, 35 4, 77  5 5 4, 73 5  4, 94  4, 84 

5-2 4, 23 4, 69 5 4, 69 4, 65 4, 15  3, 88 4, 85  4, 96 5 4, 48 5  4, 38  4, 61 

5-3 3, 69 4, 61 5 4, 61 4, 52 4  3, 74 4, 7  5 5 4, 44 5  4, 43  4, 52 

5-4 3, 97 4, 83 5 4, 93 4, 8 4, 37  4, 1 4, 93  5 5 4, 84 4, 91 5 4, 81  4, 75 

5. раз.  4, 10 4, 76 5, 00 4, 81 4, 74 4, 29  4, 02 4, 81  4, 99 5, 00 4, 62 4, 98 5, 00 4, 64  4, 70 

6-1 4, 65 4, 96 5, 00 5, 00 4, 81 4, 73 4, 04 3, 19 4, 73  4, 92 5, 00 4, 95 5, 00  4, 78 5, 00 4, 72 

6-2 4, 09 4, 59 5, 00 4, 68 4, 27 4, 09 3, 41 3, 45 4, 41  4, 82 5, 00 4, 71 4, 14  4, 27 4, 86 4, 39 

6-3 3, 96 4, 71 5, 00 4, 89 4, 61 4, 48 3, 93 4, 18 4, 61  4, 64 5, 00 4, 75 4, 75  4, 61 4, 86 4, 60 

6-4 4, 72 4, 80 5, 00 4, 88 4, 64 4, 80 3, 12 4, 24 4, 68  5, 00 5, 00 4, 86 4, 73  4, 64 5, 00 4, 67 

6-5 3, 78 4, 61 5, 00 4, 83 4, 65 4, 26 3, 13 4, 38 4, 39  4, 96 5, 00 4, 85 5, 00  4, 22 5, 00 4, 54 

6. раз.  4, 24 4, 73 5, 00 4, 86 4, 60 4, 47 3, 53 3, 89 4, 56  4, 87 5, 00 4, 82 4, 72  4, 50 4, 94 4, 58 

7-1 3, 35 4, 69 4, 82 4, 71 4, 58 4, 24 3, 53 3, 53 4, 88 2, 94 4, 71 5, 00 4, 47   4, 20 5, 00 4, 31 

7-2 3, 96 4, 67 5, 00 4, 97 4, 38 4, 71 3, 68 4, 14 4, 29 3, 91 5, 00 5, 00 4, 45 4, 77  4, 87 5, 00 4, 55 

7-3 3, 83 4, 87 5, 00 5, 00 4, 83 4, 57 3, 74 4, 35 5, 00 3, 65 5, 00 5, 00 4, 60 5, 00  4, 65 5, 00 4, 63 

7-4 3, 72 4, 76 5, 00 4, 96 4, 52 4, 24 3, 12 3, 38 4, 96 3, 12 5, 00 5, 00 4, 44 4, 67  4, 04 5, 00 4, 37 

7. раз.  3, 72 4, 75 4, 96 4, 91 4, 58 4, 44 3, 52 3, 85 4, 78 3, 41 4, 93 5, 00 4, 49 4, 81  4, 44 5, 00 4, 47 

8-1 4, 13 4, 57 5, 00 4, 87 4, 65 4, 30 3, 26 3, 61 4, 65 3, 35 5, 00 5, 00 4, 81 4, 50  4, 22 4, 83 4, 44 

8-2 4, 27 4, 73 4, 95 4, 64 4, 91 4, 64 3, 23 3, 57 4, 78 3, 04 5, 00 4, 95 4, 39 4, 55  4, 57 4, 95 4, 44 

8-3 3, 52 4, 44 5, 00 4, 72 4, 18 4, 12 2, 68 3, 04 4, 72 2, 40 5, 00 5, 00 4, 00 4, 00  4, 18 4, 84 4, 11 

8. раз 3, 97 4, 58 4, 98 4, 74 4, 58 4, 35 3, 06 3, 41 4, 72 2, 93 5, 00 4, 98 4, 40 4, 35  4, 32 4, 87 4, 33 

5-8 4, 01 4, 70 4, 98 4, 83 4, 62 4, 39 3, 37 3, 79 4, 72 3, 17 4, 95 5, 00 4, 58 4, 72 5, 00 4, 48 4, 94 4, 52 

Табела 5. Средње оцене по одељењима, разредима и предметима 



 

 

4. 2 Успеси ученика на такмичењима 

Велики број наших ученика учествовао је на такмичењима и постигли су изузетне 

резултате.  

 

И С Т О Р И Ј А 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

 – пласман –  

Градско 

такмичење 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Ива Миловановић 5/4 2. место   

2.  Елена Јањић 5/4 2. место   

3.  Вук Гранић 5/3 2. место   

4.  Барбара Шифмилер 6/1 2. место   

 

Г Е О Г Р А Ф И Ј А 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

 – пласман –  

Градско 

такмичење 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Филип Гаћеша 8/2 3. место   

2.  Даница Милић 7/4 3. место   

3.  Петра Илић 7/2 3. место   

 

Б И О Л О Г И Ј А 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

 – пласман –  

Градско 

такмичење 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Ненад Цветковић 6/1 3. место 1. место  

2.  Огњен Павличић 5/4 2. место   

3.  Милица Катић 5/4 2. место   

4.  Маша Вукадиновић 5/2 3. место   

5.  Катарина Зердо 7/3 2. место 3. место  
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Х Е М И Ј А 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

 – пласман –  

Градско 

такмичење 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Филип Чаћеша 8/2 1. место учешће  

2.  Катарина Зердо 7/3 1. место 3. место  

3.  Кристина Балаћ 7/3 2. место 3. место  

4.  Петра Илић 7.  2. место 3. место  

5.  Викториа Жегарац 7/4 2. место учешће  

6.  Душан Крстовић 7.  2. место учешће  

 

С Р П С К И   Ј Е З И К 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

“ Књижевна 

олимпијада “ 

 – пласман –  

Окружно 

такмичење 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Петра Илић 7/2 2. место 2. место  

2.  Лена Савковић 8/2 1. место 1. место 1. место 

 

С Р П С К И   Ј Е З И К 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

“ Српски језик и 

језичка култура “ 

 – пласман –  

Окружно 

такмичење 

“ Српски језик и 

језичка култура “ 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Петра Илић 7/2 2. мести 1. место  

2.  Викториа Жегарац 7/4 3. место 2. место  

3.  Андреј Антонијевић 5/4 1. место 3. место  

4.  Владимир Јовановић 5/2 1. место 2. место  

5.  Милица Девчић 5/2 3. место 2. место  

6.  Теодора Милованов 5/1 3. место 3. место  
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7.  Ленка Новаковић 5/4 3. место   

8.  Катарина Богдановић 5/1 3. место   

9.  Филип Андрић 5/1 3. место   

10.  Лена Савковић 8/2 1. место 1. место 1. место 

11.  Борис Бабић 6/4 3. место 3. место  

12.  Јана Митровић 6/1 2. место 3. место  

13.  Лука Алексић 6/2 3. место 2. место  

14.  Барбара Шифмилер 6/1 3. место   

 

М А Т Е М А Т И К А  

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

соло певача  

 – пласман –  

Градско 

такмичење 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Бела Башевић 3 1. место   

2.  Ана Лавш 3 1. место   

3.  Алек Исаковић 3 1. место   

4.  Александар Антонијевић 3 1. место   

5.  Стефан Шепецан 3 2. место   

6.  Лука Цветковић 3 3. место   

7.  Ђорђе Шарац 3 3. место   

8.  Лазар Туркан 3 3. место   

9.  Лука Боркановић 3 3. место   

10.  Лена Митровић 3 похвала   

11.  Велимир Никола Илин 3 похвала   

12.  Лука Адашевић 4 1. место 2. место  

13.  Лазар Вигњевић 4 1. место   
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14.  Филип Марковић 4 3. место   

15.  Соња Петрић 4 похвала   

16.  Владимир Јовановић 5 1. место 2. место  

17.  Југ Комненовић 5 3. место 3. место  

18.  Филип Килибарда 6 2. место 1. место 1. место 

19.  Матеја Спасеновић 6 2. место похвала  

20.  Василије Бабић 6 2. место   

21.  Лука Марковић 6 2. место похвала  

22.  Данило Лазић 6 похвала   

23.  Лазар Вранић 6 похвала   

24.  Катарина Зердо 7 3. место   

 

М У З И Ч К А К У Л Т У Р А  

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење 

соло певача и 

малих 

вокалнох 

састава 

“ Златна 

сирена “ 

 – пласман –  

Градско 

такмичење 

соло певача и 

малих 

вокалнох 

састава  

“ Златна 

сирена “ 

 – пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Зара Пурић 4/4 1. награда 1. награда  

2.  Ника Пурић 7/3 1. награда 

Специјална 1. 

награда и 

повеља“Миња 

Субота за 

изузертну 

интерпретацију 

 

3.  Сташа Костадиновић 8/1 1. награда 
Специјална 1. 

награда 
 

4.  Петра Илић 7/1 1. награда   

5.  Јован Ристивојевић 4/3 2. награда   
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6.  Неда Миленковић 6/1 2. награда   

7.  Ману Бертолоти 7/3 2. маграда   

8.  Рада Влајић 6/4 2. награда   

9.  Ленка Новаковић 5/4 3. награда   

10.  Дуња Станчић 5/4 3. награда   

 

Ф И З И К А  

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

пласман –  

Градско 

такмичење – 

пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Ненад Цветковић 6/1 2 (место) 3 (место) 2 (место) 

2.  Софија Терзић 6/1 3 (место)   

3.  Данило Лазић 6/4 3 (место)   

4.  Лазар Вранић 6/4 3 (место) 3 (место)  

5.  Александра Ђурђулов 6/4 3 (место)   

6.  Филип Килибарда 6/5 1 (место) 1 (место) 1 (место) 

7.  Андреј Онич 7/2 3 (место) 2 (место)  

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

пласман –  

Градско 

такмичење – 

пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Федора Шурлан 8/2 3. место   

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

пласман –  

Градско 

такмичење – 

пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Лена Савковић 8/2 2. место 2. место  
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2.  Лара Матлас 8/2 1. место 2. место  

3.  Федора Шурлан 8/2 3. место   

4.  Вишња Славковић 8/3 3. место   

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

пласман –  

Градско 

такмичење – 

пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Лазар Ножанић 8/3 2. место 1. место 1. место 

2.  Саша Качунковић 8/1 2. место 2. место 3. место 

3.  Димитрије Лазаревић 8/1 2. место 2. место  

4.  Лара Матлас 8/2    

5.  Јана Ковачевић 8/2    

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

пласман –  

Градско 

такмичење – 

пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Лазар Брашњовић 5/4 

1. награда 

карикатура“Мали 

Пјер“ 

  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 Име и презиме ученика Разред 

Општинско 

такмичење – 

пласман –  

Градско 

такмичење – 

пласман– 

Републичко 

такмичење 

– пласман– 

1.  Екипа кошарка 5. и 6.  2. место   

2.   Екипа кошарка 7. и 8.  2. место   

3.  Коста Вељков-пливање 7/1  

1. место 50м 

слободним 

стилом 

пласман 

4.  Вук Матић-џудо 5/4  2. место  

 5.  Лав Матић- џудо 6/4  3. место  

6.  Урош Домазет- атлетика 6/3 
1. место трчање 

60м 
  

7.  Лена Шкуртић 7/3 
1. место трчање 

60м 

3. место 

трчање 60м 
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5.  ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ 

5. 1 Дисциплина ученика 

Од 830 ученика њих 814(98, 1%) је имало примерно владање, 15(1, 8%) ученика 

врлодобро владање, један ученик(0, 1%) има добро владање. Разлози са смањивање 

оцене су непримерено понашање ученика у школи и неоправдано изостајање.  

Током године изречено је укупно 84 васпитних мера (36 опомена разредног 

старешине, 45 укора разредног старешине и 3 укора одељенског већа). Смањење оцена 

из владања је изведено поступно, након појачаног васпитног рада са ученицима и 

изрицања васпитних мера. Изречена је и једна дисциплиннска мера- укор директора, 

након спроведеног дисциплинског поступка.  

Сви ученици од првог до петог разреда су школску годину завршили са примерним 

владањем. Петнаест ученика има врлодобро владање а један ученик добро.  

 
Примерно 

5 

Врлодобро 

4 

Добро 

3 

Задовољавајуће 

2 

Незадовољавајуће 

1 

I-IV 443 0 0 0 0 

Пети 

разред 
109 0 0 0 0 

Шести 

разред 
118 5 1 0 0 

Седми 

разред 
84 1 0 0 0 

Осми 

разред 
60 9 0 0 0 

укупно 814 15 1 0 0 

Табела 6. Владање ученика по разредима 

 

5. 2. Изостанци ученика 

Број оправданих изостанака наших ученика је знатно већи у односу на 

претходне две године, што је и очекивано, пошто су били ванредни услови. У односу на 

последњу „регуларну“ годину(2018/19. ) број изостанака је нешто мањи 38670(46, 6 по 

ученику) у односу на 57, 3 пре три године. . Из табеле се види да је број изостанака 
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доста мањи у млађим разредима, што упућује на закључак да се у старијим разредима 

одсуствује и из неких других разлога, изузев болести.   

 

 одељ.  
бр. 

ученика 

Oправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Просечан број 

изостанака 

Први разред I-1 29 110 0 3, 8 

  I-2 30 361 0 12, 0 

  I-3 29 78 0 2, 7 

  I-4 29 1406 0 48, 5 

Укупно:   117 1955 0 16, 7 

Други 

разред 
II-1 28 540 0 19, 3 

  II-2 22 471 0 21, 4 

  II-3 28 143 0 5, 1 

  II-4 30 155 0 5, 2 

 Укупно:   108 1309 0 12, 1 

Трећи 

разред 

III-1 20 394 0 19, 7 

III-2 27 802 0 29, 7 

  III-3 30 283 0 9, 4 

  III-4 27 531 0 19, 7 

   III-5 20 1440 3 72, 2 

Укупно:  124 3450 3 27, 8 

Четврти 

разред 

IV-1 21 482 0 23, 0 

IV-2 22 63 0 2, 9 

  IV-3 25 665 0 26, 6 

  IV-4 26 639 0 24, 6 

 Укупно:   94 1849 3 19, 7 

Млађи 

разреди: 
  443 8563 6 19, 3 

   

Пети разред V-1 29 2112 2 72, 9 

  V-2 26 1965 10 76, 0 

  V-3 24 1834 0 76, 4 

  V-4 30 1700 3 56, 8 

 Укупно:   109 7611 15 70, 0 

Шести 

разред 

VI-1 26 1359 10 52, 7 

VI-2 22 1443 30 67, 0 

  VI-3 28 1629 29 59, 2 

  VI-4 25 1904 23 77, 1 

   VI-5 23 2238 33 98, 7 
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Укупно:  124 8573 125 70, 1 

Седми 

разред 

VII-1 18 1791 27 101, 0 

VII-2 19 2542 0 133, 8 

  VII-3 23 2123 10 92, 7 

  VII-4 25 2778 26 112, 2 

Укупно:  85 6456 63 76, 7 

Осми разред VIII-1 23 2572 222 121, 5 

  VIII-2 21 2008 49 98, 0 

  VIII-3 25 2887 84 118, 8 

Укупно:   69 7467 355 113, 4 

Старији 

разреди: 
  387 30107 558 79, 2 

  

Школа:  830 38670 564 47, 3 

Табела 7. Изостанци ученика по разредима  

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

оправданих и неоправданих изостанака.  

 

У односу на тада, и број неоправданих изостанака је донекле смањен (2018/19. 1, 

2 неоправдани изостанак по ученику, ове 0, 68), али је и даље у односу на претходне 

године(пре шест година 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 уназад пар година 

променило. Број неоправданих изостанака је у седмом а нарочито у 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 постојећи 

Правилник о оцењивању, који прописује правовремено опомињање и обавештавање 

родитеља о недолажењу ученика у школу.  


