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I РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

 

Школа je почела са наставом у понедељак, 3. 9. 2018. године. Настава је организована у 

преподневној смени за све ученике од петог до осмог разреда док ученици од првог до 

четвртог разреда иду једне недеље пре подне, а друге недеље – после подне. За млађе 

ученике послеподневна смена почиње у 13:15 часова. У школи има 12 одељења од првог 

до четвртог разреда, а 13 одељења од петог до осмог разреда. Такође, у школи 

функционише и продужени боравак са четири групе: две групе ученика првог разреда, 

једна је група ученика другог разреда и једна група ученика трећег разреда. 

  

На почетку школске године у школи је било 648 ученика. У школи се од првог разреда учи 

енглески језик, а од петог – руски језик као обавезни изборни предмет. Кинески језик се 

већ дуги низ година факултативно учи у нашој школи. Ученици који похађају ове језичке 

радионице своје знање представљају у оквиру различитих школских и ваншколских 

активности. 

  

Поред рада на обавезним програмима, наши ученици су се определили за следеће изборне 

предмете: 

  

- од 2. до 4. разреда: Народна традиција, Чувари природе. 

 

- ученици 7. и 8. разреда: Одабрани спорт (кошарка, рукомет и фудбал), Домаћинство, Хор 

и оркестар и Цртање, сликање и вајање. 

 

- ученици 5. и 6. разреда, уместо изборних предмета, имају слободне наставне активности: 

Чувари природе, Хор и оркестар и Цртање, сликање и вајање.   

 

Од обавезних изборних предмета изучaвају се Веронаука и Грађанско васпитање. За 

ученике петог и шестог разреда, предмет Информатика је обавезни предмет, а уместо 

назива предмета Техничко и информатичко образовање, усвојен је назив Техника и 

технологија. Такође, ученици петог и шестог разреда, поред часова Физичког и 

здравственог васпитања, похађају и ОФА (обавезне физичке активности), а ученици првог 

разреда, реализују пројектну наставу. 

  

Већ девет година ученици наше школе могу да похађају часове кинеског језика под 

покровитељством Амбасаде НР Кине и Министарства просвете Републике Србије. Наша 

наставница Су веома је задовољна напретком ученика четвртог и петог разреда који 

факултативно уче кинески језик. На часовима је занимљиво и пријатно. Ученици поносно 

показују своје свеске, и објашњавају који кинески знак највише воле да пишу. Часови се 

одржавају уторком. 
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II  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА И УСПЕХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 
 

 

У школи је у септембру спроведено иницијално тестирање ученика из свих предмета, који 

су саставни део завршног испита (математика, српски језик, историја, географија, физика, 

хемија и биологија). Резултате добијенe на иницијалним тестовима наставници су 

обрадили на Стручним већима. Резултати добијени на иницијалним тестовима служе као 

смернице за унапређивање образовног рада и побољшање успешности ученика.  

Нарочито су значајни тестови за ученике 8. разреда, јер имају за циљ да успешност наших 

ученика на завршном испиту буде што већа. 

Oдељењска већа и Наставничко вeћe анализирали су реализацију по наставним 

предметима и постигнути  успех ученика на  сваком класификационом периоду. Наставни 

план и програм  су реализовани у потпуности. 

Наставници су, према својим задужењима, држали допунску наставу, додатни рад и 

слободне активности. 

 

 

  

 

II.1 Извештај о успеху, владању и изостанцима ученика  
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ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“                             УСПЕХ  УЧЕНИКА  НА КРАЈУ 2019/2020. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Одељење Укупно 
ученика 

ДЕЧ. ДЕВ. Број 
ученика 

Одл
ичан 

5,00 Вр. 
доба

р 

Доб
ар 

Дов
оља

н 

Нед
ово

љан 

Са 1 
слаб

. 

Са 2 
слаб

. 

Са 3 
слаб

. 

Са 4 
слаб

. 

Са 5 
слаб

. 

Са 6 
слаб

. 

Нео
цењ

ен. 

Вла
дањ

е 5 

Вла
дањ

е 4 

Вла
дањ

е 3 

Вла
дањ

е 2 

1/1 28 14 14 

81 

- - - - - - - - - - - - - 28 - - - 

1/2 28 13 15 - - - - - - - - - - - - - 28 - - - 

1/3 25 12 13 - - - - - - - - - - - - - 25 - - - 

2/1 26 12 14 

81 

20 9 6 - - - - - - - - - - 26 - - - 

2/2 28 12 16 21 9 7 - - - - - - - - - - 28 - - - 

2/3 27 14 13 22 15 5 - - - - - - - - - - 27 - - - 

3/1 25 10 15 

77 

12 10 9 4 - - - - - - - - - 25 - - - 

3/2 25 13 12 13 4 12 - - - - - - - - - - 25 - - - 

3/3 27 12 15 16 10 9 2 - - - - - - - - - 27 - - - 

4/1 28 11 17 

82 

23 13 5 - - - - - - - - - - 28 - - - 

4/2 27 14 13 13 8 12 2 - - - - - - - - - 27 - - - 

4/3 27 15 12 17 13 9 1 - - - - - - - - - 27 - - - 

                     

Укупно 

1 – 4. 

разред 

321 152 169 
321 – 81 

240 
157 91 74 9 - - - - - - - - - 321 - - - 

% 100 47,35 52,65 100 65,42 57,96 30,83 3,75 - - - - - - - - - 100 - - - 
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Одељење Укупно 
ученика 

ДЕЧ. ДЕВ. Број 
ученика 

Одл
ичан 

5,00 Вр. 
доба

р 

Доб
ар 

Дов
оља

н 

Нед
ово

љан 

Са 1 
слаб

. 

Са 2 
слаб

. 

Са 3 
слаб

. 

Са 4 
слаб

. 

Са 5 
слаб

. 

Са 6 
слаб

. 

Нео
цењ

ен. 

Вла
дањ

е 5 

Вла
дањ

е 4 

Вла
дањ

е 3 

Вла
дањ

е 2 

5/1 23 9 14 

75 

11 4 10 2 - - - - - - - - - 23 - - - 

5/2 26 11 15 9 - 13 1 - 3 3 - - - - - - 26 - - - 

5/3 26 10 16 14 7 5 5 - 2 2 - - - - - - 26 - - - 

6/1 30 15 15 

90 

7 1 15 7 - 4 - - - 1 - - - 30 - - - 

6/2 30 13 17 12 5 12 3 - 3 2 - - 1 - - - 30 - - - 

6/3 30 16 14 11 1 11 4 - 4 4 - - - - - - 30 - - - 

7/1 23 13 10 

90 

4 1 16 - - 3 1 2 - - - - - 23 - - - 

7/2 23 11 12 12 1 6 4 - 1 - - 1 - - - - 23 - - - 

7/3 23 13 10 7 2 10 3 - 2 - 2 - - - - 1 23 - - - 

7/4 21 8 13 8 5 8 1 - 4 3 - 1 - - - - 21 - - - 

8/1 25 14 11 

73 

12 5 10 2 - 1 1 - - - - - - 25 - - - 

8/2 25 9 16 7 2 10 3 - 5 4 - 1 - - - - 21 4 - - 

8/3 23 9 14 5 1 14 4 - - - - - - - - - 22 1 - - 

                     

Укупно 

5 – 8 

разред 

328 151 177 328 119 35 140 39 - 32 20 4 3 2 - - 1 323 5 - - 

% 100 46,04 53,96 100 36,28 10,67 42,68 11,89 - 9,76 6,1 1,22 0,91 0,61 - - 0,30 98,48 1,52 - - 

 

 

Одељење 
Укупно 

ученика 
ДЕЧ. ДЕВ. 

Број 

ученика 

Одл

ичан 
5,00 

Вр. 

доба
р 

Доб

ар 

Дов

оља
н 

Нед

ово
љан 

Са 1 

слаб
. 

Са 2 

слаб
. 

Са 3 

слаб
. 

Са 4 

слаб
. 

Са 5 

слаб
. 

Са 6 

слаб
. 

Нео

цењ
ен. 

Вла

дањ
е 5 

Вла

дањ
е 4 

Вла

дањ
е 3 

Вла

дањ
е 2 

Укупно 

 
649 303 346 568 276 126 214 48 - 32 20 4 3 2 - - 1 644 5 - - 

% 100 46,69 53,31 100 48,59 22,18 37,68 8,45 - 5,63 3,52 0,7 0,53 0,35 - - 0,18 99,23 0,77 - - 
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ВЛАДАЊЕ, ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број ученика са оценом из 

владања 

Васпитне мере ВД мере Бр. ученика укључених у 

појачан вас. рад 

 

 

Бр. 

Похваље

них 

ученика 

 

 

      

Р
а

зр
е
д
 

П
р

и
м

. 

(5
) 

В
р

. 
 д

о
б

р
о
 

(4
) 

Д
о

б
р

о
 

(3
) 

З
а

д
о

в
о

љ
. 

(2
) 

Н
е
за

д
о

в
. 

(1
) 

С
м

а
њ

е
н

и
х
 

О
п

о
м

е
н

а
 

У
О

С
 

У
О

В
 

У
к

у
п

н
о
 

У
Д

 

У
Н

В
 

У
к

у
п

н
о
 

Дошло до 

промене у 

понашању 

(бр. уч) 

Нема 

промена 

У
к

у
п

н
о
 

1. 81 / / / / / / / / / / / / / / / 22 

2. 81 / / / / / / / / / / / / 1 / 1 / 

3. 77 / / / / / / / / / / / / 3 / 3 26 

4. 82 / / / / / / / / / / / / / / / / 

5. 75 / / / / / 1 / / / / / / 3 3 6 31 

6. 90 / / / / / / / / / / / / / / / 12 

7. 90 / / / / / / / / / / / / 3 1 4 42 

8. 73 5 / / / / 4 1 / / / / / 8 4 12 12 

∑ 64 5 / / / / 5 1 / / / / / 18 8 26 145 
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ТАБЕЛА ИЗОСТАНАКА 2018/19. 
 

 

РАЗРЕД 
 

 

М     Е    С     Е     Ц  

IX X XI XII I УКУПНО 

Опр. Нео. Опр. Нео. Опр. Нео. Опр. Нео. Опр. Нео. Опр. Нео. 

I 
 

202 
/ 

 

266 
/ 

 

258 
/ 

 

371 
/ 

 

493 

 

8 

 

1590 

 

8 

II 
 

361 
/ 

 

480 
/ 

 

458 
/ 

 

712 
/ 

 

603 

 

1 

 

2614 
1 

III 
 

371 
/ 

 

459 
/ 

 

463 
/ 

 

599 
/ 

 

560 
/ 

 

2425 
/ 

IV 
 

169 
/ 

 

227 
/ 

 

169 
/ 

 

75 
/ 

 

32 
/ 

 

672 
/ 

V 
 

459 
/ 

 

438 

 

2 

 

521 

 

2 

 

948 

 

3 

 

612 

 

4 

 

2978 

 

11 

VI 
 

480 

 

2 

 

647 

 

23 

 

773 

 

4 

 

950 

 

16 

 

511 

 

21 

 

3361 

 

66 

VII 
 

476 

 

1 

 

888 

 

9 

 

857 

 

5 

 

1585 

 

37 

 

1128 

 

10 

 

4934 

 

62 

VIII 
 

615 

 

4 

 

815 

 

23 

 

819 

 

37 

 

1270 

 

58 

 

567 

 

20 

 

4086 

 

142 

УКУПНО 3133 7 4220 57 4318 48 6510 114 4506 64 
 

22660 

 

290 

22950 

 

УКУПНО 

ОПРАВДАНИХ 

УКУПНО 

НЕОПРАВДАНИХ 

УКУПНО 

ИЗОСТАНАКА 

22660 

 

290 22950 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

10 

 

II.2 Реализација редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада  
 

Извештај о реализацији редовне, допунске, додатне наставе и секција и слободних активности 

Млађи разреди 
 

 

Наставник Редовна настава Допунска 

настава 

Додатна настава Слободне 

активности 

(пројектна 

настава) 

Секције Одељенска 

заједница 

 Планирано Одржано Планирано Одржано  Планирано  Одржано  Планирано  Одржа

но 

Планирано  Одржано Планирано  Одржано 

Маријана Михајловић 384 384 20 20 / / 20 20 21 21 20 20 

Драгана Т.Стојановић 384 
 

384 20 20 / / 20 
П: 20 

20 
П: 20 

20 20 21 21 

Виолета Учур 384 384 20 20 / / 20 

П: 20 

20 

П: 20 

21 21 20 20 

Миленка Братић 403 403 21 19 / / 20 20 20 19 20 19 

Наташа Т.Благојевић 403 403 21 21 / / 20 19 20 18 20 20 

Нина Петровић 403 403 20 20 / / 20 20 21 21 20 20 

Наташа Јаредић 404 404 21 21 / / 20 20 20 20 20 20 

Маја Динић 405 405 20 20 / / 21 21 20 20 21 21 

Сања Стајић 405 405 20 20 / / 20 20 22 22 20 20 

Горан Мутавџић 403 403 20 23 20 18 20 19 / / 20 20 

Гордана Бранковић 404 403 20 19 20 20 21 20 / / 21 19 

Ката Чучковић 403 403 20 20 21 20 21 20 / / 21 20 

УКУПНО 4785 4784 243 243 61 58 283 279 185 185 244 240 
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Извештај о реализацији редовне, допунске, додатне наставе и секција и слободних активности 

Старији разреди 

 

Наставник Редовна настава Допунска 

настава 

Додатна настава Слободне 

наставне 

активности 

Секције Одељенска 

заједница 

 Планирано Одржано Планирано Одржано Планирано Одржано Планирано Одржано Планирано Одржано Планирано Одржано 

Јасмина Самарџић 405 403 11 20 11 28 / / / / 20 19 

Јелена Трошић 365 367 20 22 21 18 / / 20 23 21 20 

Тамара Ж. Трифуновић 343 346 21 24 20 20 / / 19 17 / / 

Биљана Вишњић 360 356 20 25 / / / / 20 17 20 20 

Виолета Јорданов 244 244 9 9 / / / / / / / / 

Весна Петек-Рeбихић 404 404 20 20 21 21 / / 10 10 / / 

Тања Тадић 361 360 20 15 / / / / 30 21 20 15 

Маргита Почековац 160 158 / / 11 11 / / / / / / 

Ивана Јовановић 324 326 21 27 15 23 / / / / / / 

Соња  Радибратовић 405 405 21 30 11 13 / / / / / / 

Миланка Вучељић 320 324 20 25 20 25 / / 20 20 / / 

Савка Ракић 406 406 9 12 18 15 / / 18 19 20 20 

Тијана Морић 

Биологија 
Чувари природе 

 

120 
60 

 

120 
60 

 

/ 

 

2 
/ 

 

9 
/ 

 

9 
/ 

/ / / /  

20 

 

20 

Добрила  Кузмановић 403 398 10 6 17 17 / / 20 17 21 22 

Светлана Петровић 20 20 / / / / / / / / / / 

Бојан Стевановић 40 40 / / / / / / / / / / 

Биљана Смарс 400 404 10 10 13 13 / / 20 22 19 19 

Срђан Протић 

Географија 

Грађанско васпитање 

 

60 

140 

 

60 

140 

 

/ 

 

10 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

/ 
 

20 

 

20 

/ / 

Јелисавета Хрњаковић 404 401 11 14 36 36 / / 15 10 19 19 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Николић 

Хемија 

Домаћинство 

 

280 

84 

 

280 

80 

 

11 

 

17 

 

11 

 

11 

 

/ 
 

/ 
 

/ 

 

/ 

 

19 

 

18 

Душан Зарић 398 399 / / / / / / 12 12 / / 

Лела  Минић 242 242 / / / / / / 21 16 / / 

Јелена Беседић 404 404 / / / / / / 20 20 / / 

Данијела  Живанчевић 

Музичка култура 

Хор и оркестар 

 

340 

40 

 

340 

42 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

40 

 

43 

 

60 

 

60 

 

20 

 

19 

Тања Ђокић 

Ликовна култура 

Цртање, сликање и 

вајање 

 

320 

40 

 

320 

40 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

/ 
 

 

60 

 

 

60 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

20 

 

 

20 

Стефан Станојевић 

Физичко и здравствено 

васпитање 

ОФА 

 

245 

126 

 

235 

119 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

/ 
 

/ 

 

/ 
 

21 

 

19 

 

/ 
 

/ 

Маја  Милошевић 427 420 / / / / / / 27 40 20 19 

Биљана Недић 200 196 / / / / / / 18 13 / / 

Јелена  Војиновић 415 415 / / / / / / / / / / 
Душица Трајковић 63 61 / / / / / / / / / / 

УКУПНО 9368 9335 265 288 234 260 100 103 391 376 259 250 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ПЛАНИРАНО ОДРЖАНО 

Српски језик Јасмина Самарџић 11 4 

Српски језик Тамара Трифуновић Живковић 6 6 

Математика Ивана Јовановић 2 2 

Математика Соња Радибратовић 0 1 

Математика Миланка Вучељић 2 2 

Биологија Тијана Морић 0 9 

Географија Биљана Смарс 2 2 

Историја Добрила Кузмановић 1 1 

Физика Јелисавета Хрњаковић 5 5 

Хемија Снежана Николић 2 2 
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II.3 Секције и слободне активности 
 

 
 

Назив секције: Географска секција 
Име и презиме наставника: Биљана Смарс 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018 

– јануар 2019. 

Полазници Географске секције су ученици петог и шестог разреда  који 

су показали велико интересовање и мотивацију у раду. 

У септембру, ученици су упознати са планом рада, где су износили своја 

интересовања и идеје. Ученици су током полугодишта истраживали о 

различитим хидролошким објектима на планети („Најдуже реке света – 

Нил и Амазон“), радили презентације на различите теме у вези са 

васионом и астрономијом („Звезде“, „Сунчев систем“, „Велики 

астрономи“, којом приликом су истраживали биографије Галилеа 

Галилеја, Николе Коперника, Ђордана Бруна, Милутина Миланковића), 

израдили паное о сунчевом систему – револуцији Земље, хидросфери  и 

националним парковима Србије. 

23. октобар 

2018. 

Ученици су посетили  Меморијални музеј Јована Цвијића, кућу на 

Копитаревој градини у којој је велики географ и научник радио и живео. 

Кућа је саграђена 1905. године, у старом културно-историјском језгру у 

центру Београда, према нацртима и жељама самог Цвијића. Кућа Јована 

Цвијића са баштом још увек одражава дух времена с почетка 20. века. 

Јован Цвијић је оснивач савремене југословенске географије и први 

модерно образовани научник Србије. У музеју, ученици су могли да 

погледају богату поставку о животу и раду Цвијића, а такође и да чују 

многе детаље Цвијићевог живота од стране стручног вођства музеја. 

Циљеви посете су: упознавање са животом и делом великана српске 

географије, развој опште културе, социјализација ученика и култура 

понашања на јавном месту. 

29. новембар 

2018. 

Ученици шестог разреда посетили су „Фестивал науке“, који се ове 

године одржавао под слоганом  „Земља будућности“. Фестивал је једна 

велика научно-фантастична бина на којој се сасвим обични предмети 

претварају у моћне научне инструменте, а сложени научни процеси и 

формуле – у занимљиве игре. Хала 3 Београдског сајма постала је једно 

узбудљиво научно игралиште на којем су деца могла да се поиграју 

науком и да сазнају много тога из домена науке, на нов и свеж начин. 
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Водичи кроз овогодишњу Земљу будућности били су школарци из целе 

Србије који имају прилично оригинална и неретко сасвим иновативна 

решења за многе научне изазове. Гости Фестивала науке биле су и научне 

институције из Аустрије, Чешке, САД-а, Пољске, Естоније и Француске.  

11. децембар 

2018. 

Корелацијски час са наставом Грађанског васпитања кроз Kahoot квиз на 

тему: „Географија Великог рата“, где су ученици имали прилике да 

погледају документарни филм о страдању српске војске приликом 

повлачења преко албанских планина са географског аспекта, а затим да 

сазнају пуно географских чињеница кроз занимљива питања на квизу. 

 

Назив секције: Форум театар секција 
Име и презиме наставника: Добрила Кузмановић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар Формирана секција. У секцију укључени ученици 6. разреда. Ученици 

проналазе теме у широј друштвеној заједници, као и у свом школском 

животу. 

октобар Проблеми младих, међусобно разумевање и толеранција.  

новембар Настављена је сарадња са ОШ „Филип Филиповић“ са којом 

организујемо заједничка форумовања и дружења наших ученика – 

форумоваца. 

децембар  Сарадња са ОШ „Филип Филиповић“ 

 

Назив секције: Млади физичар 
Име и презиме наставника: Јелисавета Хрњаковић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар Формирана секција. У секцију укључени ученици седмог и осмог разреда. 

Израда паноа на тему „Очувајмо озонски омотач“, „Осцилаторно 

кретање“, „Таласно кретање“. 

октобар Израда презентација на тему „Ублажавање последица природних 

катастрофа“; прикупљање чланака са интернета о познатим научницима 

19. века; посета Сајму књига; рад на припреми ученика за такмичење. 

новембар Рад на припреми ученика за такмичење . 

децембар  Посета Фестивалу науке; рад на припреми ученика за такмичење. 

 

Назив секције: English 4U 
Име и презиме: Биљана Вишњић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар Организација и припрема Дана језика (25 ученика седмог, шестог и петог 

разреда учествовало је у организацији, као и наставница кинеског језика 

и студент волонтер из Туниса) – 4 скајп часа (1 мистериозни скајп и 3 

виртуелна излета) као и 2 часа са темом Сусрет три културе – Кина, 

Тунис и Србија 
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октобар 2018 

 – јануар 2019. 

Програм Скајп у учионици, у организацији Мајкрософтове заједнице 

едукатора – организовано 7 различитих контаката са учионицама и 

музејима широм света (21 ученик седмог, шестог и петог разреда уз 

гостовање ученика трећег, четвртог и осмог разреда, као и осталих 

ученика петог, шестог и седмог разреда). 

Један од тих контаката било је и учешће у глобалном догађају 

Скајпатону, кроз светско такмичење у знању поп културе и коришћење 

квиза кахут. 

Треба издвојити и Мистериозни скајп са Грчком након кога смо остали у 

контакту и редовном поштом разменили писма и слаткише. 

 

Назив секције: Драмска секција 
Име и презиме: Јелена Трошић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

Прво 

полугодиште 

(један час 

недељно) 

У току првог полугодишта одржано је 23 часа драмске секције (10 часова 

са ученицима петог разреда и 13 часова са ученицима седмог разреда). На 

часовима драмске секције ученици су савладали кретање на сцени, 

овладали техником концентрације, импровизације, мимике, геста и 

пантомиме. Радили смо вежбе ишчитавања и савладавања текста 

спремајући две представе: ученици седмог разреда (међу којима је било и 

ученика шестог и осмог разреда; укупно 54 ученика) спремали су 

представу „Солунци говоре“, поводом обележавања стогодишњице од 

завршетка Великог рата. Рад на овој представи трајао је од септембра до 

новембра месеца, када је изведена прва представа у холу школе пред 

великим бројем гледалаца. Ученици су ову представу извели и у КЦ 

Раковица поводом обележавања Дана школе, а потом је 13 ученика 

наступило у позоришту Мадленијанум на позив представнице Руског 

дома, 15. 1. 2019, а поводом обележавања српско-руског братства. 

Представа „Солунци говоре“ била је део истоименог школског пројекта 

који је награђен за продукцију на конкурсу Дечјег културног центра. 

Друга представа која је припремана са ученицима петог разреда носи 

наслов „Боже мили, чуда великога“ и део је пројектне наставе која се 

реализује у петом разреду. Сви ученици одељења 5/2 и 5/3 узели су 

учешће у овом разредном пројекту. Као резултат рада, настали су видео-

снимци који ће бити саставни део представе чије је приказивање 

планирано у другом полугодишту школске 2018/2019. године. 

 

Назив секције: Литерарна секција 

Име и презиме: Тамара Трифуновић Живковић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018  

– јануар 

2019. 

На часовима су реализоване следеће активности:  

- вежбе за усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и 

стилске норме српског језика 

- вежбе за богаћење речника, језичког и стилског израза  

- израда литерарних радова на задате теме 
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- учешће на литерарном конкурсу поводом обележавања 150 година од 

рођења Михаила Петровића Аласа 

- учешћа на такмичењу младих песника  

Вођена је и драмска секција у оквиру припрема за обележавање школске 

славе Светог Саве. 

На часовима драмске секције реализоване су следеће активности:  

- читачке пробе и анализа говорних радњи 

- вежбе покрета и гестова 

 

Назив секције: Биолошко-еколошка секција 

Име и презиме: Савка Ракић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 
2018. 

Формирана је секција  за школску 2018/19. годину; 
Усвојен је план рада секције. 

октобар 

2018. 

Обележен  је Светски дан заштите животиња (4.10) пригодним 
предавањем; 
Формиране су групе  у оквиру секције, извршено евидентирање 

чланова, подељени задаци и задужења члановима секције; 

Обележен је Светски дан хране – радови ученика изложени су на паноу 

у холу школе; 

Ученици су пресађивали цвеће у кабинету биологије. 

новембар 
2018. 

Ученици су под микроскопом посматрали готове препарате. 
Из литературе и са интернета ученици су прикупили материјале за  

израду и урадили пригодну презентацију о екологији у свету. 

Обележен је Светски дан борбе против сиде  (1. 12). 

децембар 
2018. 

Ученици су од рециклажног материјала израђивали употребне и 
украсне предмете. 
Чланови секције су уређивали  кабинет биологије. 

јануар 
2019. 

Ученици су од рециклажног материјала израђивали употребне и 
украсне предмете. 

 

Назив секције: Хемијска секција 

Име и презиме: Снежана Николић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018  

– јануар  2019. 

15 ученика присуствовало секцији. 

Одржано је 18 часова. 

На часовима смо вежбали  задатке са такмичења. 

 

Назив секције: Рукомет и фудбал 

Име и презиме: Маја Милошевић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018 

– јануар 2019. 

Секција рукомета започела је са радом почетком октобра и изводила се 

уторком у време седмог часа са одељењем 5/2 (седморо ученика), мада 
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су долазили и ученици шестог разреда. Теме које су обрађене у првом 

полугодишту биле су: контрола лопте, хватање, додавање, вођење у 

месту и кретању, слободно бацање  игра и правила. Укупан број часова 

који је остварен у првом полугодишту је 23. Ученици су учествовали 

на општинском такмичењу у рукомету и Рукометијади. О резултатима 

такмичења – у посебном извештају. 

септембар 2018 

– јануар 2019. 

Секција фудбала започела је са извођењем почетком октобра и 

изводила се средом у оквиру одељења 7/3 (седморо ученика), али 

такође су долазили и ученици шестог разреда. Теме које су обрађене у 

првом полугодишту биле су: вођење лопте свим деловима стопала, 

пасеви, ударци лопте, пријем лопте и игра и правила. Ученици су 

учествовали у свим категоријама (5, 6, 7, 8 у мушкој и женској 

конкуренцији) на општинском и градском нивоу. О резултатима на 

такмичењима биће приложено у посебном извештају. Број одржаних 

секција је 17. Подељено је стотину карата за утакмицу репрезентација 

Србија – Црна Гора и Србија – Литванија. 
 

Назив секције: Кошарка  

Име и презиме: Стефан Станојевић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018 

– јануар 2019. 

У овој секцији учествовали су ученици 5. и 6. разреда. Изводили су се 

понедељком током седмог часа. Теме које су обрађиване биле су: 

елементи технике (контрола, вођење лопте у месту и кретању, 

додавање, двокорак, финта, шут). Углавном, ученици су савладали све 

елементе технике. 

 

Назив секције: Хор 

Име и презиме: Данијела Живанчевић  

 

Хор је  посећивали су ученици од петог до осмог  разреда. Одржано је укупно 60 часова, 

недељно по три часа. 

 

ВРЕМЕ                                   РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

 На почетку школске године направљен је избор за нове чланове  

 хорске секције. Када је формирана секција, донет је план рада за  

 текућу годину. Након тога, рађено је на вежбама за дисање и  

 на распевавању. 

октобар 

2018. 

 У току овог периода увежбавана је припрема наступа на  

 приредби поводом прославе Дана школе. 

новембар 

2018. 

 У овом месецу  припреман је наступ поводом  прославе Дана школе. 

децембар 

2018. 

 Осим активности поводом Дана школе, вршене су и припреме  

 поводом прославе Дана Светог Саве. 

јануар 

2019. 

 У току овог периода, увежбаване су композиције које су изведене  

 на приредби поводом Дана Светог Саве. У овом периоду отпочеле су  

 и припреме за општинско такмичење „Златна сирена“. 
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Назив секције: Млади информатичари 
Име и презиме: Биљана Недић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

октобар 2018  

– јануар 2019.  

 15 ученика присуствовало секцији. 

 Решавани логички задаци за такмичење Дабар. 

 Вежбано креирање програма у програму Scratch 

 Усвојени су основни концепти програмирања. 

 

Назив секције: Грађевинска секција 

Име и презиме: Јелена Беседић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Секцију похађа један ученик. Обрађиване су следеће теме: 

- појам и развој архитектуре и грађевинарства; 

- одлике савремене архитектуре; 

- основни грађевински материјали и подела грађевинарства; 

- израда макета објеката. 

Одржано је 20 часова.  

Исходи: 

- развијање стваралачког и критичког мишљења; 

- стицање основних знања о развоју архитекутуре и разноврсности 

стилова градње; 

- стицање знања о врстама грађевинских објеката и њиховој намени; 

- стицање знања о техникама грађења; 

- развијање способности практичног стварања,  односно реализација 

сопствених идеја према сопстевеном плану рада и афирмација 

ученичке креативности и оригиналности; 

- развијање психомоторних способности; 

- упознавање карактеристика грађевинског техничког цртања и 

основних грађевинских симбола;   

- оспособљавање ученика да читају и користе једноставније 

грађевинске цртеже – документацију за изградњу, адаптацију и 

уређење стана, одговарајуће проспекте;  

- оспособљавање ученика да користе готове једноставне софтверске 

алате за цртање;  

- упознавање основних врста, карактеристика и примене грађевинских 

материјала;  

- стицање навика за рационално коришћење материјала и енергије. 

 

Назив секције: Папирно авио-моделарство 
Име и презиме: Лела Минић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Четворо ученика 5. разреда похађало је ову секцију четвртком. 

Одржано је 16 часова. 

До сада обрађене теме:  
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- мере заштите на раду; 

- рециклажа и екологија; 

- израда модела (алгоритам, скица, технички цртеж, избор материјала, 

преношење мера на материјал, сечење и лепљење материјала). 

Одржано је 16 часова. 

Исходи 

Ученици: 

- правилно и безбедно користе прибор и алат за обраду материјала; 

- праве план израде предмета и план управљања отпадом; 

- одабирају материјале и алате за израду предмета; 

- мере и обележавају димензије; 

- самостално израђују једноставне моделе 

 

Назив секције: Ракетно моделарство 

Име и презиме: Душан Зарић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

 Сусрети са ученицима одржавани су сваке среде. Вежбани  

 су  састављање и расклапање модела, израда техничке документације  

 и ученици су припремани за такмичење. 

 Ученици на овим часовима стичу вештине у изради модела, уче  

 израду техничке документације и основе ракетне технике. 

 

Назив секције: Математичка секција 
Име и презиме: Соња Радибратовић, Миланка Вучељић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

–  јануар 2019. 

Секција се одржава петком, за време седмог часа и броји, у зависности 

од теме и активности, од 10 до 15 чланова. 

Остварен је план и програм за прво полугодиште. 

Направљен је пано Грчки алфабет. 

Прављене су презентације о животу, раду и занимљивостима познатих 

математичара: Ојлера, Милеве Ајнштајн, Дирихлеа, Михајла 

Петровића Аласа. 

Решавани су задаци применом Дирихлеовог принципа. 

У оквиру Фестивала науке учествовали смо у пројекту „Београд мој 

град”, израдом макете Општине Раковица. Макета је приказана у холу 

школе за Дан школе. 

Отворили смо блог математичке секције. 

Читали смо занимљиве приче и анегдоте  о познатим математичарима. 

Решавали смо интересантне задатке конструктивним путем. 

Упознали смо се са основама танграма и оригамија. Такмичили смо се 

у танграму и од папира правили занимљиве фигуре. 

У оквиру 3М учествовали смо у радионици „Сагради свој град“.  На 

одржаном предавању сазнали смо нешто више о Фракталима. 

Проналазили смо занимљиве примене дијаграма, хистограма и 

полигона у свакодневном животу. 
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Назив секције: Музичка секција 

Име  и презиме наставника: Драгана Тасић Стојановић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

–  јануар 2019. 

Музичка секција је, као ваннаставна активност, важан чинилац у 

културном и јавном животу школе. Образовни циљ обухвата развијање 

музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, 

музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно 

певање применом елемената музичке изражајности. Вaспитни циљ 

oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, 

развијање тoлeрaнциje, дисциплине...У одељењу 1/2, сви ученици су 

укључени у Музичку секцију. У оквиру првог полугодишта школске 

2018/2019. године, ученици су имали могућност да покажу шта знају, 

како да правилно држе тело, научили су вежбе дисања, како да опусте 

грло, вежбе распевавања, распевавање певањем вокала, певање 

једноставних мотива и обраду појединих песама и бројалица : Државна 

химна, Химна школе, бројалица – Момчило Бајагић Бајага, Молимо за 

фину тишину – Александар Кораћ, Свићу опет румена сванућа – Миња 

Субота, Ој, Бадњаче, Бадњаче, Химна Св. Саве... 

 

Назив секције: Математичка секција 
Име и презиме наставника: Наташа Јаредић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Циљеви и задаци математичке секције су: проширивање и 

продубљивање стечених знања, развијање интересовања ученика за 

математику, развијање математичких способности ученика, развијање 

логичког мишљења, подстицање на самостално бављење математиком, 

подстицање ученика да развијају стваралачке способности, учешће на 

математичком такмичењу. 

У току првог полугодишта 2018/2019. школске године, деветоро 

ученика 3/1 и седморо ученика 3/2 похађало је ову секцију. На 

досадашњих 20 часова смо се, између осталог, припремали и за 

школско и општинско такмичење из математике и математичко 

такмичење Мислиша. 

Ученици су научено применили веома успешно на школском 

такмичењу из математике, а својим знањем седморо ученика освојило 

је пласман на општинско такмичење које ће бити одржано 2. марта 

2019. год. 
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Назив секције: Музичка секција 
Име и презиме наставника: Маја Динић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Циљ и задаци ове секције јесу да се развија креативност и негује машта, 

ослобађају емоције, подстиче осамостаљивање и отварање за рад са 

другима. Деца треба да овладају ритмичким и плесним покретом, да 

вежбају концентрацију и издржљивост, глас, плес, игру, соло и групни 

наступ, тимски дух, спортски дух. Циљ је да се ученици културно и 

сценски образују, оспособе за правилно држање тела, комуникативно 

отворе, развију љубав према класичној музици  и да развију тимски рад 

у колективу и за тимски наступ. 

У оквиру секције, ученици су се упознавали са ритмичким и плесним 

покретима, концентрацијом и издржљивошћу, соло наступом и групним 

наступом, тимским радом групе. Све горенаведене циљеве и задатке 

применили су у пракси, на разним такмичењима и приредбама, како 

школским, тако и у установама од јавног значаја на школском 

такмичењу Најраспеваније одељење и приликом наступа на приредби 

поводом школске славе Св. Сава. 

 

Назив секције: Музичка секција 

Име и презиме наставника: Наташа Тончев 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године са ученицима су 

на часовима Музичкe секције, кроз различите активности – што 

музичке, што ритмичке, остварени планирани циљеви за наведени 

период. 

Чланови музичке секције, у оквиру које је формиран мали хор од 

ученика сва три одељења другог разреда, учествовали су на приредби 

поводом школске славе Свети Сава. Мали хор је певао ,,Химну Светоме 

Сави“ и песме ,,Ми смо деца неба“ и ,,Ко удара тако позно“. 

У раду секције постоји добра унутрашња  организaциja. Kреативност и 

стваралаштво су на високом нивоу. 

 

Назив секције: Ликовна секција 
Име и презиме наставника: Виолета Учур 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

У одељењу 1/3 формирана је Ликовна секција. У првом полугодишту 

школске 2018/2019. године планирано је и одржано 20 часова. 

У активностима Ликовне секције учествовао је велики број ученика. 

Циљ ликовне секције јесте да развије креативност код ученика и 

оспособи их да се служе различитим средствима и техникама ликовно-

визуелног изражавања који су доступни њиховом узрасту. Чланови 

Ликовне секције су, осим израде практичних радова, радили и на 

уређењу учионице. 
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Ученици су били изузетно мотивисани за рад, што показује учешће у 

великом броју ликовних конкурса (Моја соба из маште, Цртам зимску 

идилу за своју честитку, Нацртај своју лектиру, Божић, Лик и дело 

Светог Саве), на којима смо освајали награде и похвале. 

Осим на ликовним конкурсима, ученици су учествовали и на 

новогодишњем вашару (израђивали су новогодишње украсе, честитке, 

зимске кугле...), а који је био организован на нивоу школе. 

 

Назив секције: Спортска секција 
Име и презиме наставника: Миленка Братић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године са ученицима се 

на часовима спортске секције радило на различитим спортским 

активностима, како би се задовољила  њихова различита интересовања, 

развијала љубав према спорту и колективној игри, као и поштовање 

правила игре и стацање здравих навика. 

Поред разних спортских активности, у јесењем периоду организовани 

су међуодељeњски  турнири ученика другог разреда  у малом фудбалу, 

између две ватре као и јесењи крос. 

У раду секције постоји добра унутрашња организација, озбиљност и 

такмичарски дух. 

 

Назив секције: Математичка секција 

Име и презиме наставника: Сања Стајић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

У раду Математичке секције учествује комбинована група ученика 3/3 

(13 ученика) и 3/2 (4 ученика). 

Циљ и задаци: 

Проширивање и продубљивање стечених знања 

Развијање интересовања ученика за математику 

Развијање математичких способности ученика 

Развијање логичког мишљења 

Подстицање на самостално бављење математиком 

Подстицање ученика да развијају стваралачке способности 

Учешће на математичком такмичењу    

Рад се остварује кроз индивидуални и групни рад са ученицима. 

У раду користимо различиту литературу и задатке са претходних 

такмичења. 

18. 1. 2019. године одржано је школско такмичење. Четири ученика 

настављају даље такмичење на општинском нивоу – 2. 3. 2019). 

Ученици се припремају и за тамичење „Мислиша“ у марту. 

 

 

 

 

 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

25 

 

Назив секције: Математичка секција 
Име и презиме наставника: Маријана Михајловић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Почетком школске 2018/2019. године организована је Математичка 

секцијa. 

У  секцији учествују сви ученици који то желе, без обзира на успех и 

способности. Задовољавајуће је то што велики број ђака узима учешће у 

раду, иако је реч о ученицима првог разреда. Како време одмиле број 

ученика који желе да учествују у раду секције се повећава, па је 

приближан број ученика који учествују у раду секције – 10. 

Укупно је одржан 21 час, једанпут недељно, како је и планирано. 

Главне активностису усмерене на припремање ученика за национално 

такмичење „Мислиша“, популарисање математике, ширење 

математичке културе и развијање интересовања кроз игру, решавање 

лепих и занимљивих задатака, математичких низова, приче у сликама... 

 

Назив секције: Драмско-рецитаторска секција 
Име и презиме наставника: Нина Петровић 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

септембар 2018  

– јануар 2019. 

Током првог полугодишта ученици одељења 2/3, који имају афинитет 

према говору и глуми, а и накнадно заинтересовани „гости“, у склопу 

секције увежбавали су правилно изговарање речи, исказа, краћих 

реченица и пословица, играли игре пантомиме кроз које су јачали 

визуелни контакт, мимику и гестикулацију, водили рачуна о интонацији 

реченице и паузама, упознавали се са поезијом за децу познатих 

српских песника, истраживали, увежбавали разне рецитације, 

учествовали на одељењском и школском такмичењу из рецитовања, 

читали непознате текстове, учили напамет одговарајуће улоге из 

обрађених драмских текстова из Читанке, постављали сцену и 

одигравали, играли игре за ослобађање у простору. 

Рад у секцији је унапредио потенцијале ученика, а код појединих –  

допринео и неговању културе слушања саговорника. 
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III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ ШКОЛЕ И ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

 
 

* 3. септембра 2018. године, у 18.00 часова, у нашој школи организован је свечани дочек 

ученика првог разреда. Радознали, узбуђени и насмејани малишани имали су прилику да 

погледају приредбу коју су припремиле учитељице Маријана Михајловић, Драгана Тасић 

Стојановић, Виолета Учур и Миленка Братић. 

Ученике првог разреда и њихове родитеље поздравила је директорка школе Биљана 

Благојевић, представила им је учитељице, учитеље из продуженог боравка, наставницу 

енглеског језика, наставницу веронауке и стручне сараднике.  

Пуно среће у новој школској години првацима су испред Градске општине Раковица 

пожелели и председник Скупштине ГО Раковица Цвијетин Ђукановић и члан Општинског 

већа Дарко Игњатовић. Сваки првак добио је беџ са ознаком одељења у које је распоређен, 

честитку добродошлице, бојанку и пакете школског прибора које је обезбедила               

ГО Раковица. 

Читав хол био је у знаку добродошлице будућим ђацима наше школе. 

* 17. 9. 2018. године одржан је час „Мистериозни скајп“ у одељењу 7/1, на часу енглеског 

језика који је водила наставница енглеског језика Биљана Вишњић. Први пут је једно цело 

одељење имало прилику да учествује у овој глобалној игри постављања питања и 

откривања одакле су другари са друге стране екрана. Успешно је погођено да је било речи 

о Израелу, па је самим тим први пут директно разговарано са још једним континентом – 

Азијом. Како су ученици седмог разреда управо у том тренутку учили о овом континенту, 

и наставница географије Биљана Смарс била је укључена у овај пројекат. 

* Ученици другог разреда који иду у продужени боравак наше школе, заједно са својим 

учитељeм Марјаном Антићем, имали су током прве половине септембра једну необичну 

активност која је резултирала изложбом у холу школе. Лепо време ученици су 

искористили за мале уметничке активности. У школском дворишту су од земље правили 

„мала уметничка дела“, бојили, украшавали и показали свој таленат осталим другарима. 

* 19. 9. 2018. године Центар за културу и образовање Раковица, у сарадњи са основним 

школама са територије општине Раковица, организовао је образовне радионице на тему 

живота и дела Светог Владике Николаја Велимировића. Овој радионици присуствовали су 

ученици седмог разреда наше школе у пратњи вероучитељке Јелене Војиновић. Дан 

касније, организован је и завршни квиз. У пратњи наставнице Јелене Војиновић, Маје 

Милошевић и Савке Ракић, наши ученици су се такмичили и освојили четврто место. 

* Током септембра, у Центру за културу и образовање Раковица, организоване су 

традиционалне духовне свечаности под називом „Пут духовности“. У галерији Центра 

изложена је поставка икона савремених српских уметница, а четири ученице наше школе, 
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у пратњи библиотекарке Снежане Милић, биле су учеснице ликовне радионице 

„Иконопис у стрипу“. 

Ученици петог и шестог разреда, у пратњи одељењских старешина, гледали су филм 

„Руске бајке“. 

* Као и прошле године, у сарадњи са Министарством просвете и Министарством 

унутрашњих послова, организована су месечна предавања о безбедности за ученике 

четвртог и шестог разреда. Прво предавање одржано је у понедељак, 19. 9. 2018. године. 

Теме са којима су ученици упознати биле су: Насиље као негативна друштвена појава, 

Полиција у заједници, Полиција у служби грађана, Заштита од пожара, Заштита од 

техничко-технолошких опасности и природних непогода и Саобраћај. 

 * У нашој школи су и ове школске године организоване радионице под називом „Покрени 

своју будућност“, а у оквиру пројекта студентске организације AISEC. Посећивали су их 

ученици шестог и седмог разреда пратећи на енглеском језику Тунижанку Азу, задужену 

за вођење ових радионица. Радионице су биле бесплатне и врло корисне за наше ученике. 

Координатор овог пројекта била је Биљана Вишњић, наставница енглеског језика. 

* 26. 9. 2018. године, на Дан језика, у нашој школи су се смењивале различите активности 

од 12.00 до 18.00 часова. 

Дружили смо се са једним музејом из Русије, специјалним гошћама из Кине и Туниса које 

су представиле своје културе, са ученицима из Индијане, у Сједињеним Америчким 

Државама, са Центром Бафало Бил у Јелоустонском парку и Националним парком 

Калаверас биг триз у Калифорнији. 

Све је могло да се прати јавно и да се гласа путем линка 

https://edl.ecml.at/…/16168/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx. 

* Долазак јесени у наш град обележили су најмлађи ученици наше школе који су заједно 

са својим учитељицама Драганом Крстић и Снежаном Соковић насликали јесење дрво 

онако како су га видели и доживели. Док су сликали, слушали су пријатну музику како би 

њихов доживљај био још јачи. 

* Ове године први пут је организован и виртуелни излет у Русију, и то на руском језику. 

Град домаћин био је Верхотурије на Уралу. Јелена Дегтјарева говорила је о историји овог 

града кроз презентацију. Наставнице Тања Тадић и Маргита Почековац припремиле су 

своје ученике за овај доживљај. 

 

* Прве недеље октобра обележена је Дечја недеља. Овогодишња је била у знаку слогана 

„Моје је право да живим срећно и здраво“. Као једна од активности била је и посета 

председнику општине. 

3. 10. 2018. године, по три најуспешнија ученика из свих школа са територије општине 

Раковица имала су прилике да се друже са председником, представе своју школу и покажу 

своје таленте. Четири ученице наше школе ишле су на овај пријем у пратњи школског 

психолога Душице Трајковић и библиотекарке Снежане Милић. 

Ученици другог разреда продуженог боравка, са својим учитељем Марјаном Антићем, 

послали су поруку свету – Поклоните неком осмех данас, а правили су и паное са јесењим 

воћем и поврћем. 

И ученици грађанског васпитања били су креативни – направили су пано са дечјим 

правима у облику коверата у којима су се, када се отворе, могла прочитати дечја права, а 

били су украшени јесењим листовима испуњеним мноштвом мотивационих порука, са  

једном главном: жељом, упорношћу и самопоуздањем ученици могу покренути себе и 

стићи до успеха, као што су то урадили и аутори порука на својим листовима. Ученике су 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/16168/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
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подржале школски психолог и уједно наставница грађанског васпитања – Душица 

Трајковић и библиотекарка Снежана Милић. 

Одељењско веће четвртог разреда Дечју недељу обележило је осликавањем школског 

дворишта кредама. Сунчано време ишло је на руку веселим четвртацима који су причу о 

Дечјим правима употпунили лепим и веселим цртежима. Њихови учитељи Горан 

Мутавџић, Гордана Бранковић и Ката Чучковић надгледали су ученичке радове. 

У Основној школи „Ђура Јакшић“ одржано је општинско такмичење у осликавању 

школског дворишта кредама. Нашу школу представљало је десет ученица четвртог 

разреда и исто толико ученица петог и осмог разреда. Млађе ученице су освојиле треће 

место, а старије су заузеле друго место. Ментор им је била Тања Ђокић, а ишле су у 

пратњи учитељице Гордане Бранковић и педагога Сузане Николић. 

Током Дечје недеље, најмлађи ученици наше школе су са својим учитељицама посетили 

библиотеку и добили смернице за коришћење. Имали су задатак да, након кратког 

предавања библиотекарке и представљања петнаест најлепших библиотека света, осмисле 

сопствену библиотеку из маште. Од ученичких цртежа направљена је изложба. 

Дечја недеља прослављена је и у спортском духу – фудбалском утакмицом у којој су 

учествовали ученици, родитељи и наставници наше школе. Уз бодрење ученика, њихових 

родитеља и наставника/колега, победили су спортски дух и фер-плеј игра. 

* 1. октобра 2018. године, одржано је општинско такмичење у фудбалу за девојчице. У 

пратњи наставнице Маје Милошевић, ученице седмог разреда освојиле су треће место. 

* Од 4. 10. до 6. 10. 2018. године, колеге из Основне школе „Франце Прешерн“ из Крања 

угостиле су нашу петочлану делегацију поводом прославе 50 година постојања школе. 

Присуствовали смо прослави која је укључивала различите спортске, радионичарске и 

културне активности. Овај догађај обогатио је и Међународни симпозијум који је 

подразумевао размену искустава и представљање примера добре праксе. На 

Међународном симпозијуму су учествовали: Горан Мутавџић са темом „Учитељ кроз 

време“, Јелена Палавестрић са темом „Од традиционалне наставе ка савременој настави“ и 

Јелена Трошић са темом „Пројекти“. Поред представника наше школе, овом сусрету су 

присуствовале и колеге из Аустрије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Боравак у школи 

искористили смо за размену искустава, али и дружење јер су домаћини организовали 

излет до Бледа и посету Елановом музеју.  

На свечаној приредби проглашени су и награђени ученици који су учествовали на 

Међународном ликовном и литерарном конкурсу посвећеном поезији Франце Прешерна. 

Награђен је ликовни рад наше ученице Јелене Стаменковић 8/1, а њен ментор била је 

наставница ликовне културе Тања Ђокић. Поред директорке школе Биљане Благојевић и 

учесника на Међународном симпозијуму, нашу школу су представљале и Биљана 

Вишњић, наставница енглеског језика и Ивана Станковић, представница техничког 

особља. Разменили смо контакте, идеје, договорили заједничку сарадњу и проширили 

познанства и са колегама из других школа. 

 * 6. 10. 2018. године, у оквиру Дечје недеље, Црвени крст Раковице организовао је 

традиционалну хуманитарну трку „За срећније детињство“. Ове године, трка за основце са 

наше општине организована је на трим-стази Кошутњака. Освојено је једно прво место у 

трећем разреду, три друга места у првом, трећем и четвртом разреду и једно треће место у 

трећем разреду. Поред родитеља и другова, наше ученике су на Кошутњаку бодриле 

Мирјана Филић и координатор наше школе за сарадњу са Црвеним крстом учитељица 

Ката Чучковић. 

* На општинском такмичењу у атлетици, ученици наше школе освојили су девет медаља – 

два прва места (у трци на 300 и 800 м), три друга (два места у скоку у даљ и трци на 100 м) 
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и четири трећа места (два на 300 м, једно у штафети и једно на 100 м). Ментор је била 

Маја Милошевић. Екипно, осмаци наше школе били су први на општини, што нам је 

донело пласман за градско такмичење, а шестаци – трећи.  

* Скајп секција English 4U угостила је другаре из Вијетнама. Наставник Трунг Луу 

направио је дивну атмосферу током које смо сазнали много о Вијетнаму. Такође, наши 

ученици су представили Србију. На крају је отпевана химна „Боже правде“ и саслушана 

вијетнамска химна. 

* У финалу општинског првенства у фудбалу, дечаци петог и шестог разреда освојили су 

прво место, а девојчице истих разреда – треће. Ментор им је била наставница физичког 

васпитања Маја Милошевић. 

* 12. 10. 2018. године, у организацији Спортског центра Раковица, одржано је финале 

„Дечјих игара без граница“, на којима је дванаесторо девојчица и дечака четвртог разреда 

наше школе освојило друго место. 

* У суботу, 13. 10. 2018. године, организован је први од три циклуса предавања са циљем 

стручног оспособљавања запослених у настави. Програм носи назив „Школско 

законодавство – основа развоја образовања и васпитања“, а спровеле су га гђа Смиља 

Крнета и гђа Славица Ђорђевић. 

* 16. 10. 2018. године, чланови Биолошке секције и ученици који похађају предмет Чувари 

природе, са својим наставницама Савком Ракић и Тијаном Морић, израдом паноа у холу 

школе, обележили су Светски дан хране и месец борбе против глади у свету, а под 

слоганом „Правилна исхрана – улагање у будућност“. Том приликом, штампан је и постер 

посвећен здравој храни. Ликовни и литерарни радови красили су хол наше школе, а кроз 

радионице, ученици су савладали и важну животну лекцију. 

* У среду, 17. 10. 2018. године, Скајп секција English 4U посетила је зоолошки врт у 

Лисабону. Поред ученика старијих разреда, разговору са гђицом Диого присуствовали су 

и ученици трећег и четвртог разреда, као и колеге Гордана Бранковић, Наташа Јаредић, 

Биљана Вишњић (ментор), Душан Зарић и Снежана Милић. 

* 19. 10. 2018. године, наставница из Туниса Аза одржала је последњу радионицу у оквиру 

наше сарадње са студентском организацијом AIESEC. Цео пројекат, одобрен од стране 

Министарства просвете и технолошког развоја, под називом “Empower Youth”, омогућио 

је нашим ученицима да се упознају са културом и језиком државе из које долази одабрани 

студент. Занимљиве активности током овог петонедељног програма пратили су ученици 

шестог и седмог разреда распоређени у две групе током септембра и октобра. Часови су се 

одржавали на енглеском језику, па је ово била прилика да ученици све време активно 

користе страни језик. Били су веома задовољни радом на овим часовима којима је, 

углавном, присустовала библиотекарка Снежана Милић. 

* У понедељак, 22. 10. 2018. године, секција English 4U имала је скајп час и са ученицима 

из Грчке. Мистериозни скајп је био веома занимљив, а близина наших земаља и 

заједничка историја осећале су се све време током разговора. Дивно дружење завршено је 

квизом кахут о Грчкој и Србији. 

* У оквиру пројекта „Солунци говоре“, посвећеног обележавању 100 година од завршетка 

Првог светског рата, ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда обишли су спомен 

обележја посвећена Првом светском рату и Војни музеј на Калемегдану. Пројекат су 

водиле Добрила Кузмановић, Јелена Трошић и Биљана Вишњић. 

* 23. 10. 2018. године, ученици петог и шестог разреда, чланови Географске секције, са 

наставницом географије Биљаном Смарс, посетили су Музеј Јована Цвијића који се налази 

у Цвијићевој кући саграђеној још далеке 1905. године, а према нацртима и жељама самог 

великог научника и географа. 
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* У уторак, 30. 10. 2018. године, од 17.30 до 19.00 часова, организована су прва „Отворена 

врата школе“. Том приликом, родитељи су могли да, са одељењским старешинама и 

предметним наставницима, поразговарају о успеху и дисциплини своје деце, а наших 

ученика. 

* Ученици математичке секције, заједно са својом наставницом Миланком Вучељић, 

посетили су Сајам књига у Београду. Поред тога што су видели различите штандове, 

присуствовали су симулацији часова е-учионице за 21. век. Решавали су тестове из 

различитих предмета, уживали у разним садржајима Сајма, а највише – у фотографисању 

са познатим личностима. 

* 31. 10. 2018. године, у 19.00 часова, у холу школе изведена је премијера представе 

„Солунци говоре“. Иза овог огромног пројекта који је обухватао 54 ученика, стајале су: 

наставница историје Добрила Кузмановић, наставница енглеског језика Биљана Вишњић, 

наставница српског језика Јелена Трошић и наставница технике и технологије Јелена 

Беседић. 

 

* 3. новембра 2018. године, наша школа дочекала је Песничку штафету и угостила 

песника-водитеља гђу Славку Грујичић која је, са другим чланом жирија – 

библиотекарком Аном Јеловац, одабрала радове двоје ученика који ће нашу школу 

представљати на нивоу општине, 22. 11. 2018. године. То су Дора Цветковић 3/2 и Бошко 

Кукањац 7/4. 

* 6. 11. 2018. године, Дан када је рођен српски филолог, реформатор српског језика, 

сакупљач народних умотворина и аутор првог речника српског језика Вук Стефановић 

Караџић, обележили су ученици продуженог боравка наше школе. После презентације и 

разговора о Вуку, уз помоћ својих учитељица, уредили су паное у холу школе. 

* Школа редовно учествује у манифестацији Скајпатон у организацији „Мајкрософта“. 

Придружили смо јој се и 13. 11. 2018. године, учешћем на Светском првенству у игрању 

квиза кахут. Питања су била из поп културе. Ученици петог, шестог, седмог и осмог 

разреда такмичили су се против вршњака из Ирске, Холандије, Шведске, Русије, Америке, 

Аргентине, Шпаније, Египта, Нигерије... Још једном се показало да учење путем скајпа 

учвршћује знања која ученици стичу на часовима енглеског језика, као и на часовима 

осталих предмета. Секцију English 4U води наставница енглеског језика Биљана Вишњић. 

* 13. 11. 2018. године, у Спортском центру „ИМР“ у Раковици, одржано је општинско 

такмичење у рукомету. Дечаци седмог и осмог разреда заузели су треће место. Са њима је 

била наставница физичког васпитања Маја Милошевић. 

* У понедељак, 19. 11. 2018. године, одељењске старешине ученика седмог разреда наше 

школе: Савка Ракић, Маја Милошевић, Данијела Живанчевић и Биљана Вишњић извеле су 

једнодневну екскурзију на релацији Београд – Вршац – Београд. Обишли су центар 

Вршца, Градски музеј, Саборну цркву, Владичански двор, кућу Јована Стерије Поповића; 

видели су катедралу и Апотеку на степеницама и посетили манастир Месић у коме су их 

монахиње срдачно дочекале и испричале им занимљиву причу о манастирском пореклу.  

* 20. 11. 2018. године, с почетком у 11.00 часова, одржано је школско такмичење за 

„Најраспеванију одељењску заједницу“. Представили су нам се хор трећег разреда, 

ментора Маје Динић, песмама „Београде, мој бели лабуде“ и „Оро се вије“ и хор четвртог 

разреда, ментора Горана Мутавџића, песмама „Колачићи“ и „Ово је Србија“. Једногласном 

одлуком жирија (учитељ Марјан Антић, наставница музичке културе Данијела 

Живанчевић, библиотекар Снежана Милић), на следећи ниво такмичања иде 4/1. 
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* У четвртак, 22. 11. 2018. године, у Центру за културу Раковица, у организацији Дечјег 

савеза Раковица, одржано је општинско такмичење у писању поезије. Бошко Кукањац из 

7/4 освојио је прво место у категорији старијег узраста и тако се пласирао на градско 

такмичење, на које ће у децембру ићи са својим ментором – Тамаром Трифуновић 

Живковић. 

* У оквиру пројекта „MindUP“, у који је од прошле школске године укључена и наша 

школа, у одељењу 5/1, наставница географије Биљана Смарс и психолог школе Душица 

Трајковић обрадиле су једну важну и занимљиву лекцију под називом „Изабрати 

оптимизам“.  

* Tоком целог месеца новембра, ученици другог разреда наше школе, на часовима 

енглеског језика, обрађивали су наставне јединице у вези са деловима тела. Чинили су то 

кроз песмице и радионицу My body и веома успешно, уз помоћ своје наставнице енглеског 

језика Весне Петек Ребихић, савладали глаголе кретања и забавили се правећи лутку 

Teddy. 

* 28. 11. 2018. године, од 17.30 до 19.00 часова, одржана су нова „Отворена врата школе“. 

И овом приликом родитељи су могли да поразговарају са одељењским старешинама и 

предметним наставницима своје деце, а наших ученика, како о успеху, тако и о 

дисциплини. 

* У четвртак, 29. 11. 2018. године, ученици шестог разреда, чланови Географске секције, у 

пратњи своје наставнице географије Биљане Смарс, као и двадесеторо ученика из шестог, 

седмог и осмог разреда, али и у пратњи својих наставница Јелисавете Хрњаковић, Тијане 

Морић и Снежане Николић, посетило је Халу 3 Београдског сајма у коме је одржан 12. 

Фестивал науке под слоганом „Земља будућности“. 

* 30. 11. 2018. године, дванаесторо ученика наше школе, у пратњи наставнице руског 

језика Тање Тадић, присуствовало је јавној трибини у ГО Раковица поводом 1. децембра, 

Дана борбе против вируса ХИВ-а. 

* Одељењска заједница 4/2, на челу са учитељицом Горданом Бранковић, објављивањем 

чланка на Фејсбук страници наше школе, јавности је дала на увид свој, руком рађени, 

часопис са тематиком о вршњачком насиљу. 

 

* 2. децембра 2018. године, у Културном центру Раковице, изложбом дечјих радова 

(цртежа и различитих рукотворина продајног домена – украсних шкриња, кутија, 

послужавника, рамова) на тему стогодишњице од завршетка Великог рата, а која је потом 

пресељена у хол наше школе, обележен је Дан школе. Ученицима је помагала наставница 

ликовне културе Тања Ђокић, а учешће у приредби имао је и хор под музичком палицом 

наставнице Данијеле Живанчевић. После говора директорке Биљане Благојевић, по други 

пут након 31. 10. 2018. године и премијере у школи, изведена је представа „Солунци 

говоре“ коју су припремали, том приликом поменути, ученици и четири наставнице наше 

школе. 

* 10. 12. 2018. године, у Дечјем културном центру, одржано је свечано проглашење 

најбољих школских пројеката на конкурсу „Обележавање сто година ослобођења Београда 

у Првом светском рату“. Наша школа је са својим пројектом „Солунци говоре“ освојила 

похвалу за продукцију и таблет рачунар који је ментору пројекта, Добрили Кузмановић, 

уручио заменик градоначелника Горан Весић, а ученици Станко Мирило, 7/2, и Лука 

Ковачевић, 8/3, извели су на сцени ДКЦ-а део из представе. Плакат за представу био је 

изложен у сали „Донка Шпичек“, где се манифестација и одвијала. 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

32 

У одељењу 4/2, учитељице Гордане Бранковић, за родитеље ученика овог одељења 

одржан је огледни час из предмета Чувари природе, а наставна јединица била је 

„Посматрање птица“. 

* 12. 12. 2018. године, у Културном центру Раковица, у организацији Пријатеља деце 

Раковице, одржано је општинско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“, на 

коме су ученици 4/1, учитеља Горана Мутавџића, изводили песме „Ово је Србија“ и 

„Колачићи“ и освојили друго место. 

* У петак, 14. 12. 2018. године, ученици наше школе Матеја Николић, Ана Драговић и 

Лазар Мијаиловић, заједно са својом наставницом Информатике и рачунарства Биљаном 

Недић, осмислили су и јавности учинили доступном игрицу „Топ“, чији су линк објавили 

на Фејсбук страници наше школе. 

Представници Војске Србије и Црвеног крста Раковице, ученицима трећег разреда наше 

школе, одржали су предавања у вези са неправилном употребом пиротехничких средстава 

и њиховим складиштењем у супротности са прописима, а у присуству председника 

Скупштине општине ГО Раковица господина Цвијетина Ђукановића. 

* У два наврата, 14. и 17. 12. 2018. године, и Комунална полиција града Београда имала је 

предавања о надлежностима комуналних полицајаца и њиховом изгледу, опремом коју 

поседују и овлашћењима; прљањем објеката и јавних површина (бацање смећа и сличног); 

очувањем паркова и мобилијара у њима; очувањем животне средине; кућним редом; 

графитима. Предавањима су били обухваћени ученици млађих разреда наше школе.  

* 21. 12. 2018. године, одржано је такмичење у говорењу поезије. Поредак изабраних 

кандидата донет је једногласном одлуком жирија у саставу: учитељица Драгана Тасић 

Стојановић и наставнице српског језика Тамара Трифуновић Живковић и Снежана Милић. 

Млађи разреди: 1. место – Ирина Милићевић 3/1, 2. место – Богдан Павловић 1/3, 3. место  

– Тијана Томић 4/1; старији разреди: 1. место – Тамара Самарџић 7/3, 2. место – Лука 

Ковачевић 8/3, 3. место – Калина Котарски 5/1. 

* У понедељак, 24. 12. 2018. године, у библиотеци наше школе, организован је пригодан 

сусрет са дечјим песником Мирославом Кокошаром. 

* Од 26. до 28. 12. 2018. године, у школи је приређен продајни новогодишњи базар током 

кога је изведена представа за најмлађе и децу запослених. Одабрана је најлепша јелка коју 

су украшавале одељењске заједнице са својим старешинама. У категорији млађих, 1. место 

припало је 4/3, 2. место – 4/2, III – 3/3; у категорији старијих разреда, 1. место припало је 

7/4, 2. место – 5/2, a 3. место – 8/2. 

 

* 9. јануара 2019. године, након једанаест дана одмора, настављено је прво полугодиште. 

* У четвртак, 10. 1. 2019. године, донацијом Министарства просвете за опремање 

школских библиотека, у школу је стигло 23 нова наслова, чиме је наша библиотека 

обогаћена за 34 књиге. 

* 15. 1. 2019. године, тринаесторо наших малих глумаца извело је три сцене награђене 

представе „Солунци говоре“ на свечаној академији поводом Дана српско-руског братства, 

у препуној сали позоришта „Мадленијанум“ у Земуну. Том приликом, школа је награђена 

орденом српско-руског братства који је уручен директорки наше школе Биљани 

Благојевић, а поменути ученици и њихови ментори добили су признања и значке. 

* У петак, 18. 1. 2019. године, одржана су четврта „Отворена врата школе“. 

* 21. 1. 2019. године, „Чудесни свет“, рад ученице Теодоре Живадиновић 7/1, објављен је 

у Календару 53. Дечјег октобарског салона примењене уметности. 
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* У недељу, 27. 1. 2019. године, одржана је свечана академија поводом Савиндана, а за 

учешће на ликовном конкурсу „Лик и дело Светог Саве“, награђена су по три ученика 

млађих (1. место Бисера Илијашевић 3/3, 2. место – Ива Шалипур 3/1 и 3. место – Љиљана 

Ана Миловановић 1/3) и старијих разреда (1. место Теодора Живадиновић 7/1, 2. место – 

Теодора Јеремић 6/2 и 3. место – Елена Степановић 5/2). 

* 30. 1. 2019. године, одржан је заједнички час из српског језика ученицима четвртог 

разреда, од стране наставнице Тамаре Трифуновић Живковић. 

* Прво полугодиште завршено је одржавањем још два мистериозна скајпа – са 

Холандијом и Француском. 

 

 

III.1 Афирмација школе кроз успехе ученика и наставника 

 
Ученички резултати су најбољи показатељ успеха школе. У току првог полугодишта 

школске 2018/2019, на различите начине смо наградили и афирмисали ученичке успехе: 

- обавештења о успесима објављивана су на Фејсбук страници и сајту школе; 

- постигнути резултати на различитим такмичењима били су тачка дневног реда на    

Наставничком већу коме су присуствовали и чланови Ученичког парламента; 

- Савет родитеља и Школски одбор упознати су са успесима наших ученика на 

такмичењима.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ, ЦРВЕНОГ 

КРСТА, РЕЗУЛТАТА НА ЛИКОВНИМ И ЛИТЕРАРНИМ КОНКУРСИМА, ПРОЈЕКТИМА, СПОРТСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 

* ТАКМИЧЕЊА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ, ЦРВЕНОГ КРСТА, КОНКУРСИ, ПРОЈЕКТИ 
 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

Ликовни конкурс 

„Моје право да 

живим срећно и 

здраво“. 

Пријатељи деце 

 

Гордана Бранковић 

 

 

Тања Ђокић 

ЕКИПНО 

Ученици четвртог 

разреда 

 

Ученици старијих 

разреда 

 

3. место 

 

 

2. место 

  

Најраспеванија 

одељењска 

заједница 

Пријатељи деце 

Горан Мутавџић Oдељење 4/1 2. место   

„Ђачка песничка 

сусретања“ 

Пријатељи деце 

Маја Динић 

 

Тамара Трифуновић 

Живковић 

Дора Цветковић 3/2 

 

Бошко Кукањац 7/4 

2. место 

 

1. место 

  

„Дечје игре без 

граница” 

Горан Мутавџић ЕКИПНО 

Ученици четвртог 

разреда 

2. место   

 53. ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

Теодора Живадиновић 

7/1 

Рад „Чудесни 

свет“, штампан у 

Календару 53. 

Дечјег 

октобарског 

салона Музеја 

  

Тања Ђокић 
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примењене 

уметности 

Трка „За срећније 

детињство” 

Виолета Учур Лана Драмићанин 1/3 2. место   

Наташа Јаредић Тодор Несторовић 2/1 

Немања Мирковић 3/1 

1. место 

2. место 

  

Сања Стајић 

 

Ивона Милосављевић 

3/3 

 

3. место 

  

Гордана Бранковић Даница Бронзић 3/2 2. место   

Конкурс Црвеног 

крста поводом 

Међународног 

дана детета  
 

Маја Динић Јован Петрић 3/2 1.место   

Наташа Јаредић Маша Драмићанин 3/1 2. место   

Ката Чучковић Мила Николић 4/3 3. место   

Сања Стајић Вања Максимовић 3/3 3. место   

Међународни 

конкурс „Песме 

Франце 

Прешерна“ 

 

Тања Ђокић 

  

1. место 

  

Ликовни конкурс: 

„Моје је право да 

живим срећно и 

здраво“ 

Тања Ђокић група ученика 2.место   

 

* СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 
ДИСЦИПЛИНА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

РУКОМЕТ Маја Милошевић дечаци, 7. и 8. разред 3. место   

РУКОМЕТ Маја Милошевић девојчице, 7. и 8. разред 3. место   

ФУДБАЛ Маја Милошевић дечаци, 5. и 6. разред 1. место   

девојчице, 5. и 6. разред 3. место   

девојчице, 7. разред 3. место   
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АТЛЕТИКА Маја Милошевић Лука Лаловић 7/2  

(800 метара) 

1. место 

 

  

Лука Димитријевски 6/1 

(300 метара) 

1. место 

 

  

Бојана Брадић 7/4  

(скок у даљ) 

2. место   

Лука Јовановић 8/3 

(100 метара) 

2. место 

 

  

Милица Миловановић 6/1 

(скок у даљ) 

2. место 

 

  

штафета, дечаци  

(Лука Димитријевски 6/1, 

Огњен Спајић 6/1, 

Вукашин Ивановић 6/3, 

Лука Зувић 6/3) 

 

3. место 

 

 

  

Николета Живић 7/4  

(300 метара) 

3. место   

Вукашин Ивановић 6/3 

(100 метара) 

3. место   

Стефан Ивановић 8/2  

(300 метара) 

3. место   

екипно, 7. и 8. разред 1. место   

екипно, 5. и 6. разред 3. место   
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III.2 Пројекти 
 

 
 

Тема пројекта: Србија у Великом рату, документарна драма „Солунци говоре“ 

 

Носиоци пројекта: Добрила Кузмановић, професор историје, Биљана Вишњић, професор 

енглеског језика и Јелена Трошић, професор српског језика. 

Време реализације пројекта: 15. септембар 2018 – 15. јануар 2019. 

Број ученика укључених у пројекат: ученици шестог, седмог и осмог разреда (54 

ученика који су укључени у представу „Солунци говоре“ и 11 ученика петог разреда који 

су укључени у посету Војном музеју и Калемегдану) 

Циљ пројекта: Да ученици разумеју најважније догађаје и личности из националне 

историје везане за Велики рат, да имају активан однос према културно-историјском 

наслеђу, да развијају естетске вредности изражавајући стечено знање кроз форму 

представе, да повезују уметничка и културна дела са историјским. Стварање трајног 

наставног садржаја који ће се користити у раду са будућим генерацијама. 

Пројектне активности: Писање текста за представу, драматизација и подела улога, 

пробе, снимање видео прилога, одлазак у Војни музеј и на Калемегдан, израда паноа, 

плаката, сценографије за представу, сарадња са Народним музејом из Ужица, 

представницима војске и КУД-ом „Димитрије Котуровић” како би се обезбедили костими 

за представу, сарадња са СрБским Православним Појцима, извођење представе, сарадња 

са Руским домом поводом обележавања српско-руског братства. 

Опис активности: Сценарио је написан на основу следеће литературе „Солунци говоре” 

(Антоније Ђурић), „Солунке говоре” (Антоније Ђурић), „Београд, вечити град” 

(Александар Диклић), „100 сенки над Београдом” (Александар Диклић), „1915 – Трагедија 

једног народа” (Бранислав Нушић), https://prvisvetskirat.rs/. Ученици су писали 

појединачне сцене, а у коначни сценарио укључене су сцене које је написао ученик Бошко 

Кукањац 7/4. Улоге су подељене и почеле су пробе које су се одржавале свакодневно. 

Осмишљен је дијалог са војводама Радомиром Путником и Живојином Мишићем који 

води ученица у улози новинара, као и извештај о војводама. И један и други разговор 

претворени су у документарни филм који се користи у представи. Организован је одлазак 

на Калемегдан и у Војни музеј у Београду где су ученици у пратњи кустоса музеја обишли 

поставку посвећену Великом рату. Ученици су радили паное, цртали плакате. 

Најуспешнији рад изабран је за представљање пројекта. Ученици су правили сценографију 

и реквизите за представу – куће, ограду, ватру, дрво, браду. 

https://prvisvetskirat.rs/
https://prvisvetskirat.rs/
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Успостављена је сарадња са Народним музејем из Ужица, представницима војске и КУД-

ом „Димитрије Котуровић” како би се обезбедили костими за представу. Ученици и 

њихове породице су се прикључили доношењу и изради реквизита. 

Чланови појачког састава СрБски Православни Појци одазвали су се нашем позиву и 

дошли на извођење представе када су отпевали песму „Војвода Степа на коњу јаше”. 

Извођење представе представљало је велики организациони подухват. Ученици су 

вежбали кретање по сцени, правовремени улазак на сцену и излазак са ње, глумили, учили 

да разговетно говоре. Пред публиком су оживели догађаје који су у трајном сећању наше 

нације. Њихове породице су се укључиле у овај пројекат тако што су ученици доносили 

разне реквизите од кућа, сазнали су на који начин су њихови преци учествовали у 

Великом рату и препричавали, сачуване од заборава, породичне приче. Током ове 

динамичне представе смењивале су се сцене, цитати, рецитације, снимци интервјуа са 

Радомиром Путником и Живојином Мишићем, песме, као и пажљиво припремљени 

плесни приказ патње и тешке судбине жена које су испратиле своје синове, мужеве и 

браћу у рат. 

Исходи: 

Извођењем представе у холу школе, најпре за ученике, а потом и за родитеље 31. 10. 2018, 

ученици су показали висок степен одговорности, спремности, увежбаности чиме су 

изразили активан однос према културно-историјском наслеђу. 

Представа „Солунци говоре“ изведена је и 3. 12.2 018. године у КЦ Раковица, поводом 

обележавања Дана школе. Тим поводом се пројекту прикључила и наставница Технике и 

технологије Јелена Беседић која је са ученицима израдила сценографију и модел топа. 

Тада је настао и угледни час из математике и Техничког и информатичког образовања, као 

и видео игрица коју је са ученицима осмислила наставница Биљана Недић на часу 

Информатичког образовања. 

15. 1. 2019. тринаесторо ученика наступило је у позоришту „Мадленијанум“ поводом 

обележавања српско – руског братства изводећи одређене делове из представе „Солунци 

говоре”. Школа је тим поводом награђена орденом српско-руског братства, а ментори и 

учесници су добили признања и значке. 

Извештај о представи „Солунци говоре“ као школском пројекту поводом обележавања 

стогодишњице Великог рата пренели су „Вечерње новости“, „Политика“, „Ало“ , 

„Телеграф“ и интернет портали 

https://www.kurir.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-vel… 

https://www.telegraf.rs/…/3012802-nezaboravni-cas-istorije-… 

https://www.republika.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-osnovna… 

О свакој појединачној активности у оквиру пројекта објављивани су текстови на Фејсбук 

страници школе и сајту школе. 

Документарни филмови који су се користили у представи постављени су на YouTube 

канал тако да су постали материјал који се може користити у раду на часовима редовне 

наставе и додатног рада са будућим генерацијама. 

На конкурсу који је расписао Дечји културни центар Београд ова представа је награђена за 

продукцију, а трејлер који је послат на конкурс може се погледати на следећем линку 

https://youtu.be/if_MTve6ulg 

 

 

 

 

 

https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
https://youtu.be/if_MTve6ulg
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Пројекат „Покрени се, пронађи свој пут“ за ученике основних школа – Мрежа 

професионалаца Србије „СПОНЕ“ 

  

Пројекат „Покрени се, пронађи свој пут“, реализује организација Мрежа 

професионалаца Србије „СПОНЕ“.  

Пројекат се бави каријерним саветовањем ученика завршних разреда основних и 

средњих школа кроз занимљиво конципиране радионице на којима оспособљавамо 

ученике (представнике ђачких парламената својих школа) да у својим школама, кроз 

вршњачку едукацију и стручну подршку нашег пројектног тима (пратећи материјали, 

презентације, сајт пројекта, подршка пројектног тима итд), својим вршњацима пренесу 

стечена знања и вештине. 

Пројекат пружа подршку ученицима који се налазе пред значајним професионалним и 

личним животним одлукама које подразумевају проактивност, дефинисање циљева, 

самомотивацију, развијање личне одговорности и аутономије кроз интеракцију са својим 

вршњацима. 

Радионице се састоје из два главна дела и трају 4 сата. 

Први део: „Покрени се“, бави се препознавањем и коришћењем личних ресурса, 

подстицањем индивидуалне мотивације и личне одговорности ученика. 

Други део: „Пронађи свој пут“ обрађује теме: управљање временом, организацијом 

обавеза и одређивањем сопствених професионалних и личних циљева 

Ученици осмог разреда, представници ђачког парламента који су учествовали у овом 

пројекту су: Ива Вукашиновић и Александра Горданић из 8/1, Дуња Одаловић и Јана 

Рајковић из 8/2 и Елена Симић и Лука Ковачевић из 8/3. 

Ученици који су представљали нашу школу на радионицама треба да, на основу добијених 

материјала, припреме и реализују два школска часа са вршњацима. Радионицама ће 

присуствовати реализатори пројекта. Најуспешније реализоване радионице добиће вредне 

награде. 

 

Пројекат „Европско село“  

 

Професор разредне наставе Марјан Антић је, у сарадњи са ОШ „Франце Прешерн” из 

Словеније ушао у пројекат „Европско село”. Задатак пројекта је да се представе три 

европске земље Шпанија, Луксенбург и Румунија. 

Антић ће са децом до краја маја одрадити радионице и на креативан начин представити 

земље. 

 

Пројекат „Топ”  

 

Ученици су креирали делове тела (топа) и направили макету. Користећи математичке 

формуле, рачунали су површину сложене фигуре (топа), и проценили цену утрошеног 

материјала, а све са циљем развијања осећаја за предузетништво. Ученици информатичке 

секције су у програму Scratch креирали игрицу WW1 (World War 1) у којој су 

искомбиновали основне блокове програма. У другој фази су мењали дизајн игрице како би 

сваки ученик добио своју аутентичну игру. Пројекат је реализовало Веће математике и 

технике. 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

40 

 

 

IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ, СТРУЧНИ 

ОРГАНИ, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

 
 

 IV.1 Извештај Школског одбора 
  

На састанцима Школског одбора разматране су следеће теме: 

 

13. 9. 2018. 

Дневни ред: 

1. Конституисање Школског одбора 

2. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. 

3. Усвајање Извештаја о раду директора у школској 2017/2018. 

4. Доношење Годишњег плана рада за школску 2018/2019. 

5. Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. 

6. Разно 

6. 12. 2018. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Извештај о успеху ученика на тромесечју школске 2018/2019. 

3. Доношење Правилника о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног 

рада и извештавање о његовим ефектима 

4. Доношење плана јавних набавки за 2019. годину 

5. Доношење одлука о закупу школског простора 

6. Текућа питања 

10. 1. 2019. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Предлог финансијског плана за 2019. годину 

3. Доношење Документа о вредновању професионалног развоја наставника и 

стручних сарадника. 

4. Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији 

послова у школи 

5. Доношење допуне Статута школе 

6. Текућа питања 
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IV.2 Извештај о раду директора 
 

Извештај о раду директора школе је саставни део овог Извештаја, али је он издвојен као 

посебни. 

 

IV.3 Извештај Наставничког већа 

 
 

У школској 2018/2019. години на седницама Наставничког већа увек је био присутан 

довољан број наставника потребан за доношење одлука.   

У току првог полугодишта текуће школске године одржано је 8 састанака. Разматрана и 

усвајана  су следећа питања: 

 

20. 8. 2018.  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање програма рада Наставничког већа за школску 2018/2019. годину 

3. Именовање комисије за поправни испит из математике 

4. Утврђивање факултативних предмета 

5. Програмирање рада наставе 

6. Утврђивање слободних радних места 

7. Организација пријема првака 

8. Текућа питања 

 

Директорка школе Биљана Благојевић прочитала је члановима Наставничког већа 

записник са претходне седнице.  

Програм рада Наставничког већа за школску 2018/2019. годину је усвојен једногласно. 

За поправни испит из математике, именована је комисија.  

Утврђени су факултативни предмети за школску 2018/2019.годину : Кинески језик, млађи 

разреди 2, 3 и 4. разред : Чувари природе и Народна традиција. 

Слободне наставне активности у 5 и 6. разреду : Хор и оркестар, Чувари природе и 

Цртање, сликање и вајање.  

Слободне наставне активности у 7. и 8. разреду : Хор и оркестар, Домаћинство и Цртање, 

сликање и вајање. 

Изборни програми Верска настава и Грађанско васпитање од ове године анкетирани 

ученици могу да промене једном у току основне школе, у 1. и 4. разреду. 

Колеге су обавештене да је рок за предају годишњих и месечних планова у петак 24. 8. 

2018. године, као и да ће се у оквиру стручног усавршавања, као и до сада, одржати два 

семинара.  

Тема самовредновања за наредну годину је руковођење. 
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Директорка школе обавестила је колеге да се у нашој школи смањује број одељења 6. и 7. 

разреда и у складу са тим ће бити и смањена норма појединим колегама. 

Пријем првака одржаће се у понедељак, 3. 9. 2018. године у 18.00 часова. За приредбу су 

задужени учитељи 2. разреда и 4. разреда, а за уређење школе и учионица учитељи 

осталих разреда. 

Директорка школе обавестила је колеге да је радна обавеза сваког дана од 9 до 13 часова. 

Током лета окречила се учионица на 1. спрату, кухиња и трпезарија, просторије за 

помоћно – техничко особље, зборница и канцеларије стручних сарадника, секретара и 

шефа рачуноводства. 

Терен за тенис је сређен, окречен и ограда урађена, стаза којом се долази до терена, ограда 

око школе је поправљена. Сређен је тоалет за ученика са посебним потребама који уписује 

1. разред, прилазне стазе и рукохвати до учионице и тоалета. 

Директорка школе је подсетила колеге на међународни конкурс у Словенији.  

Колеге су у обавези да савладају есДневник. 

Тим за професионални развој је неопходно да изврши проверу и анализу стручног 

усавршавања за Годишњи извештај рада школе. 

У петак и суботу, 24. и 25. ће се у нашој школи одржати семинар Дигитална учионица. 

Неопходно је да колеге информатике и техничког и информатичког образовања припреме 

дигитални кабинет. 

Следеће Наставничко веће је 31.8. 2018. је у 10.00 часова. 

 

31. 8. 2018. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају школске године након одржаних поправних 

испита 

3. Годишњи извештај рада школе и рада директора за школску 2017/2018. 

4. Упознавање са законским одредбама и актуелним правилницима 

5. Разматрање распореда часова наставе 

6. Утврђивање предлога програма извођења екскурзија за Годишњи план рада школе 

7. Организација рада у школи  

8. Оцена припремљености за рад 

9. Предлози за менторе за праћење рада приправника 

10. Текућа питања 

 

Директорка школе Биљана Благојевић прочитала је члановима Наставничког већа 

записник са претходне седнице. Записник је усвојен једногласно. 

Директорка школе Биљана Благојевић упознала је чланове Наставничког већа са успехом и 

дисциплином ученика након поправних испита, тј. на крају школске године 2017/2018. 

године.  

Директорка школе Биљана Благојевић упознала је чланове Наставничког већа са 

годишњим извештајем рада школе за школску 2017/2018. годину. Извештај је стављен на 

гласање и усвојен је са свих 34 гласова присутних чланова Наставничког већа. Такође, 

поднела је извештај рада директора за школску 2017/2018. годину. Извештај је стављен на 

гласање и усвојен је једногласно. 

Педагог школе је упознала колеге о новоформираним тимовима, њиховим областима 

деловања, члановима, као и о промени Наставног плана и програма за 1. и 5. разред. 
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Директорка школе Биљана Благојевић упознала је колеге са распоредом часова, који важи 

од 3. 9. 2018. године. Након краће дискусије, распоред часова је усвојен. 

Педагог школе прочитала је колегама излете и рекреативне наставе по разредима које су 

изабрали. На тај начин је и потврђен предлог програма извођења радионица, полудневних 

и једнодневних излета, наставе у природи, као и екскурзија. 

Поподневна настава за ученике млађих разреда почињаће од 13.15 часова. 

Утврђено је да ће се у току школске 2018/2019. године држати отворена врата школе 

различитог дана у различитом месецу у периоду од 17.30 до 19.00 часова.  

Учитељи треба да доставе распоред отворених врата која ће држати сваке недеље.  

Директорка школе Биљана Благојевић је рекла да је школа спремна за почетак школске 

године. Овог лета се радило на уређењу ентеријера и екстеријера школе, а наставни кадар 

је имао обуку за ЕсДневник, Пројектну наставу и за пројекат „2000 дигиталних учионица“, 

што ће омогућити ученицима интересантнију наставу, њима блискију, а знање стечено на 

тај начин ће бити и трајније. Сви годишњи и оперативни планови су предати. 

Директорка је дала предлог ментора који ће пратити рад приправника. Исти је и усвојен. 

Координатор Тима за професионални развој је упознала колеге о изменама у Плану 

стручног усавршавања појединих наставника када је у питању стручно усавршавање 

унутар установе, на којем је радио Тим за професионални развој. 

Потребно је да се тај Правилник ревидира. На томе ће радити током септембра и октобра 

месеца. 

Директорка је обавестила колеге да у Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

поред потврђених чланова укључују се и координатори Стручних већа и Тимова по 

потреби. 

У нашу школу се уписало 12, а отишло 4 ученика. 

Сања Стајић подсетила је колеге да упуте родитеље на сајт школе, где треба да се добро 

упознају са Правилницима.  

Изабрани семинар за колеге је – Школско законодавство основа развоја образовања и 

васпитања у трајањуод 3 дана – 24 бода. 

 

12. 9. 2018. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Упознавање са Годишњим планом рада за школску 2018/2019. годину 

3. Усвајање Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

4. Текућа питања 

 

Директорка школе Биљана Благојевић прочитала је члановима Наставничког већа 

записник са претходне седнице. Записник је усвојен једногласно. 

Директорка школе Биљана Благојевић упознала је чланове Наставничког већа са 

Годишњим планом рада за школску 2018/2019. годину. Примедби није било. 

Директорка школе упознала је колеге са Планом стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника.  

13. 10. 2018. године одржаће се семинар Школско законодавство – основа развоја 

образовања и васпитања. 

У периоду од 1. 7. 2014. године до 1. 7. 2019. године, колеге треба да имају сакупљено 100 

бодова које треба да доставе као доказ Тиму за професионални развој. 

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника је усвојен једногласно. 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

44 

 

 

На родитељском састанку и на часу одељењског старешине, упознати ученике и родитеље 

са Правилником о друштвено – корисном хуманом раду. 

Колеге су упознате са Стручним упутством за планирање превенције употребе дрога код 

ученика. План за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци је направљен и 

увршћен у Годишњи план рада школе. Педагогшколе  је упознала колектив са 

активностима које ће бити реализоване кроз различите активности трибине, радионице о 

здравим стиловима живота. 

19. 9. 2018. године, одржаће се Духовне свечаности: 

4 ученика 5. разреда – ликовни радови и 3 ученика 7. разреда – квиз; 

у 20 часова – Хорске свечаности, 25 ученика за концерт.  

 

30. 10. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Стручна тема - Правилник о друштвено корисно хуманом раду 

3. Оптерећеност ученика 

4. Текућа питања 

 

Директорка школе Биљана Благојевић прочитала је члановима Наставничког већа 

записник са претходне седнице Наставничког већа. Записник је усвојен једногласно. 

Педагог школе упознала је чланове Наставничког већа са Правилником о друштвено - 

корисном, односно хуманитарном раду.  

Друштвено - користан рад се примењује онда када се ученику изрекне одређена васпитна 

мера.  

Директорка школе подсетила је колеге да водимо рачуна о оптерећености ученика 

(ношење уџбеника, испитивања, ваннаставне активности) и да се трудимо да она буде 

мања. 

Дан школе ће бити одржан 2.12.2018. у Културном центру Раковица, од 17.30 је изложба, а 

од 18.00 часова је представа. 

Представа „Солунци говоре“ за родитеље и представнике Савета родитеља ће се одржати 

у 18.00 часова 31.11.2018. у холу школе. 

Други модул семинара „MindUp“ ће бити 17.11.2018. у 8.00 часова у библиотеци школе. 

 

15. 11. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Разматрање извештаја руководилаца Разредних већа 

3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

4. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају кад се 

насиље деси 

5. Обрасци ИОП – а – план транзиције и превенција превременог напуштања школе 

6. Документ о стручном усавршавању унутар установе 

7. Текућа питања 

 

Директорка школе прочитала је члановима Наставничког већа записник са претходне 

седнице. Записник је усвојен једногласно. 

Руководиоци Разредних већа су истакли да је Наставни план и програм усвојен у 
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потпуности. 

 

Педагог школе је упознала колеге са успехом и дисциплином ученика на крају првог 

класификационог периода. 

Психолог школе је подсетила учитеље и наставнике на значај Инклузивног образовања. 

Упознала их је са новим Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални обазовни план, његову примену и вредновање. У оквиру Правилника налазе 

се нови образци:  план транзиције и план превенције раног напуштања образовања за децу 

и ученике у ризику од раног напуштања школе. Они подразумевају план активности на 

релацији преласка ученика из предшколске установе у основну школу, преласка из 

разредне у предметну наставу, као и прелазак из основне у средњу школу. 

Директорка школе обавестила је колеге о изменама Правилника о стручном усавршавању 

унутар установе и прочитала колегама члан 22. из  Правилника о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Правилник о стручном усавршавању унутар установе је још увек на доради. Директорка 

школе је обавестила колеге да је потребно да се одреди особа испред Педагошког 

колегијума која ће на 3 месеца проверавати  стручно усавршавање унутар установе и ван 

ње и подносити јој извештај. 

Семинар у оквира пројекта „Мајндап“ одржаће се у суботу, 17. 11. 2018. године у 8.00 

часова.  

Дан школе планиран је за 2. децембар 2018. године у Културном центру Раковица са 

почетком од 17. 30 часова, када ће бити изложба радова и у 18.00 часова – представа.  

31.12. 2018. године ће бити нерадан дан, који ће се одрадити у суботу, 15. 11. 2018. године 

по распореду од понедељка. 

 

29. 11. 2018. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Разматрање Документа о вредновању професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника унутар установе 

3. Дан школе 

4. Инспекцијски надзор 

5. Текућа питања 

 

Директорка школе прочитала је члановима Наставничког већа записник са претходне 

седнице. Записник је усвојен једногласно. 

Директорка школе обавестила је колеге о Правилнику о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звање наставника, васпитача и стручних сарадника и прочитала колегама 

члан 22.  

Документ о вредновању професионалног развоја наставника и стручних сарадника унутар 

установе је већ рађен пар месеци, ревидиран заправо претходни  и послат колегама на 

увид. 

Колеге су дискутовале да у њему није наведено све оно што раде и да у том смислу 

исказују своје незадовољство. Директорка је рекла да је он направљен у складу са чл.22 и 

да све што није њиме обухваћено буде део њиховог портфолиа. Такође се слаже да све 

што радимо није обухваћено овим документом, али да исти мора бити у законским 

оквирима. 

Дан школе одржаће се у недељу, 2. 12. 2018. године у Културном центру Раковица са 

почетком у 17. 30 часова, када ће бити представљена изложба радова на тему Првог  
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светског рата. Након тога, у сали Културног центра биће одржана представа „ Солунци 

говоре“ у 18 часова. Дану школе присутвоваће гости из истоимене школе из Крања.  

Директорка школе прочитала је колегама извештај о ванредном инспекцијском надзору. 

Јелена Беседић обавестила је колеге о заједничком пројекту Техничког образовања и 

математике. 

 

1. 2. 2019. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 2018/2019. године 

3. Текућа питања 

 

Директорка школе прочитала је члановима Наставничког већа записник са претходне 

седнице. Записник је усвојен једногласно. 

Директорка школе прочитала је колегама извештај о Успеху и дисциплини ученика од 

првог до осмог разреда на крају првог полугодишта за текућу годину.  

Подела књижица и родитељски састанци су  у петак, 1.2.2018. године по следећем 

распореду : у 17 часова - 1., 3., 5. и 7. разред, а од 17. 30 часова 2., 4., 6. и 8. разред. 

Родитељи ученика имају право  приговора на оцену у року од три дана. Потребно је да 

чланови Стручних већа одрже састанак и усагласе критеријум оцењивања. У марту ће 

бити одржан семинар о Превенцији употребе психоактивних супстанци.  

Директорка је подсетила колеге да је радна обавеза од 9 до 13 часова. Следеће 

Наставничко веће заказано је за уторак, 5. 2. 2019. године од 10 часова. 

 

5. 2. 2019. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Извештај о записнику ванредног инспекцијског надзора 

3. Текућа питања 
 

Директорка школе прочитала је члановима Наставничког већа записник са претходне 

седнице. Записник је усвојен једногласно. 

Директорка школе прочитала је колегама извештај о ванредном инспекцијском надзору. 

Директорка и педагог школе су упознале чланове Наставничког већа о коментарима које су 

дали чланови  Стручно педагошког  надзора који је посетио  нашу школу 14. и 15. јануара 

2019. године. Чекамо званичан извештај. 

Семинар о Превенцији употребе психоактивних супстанци биће одржан 30. 3. 2019. 

године. 
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IV.4 Извештај Педагошког колегијума 
 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године одржана су два састанка 

Педагошког колегијума. На састанцима, чланови колегијума су се бавили организацијом 

рада школе, иницијалним тестовима, доношењем индивидалних образовних планова, 

праћењем ученика са развојним проблемима, индивидуализацијом наставе, 

међупредметним компетенцијама и предузетништвом, инструктивно-педагошким радом, 

самовредновањем, праћењем и анализом угледних часова, радом школских тимова, 

побољшањем успеха и дисциплине ученика. Једна од актуелних тема била је и 

организација предавања и трибина која имају за циљ превенцију употребе дрога, а 

иницијална идеја је да се укључе родитељи који су стручњаци из те области и њој сродних 

области. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

октобар 
2018.    

 

 

Теме о којима се дискутовало: 
- Потребе и могућности за даље опремање 
школе; 
- Професионални развој и облици стручног 
усавршавања ван и унутар установе; 
- Иницијалнa тестирања; 
- Активности које имају за циљ развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва; 
- Активности које имају за циљ превенцију 
употреба дрога; 
- Усвајање ИОП-а. 

- чланови Педагошког 
колегијума 

децембар 

2018. 

- Сагледавање проблема у наставном процесу и 
мере за превазилажење, евидентирање часова 
осталих облика образовно-васпитног рада у ес-
дневнику; 
- Организација самовредновања и ток његове 
реализације; 
- Анализа плана Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе; 
- Усвајање ИОП-а. 

- чланови Педагошког 
колегијума 
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IV.5 Извештај Разредних већа 

 
 

Извештај Разредног већа 1. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

27. 8. 2018. - Усвојен је план рада Разредног већа првог 
разреда; 
- Договор о организацији приредбе за пријем 
првака; 
- Организациони послови у вези са 
реализацијом изборних предмета и слободних 
активности; 
- Избор приручника, дечје штампе, школског 
прибора и потребних наставних средстава. 

- чланови Разредног већа 

7. 11. 2018. - Успех и дисциплина ученика на крају Првог 
класификационог периода. 
(Наставни план и програм је реализован у 
потпуности. Већина ученика је савладала 
предвиђено наставно градиво за овај 
класификациони период и усвојила га на 
задовољавајућем нивоу.) 
Разредно  веће првог разреда договорило се да 
за Дан школе ученици цртају униформе Првог 
светског рата. 

- чланови Разредног већа  
- психолог 
- педагог 
- наставница енглеског 
језика 
- директор 

31. 12. 2018. - Реализација наставног плана и програма. 
(План и програм је остварен у потпуности.) 
- Успех и дисциплина ученика на крају Првог 
полугодишта школске 2018/2019. године. 
(Већина ученика је савладала предвиђено 
наставно градиво и усвојила га на 
задовољавајућем нивоу. Ученици који имају 
потешкоћа у савладавању наставног градива, 
наставиће да иду на допунску наставу. Сви 
ученици имају примерно владање.) 

- чланови Разредног већа  
- педагог 
- наставница енглеског 
језика 
- директор 

 

Извештај Разредног већа 2. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

29. 8. 2018. - Усвајање годишњих планова рада; 
- Договор о помоћним наставним средствима; 
- Израда иницијалних тестова и усаглашавање 
критеријума оцењивања. 
(Иницијалне тестове смо заједно саставиле и 

- чланови Разредног већа 
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уједначиле критеријум оцењивања) 
- Организовање допунске наставе и слободних 
активности. 
(Наком иницијалних тестова одредићемо 
ученике за допунску наставу и секције.) 
- Евиденција ученика са потешкоћама у раду и 
израда ИОП-а; 
- Припрема родитељског састанка; 
- Договор о посетама биоскопу, позоришту, 
музејима. 

7. 11. 2018. - Успех и дисциплина ученика 2. разреда на 
крају Првог тромесечја школске 2018/2019. 
године; 
- Васпитно и васпитно-дисциплинске мере; 
- Ученици који спорије напредују у 
савладавању градива; 
- Похваљени ученици; 
- Ученици са проблемима у понашању. 

- чланови Разредног већа  
- психолог 
- педагог 
- директор 
  
 

31. 1. 2019. - Реализација наставног плана и програма; 
- Успех и дисциплина ученика 2. разреда на 
крају Првог полугодишта школске 2018/2019. 
године; 
- Васпитне и васпитно- дисциплинске мере; 
- Мере за побољшање успеха. 

- чланови Разредног већа  
- психолог 
- педагог 
- директор 

 

Извештај Разредног већа 3. разреда 

ДАТУМ 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. 

 

 

 

- Усвајање годишњих планова рада; 
- Договор о помоћним наставним средствима и 
избор штампе за ученике; 
- Израда иницијалних тестова из српског језика 
и математике; 
- Организовање допунске наставе и слободних 
активности; 
- Усаглашавање критеријума оцењивања; 
- Евиденција ученика који имају потешкоће у 
раду и израда ИОП-а; 
- Расподела нових ученика; 
- Припрема родитељских састанака; 
- Договор о посетама биоскопу, позоришту, 
музејима. 

- чланови Разредног већа  
- педагог 
- психолог 
 

7. 11. 2018. - Анализа реализације наставних садржаја и 
примене образовних стандарда на крају Првог 
клацификационог периода; 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на 
крају Првог класификационог периода; 
- Анализа рада са ученицима који имају 
потешкоће у раду (ИОП); 
- Оптерећеност ученика, мере за растерећење и 
побољшање успеха ученика (размена искуства 
чланова већа из наставне праксе); 
- Реализација једнодневног излета и 
рекреативне наставе; 
- Обележавање Дана школе; 

- чланови Разредног већа  
- педагог 
- психолог 
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- Извештај о реализованом друштвено - 
корисном раду који су спровели ученици 
којима је изречена опомена ОС у одељењу 3/1. 

1. 2. 2019. - Анализа успеха и владања ученика на крају 
првог полугодишта; 
- Реализација плана и програма; 
- Анализа мера ИОП-а 2. 

- чланови Разредног већа  
- педагог 
- психолог 
- директор 

 

Извештај Разредног већа 4. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

24. 8. 2018. 

 

 

 

 

 

- Усвајање годишњих планова рада; 

- Организовање допунске и додатне наставе и 

слободних активности; 

- Договор о избору штампе за ученике; 

- Усаглашавање критеријума оцењивања; 

- Учествовање у припреми пријема првака. 

- чланови Разредног већа  

7. 9.  2018. 

 

 

 

 

На -  - Планирање школских писмених задатака из 

математике и српског језика на нивоу већа за 

Прво полугодиште; 

- Припрема родитељског састанка; 

- Договор о посетама биоскопу, позоришту, 

музејима. 

- чланови Разредног већа 

- педагог 

- психолог 

- директор  

1. 10. 2018. - Обележавање Дечје недеље;  

- Хуманитарна акција „Деца деци“; 

- Реализација акције Црвеног крста – трка  „За 

срећније детињство“; 

- Реализација полудневног излета; 

Општинско такмичење „Дечје Игре без 

граница“ 

- чланови Разредног већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 

7. 11. 2018. - Реализација плана и програма на крају Првог 

класификационог периода; 

- Успех и дисциплина ученика на нивоу 

Разредног већа; 

- Евиденција ученика који имају потешкоћа у 

раду – ИОП; 

- Реализација полудневног излета. 

- чланови Разредног већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 

31. 1. 2019. - Реализација наставног плана и програма; 

- Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта; 

- Планирање писмених провера и контролних 

вежби у Другом полугодишту; 

- Договор о посетама позоришту и биоскопу у 

другом полугодишту. 

- чланови Разредног већа 

- педагог 

- психолог 

- директор 
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Извештај Разредног већа 5. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

12. 9. 2018. - Распоређивање новопридошлих ученика; 
- Усвајање годишњег плана и програма рада 
Разредног већа за пети разред; 
- Организација додатног рада, допунске наставе 
и секција; 
- Упознавање са школским календаром за 
школску 2018/2019; 
- Усвајање распореда часова, распореда 
писмених задатака и контролних вежби; 
- Распоред одржавања родитељских састанака и 
дана „отворених врата“ школе. 
 (Разредно веће је одржано 12. 9. 2018. године. 
Присутни су били сви чланови већа. Наставници 
су обавештени о новом ученику који је 
распоређен у одељење 5/3. Усвојен је план рада 
Разредног већа, као и распоред одржавања 
додатног рада, допунске наставе и слободних 
активности. Направљен је договор у вези са 
контролним и писменим задацима како би се 
ученици растеретили и како би могли да 
распореде своје време и лакше репродукују 
научено градиво. Договорено је да сваки 
наставник упише термине „отворених врата“, 
када ће примати родитеље на индивидуалне 
разговоре, као и термини заједничких 
„отворених врата“. О распореду часова додатног 
рада, допунске наставе, часова секције, ЧОС-а, 
слободних активности, као и терминима 
отворених врата, наставници су попуњавали 
табеле које су „окачене“ на сајт школе и 
доступне родитељима. Доступна је и табела са 
распоредом контролних вежби и писмених 
задатака за прво полугодиште.) 

- чланови Разредног већа  
- педагог 

- психолог 

- директор 

13. 11. 2018. - Реализација наставног плана и програма; 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Првог класификационог периода и мере за 
њихово побољшање; 
- Мере за превазилажење проблема у настави. 
(Разредно веће одржано је 13. 11. 2018. године. 
Констатовано је да је план и програм у 
потпуности реализован. Одељењске старешине 
су упознале чланове већа са бројем ученика 
(бројем девојчица и бројем дечака), као и са 
постигнутим успехом на крају првог тромесечја. 
Прочитане су слабе оцене по предметима. 
Договорено је да се за ученике који имају 
велики број слабих оцена и који не могу да 
прате наставни план и програм, израде ИОП1 и 
ИОП2. За два ученика ће се у наредном периоду 
радити по ИОП-у 2 (један ученик из 5/2 и један 
из 5/3, који су у претходном периоду радили по 
ИОП-у 1), док ће се по ИОП-у 1 радити, такође, 
са два ученика (5/3). Са два ученика ће се из 
појединих предмета радити индивидуализација 

- чланови Разредног већа 
- педагог 

- психолог 

- директор 
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(један ученик из 5/2 и један из 5/3). Слабе оцене 
из историје и из географије резултат су малог 
фонда часова, јер предметни наставници нису 
стигли да питају ученике да поправе недовољне 
оцене. На овом Разредном већу је и похваљен 
велики број ученика из свих одељења који су 
показали одличне резултате и који су врло 
активни у оквиру различитих секција. 
Дисциплинских проблема нема ни у једном 
одељењу петог разреда. Ученици су се 
прилагодили на наставнике и нове предмете.) 

1. 2. 2019. - Реализација наставног плана и програма; 
- Анализа успеха и владања и постигнутих 
резултата на крају Првог полугодишта; 
- Предузимање мера за побољшање успеха 
ученика. 
(Састанку одржаном 1. 2. 2019. године, с 
почетком у 10 часова, поред свих чланова већа 
(16 наставника) присуствовала је и директорка 
школе. Констатовано је да су наставни план и 
програм реализовани, да наставници држе 
часове додатног рада и допунске наставе, као и 
секције. У 5/1 има 23 ученика, у 5/2 има 26 
ученика и у 5/3 има 26 ученика. Сви ученици 
петог разреда имају примерно владање. Три 
ученика 5/1, два ученика 5/2 и један ученик 5/1 
су у појачаном васпитном раду. У 5/1 има 11 
ученика који су постигли одличан успех, од чега 
4 ученика имају просек 5,00. Десет ученика има 
врло добар успех, док два ученика имају добар 
успех. Ученика са довољним успехом нема, као 
што нема ни ученика са слабим оценама. Један 
ученик из овог одељења ради по ИОП-у 1 из 
математике. У одељењу 5/2 има деветоро 
ученика који су завршили са одличним успехом, 
али ни један ученик нема просек 5,00. 
Тринаесторо ученика је остварило врло добар 
успех и један ученик је постигао добар успех. Са 
довољним успехом нема ниједног ученика. Три 
ученика има по једну слабу оцену (два ученика 
имају слабу оцену из енглеског језика, а један 
ученик има слабу оцену из географије). Један 
ученик овог одељења је неоцењен из Технике и 
технологије. По ИОП-у 2 ради један ученик, док 
ИОП-1 из математике ради, такође, један 
ученик. У одељењу 5/3 има 14 ученика који су 
постигли одличан успех, а 7 ученика има просек 
5,00. Петоро ученика је прво полугодиште 
завршило са врло добрим успехом и петоро 
ученика са добрим успехом. Два ученика имају 
по једну слабу оцену (један ученик из енглеског 
и један ученик из историје). Чланови Већа су 
похвалили све ученике петог разреда, 
констатовали да имају радне навике, да радо 
учествују у школским активностима и да је 
дисциплина добра, а атмосфера позитивна.) 

- чланови Разредног већа 
- педагог 

- психолог 

- директор 
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Извештај Разредног већа 6. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. - Усвојен годишњи програм рада Одељењских 
већа; 
- Усвојен програм рада одељењског 
старешине; 
- Усвојена организација додатног рада, 
допунске наставе и слободних активности; 
- Утврђени термини израде писмених и 
контролних задатака. 

- чланови Разредног већа 
- директор 
- педагог 
- психолог 

Септембар - Реализована посета Центру за културу 
Раковица (пројекција анимираног филма под 
називом „Руске бајке”); 
- Реализована ђачка екскурзија према 
предвиђеном плану. 

- чланови Разредног већа 

13. 11. 2018. Реализован  наставни план и програм према 
предвиђеној динамици; 
Анализиран успех  и владање ученика на крају 
Првог класификационог периода и разматране 
мере за њихово побољшање; 
Анализиран  рад допунске наставе и додатног 
рада, као и слободних активности; 
У процес индивидуализације наставе 
укључени одређени ученици; 
Анализиран рад за заштиту деце од насиља и 
дате препоруке за даљи рад тима. 

- чланови Разредног већа  
- директор 
- педагог 
- психолог 

1. 2. 2019. Реализован наставни  план и програм  на крају 
Првог полугодиштa; 
Анализирани успех и владање ученика на крају 
Првог полугодишта; 
Анализирани резултати  индивидуализације 
наставе и  унапређивање образовно-васпитног 
рада. 

- чланови Разредног већа 
- директор 
- педагог 
- психолог 

 

Извештај Разредног већа 7. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

12. 9. 2018. - Усвојен је Годишњи план и програм рада 
Одељењских већа; 
- Усвојен је распоред часова; 
- Усвојен је распоред израде писмених 
задатака, распоред одржавања родитељских 
састанака и дана отворених врата”; 
- Договорено укључивање ученика у додатни и 
допунски рад, секције и  друге ваннаставне 
активности; 
- Усвојен програм рада Одељењског 
старешине; 
- Договорена организација излета, посета 
музејима, позориштима, биоскопима...    
- Договорена сарадња са родитељима. 

- чланови Разредног већа  
- педагог 
- психолог 

- директор 

  

14. 11. 2018. - Анализирана реализација Наставног плана и 
програма и фонда часова (наставни план и 
програм реализовани су предвиђеном 

- чланови Разредног већа  
- педагог 
- психолог 
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динамиком); 
- Извршена анализа успеха и владања ученика 
и постигнутих резултата на крају Првог 
класификационог периода и предложене мере 
за њихово побољшање; 
- За ученике са недовољним успехом 
предвиђени су часови допунске наставе из 
предмета са недовољним оценама (ученици су 
обавезни да присуствују истим према унапред 
утврђеном распореду); 
- Није  било изречених васпитно -
дисциплинских мера; 
- Извршена анализа рада наставника и ученика 
у допунској настави, додатном раду и 
слободним активностима. 

- директор 

  

1. 2. 2019. - Анализирана реализација Наставног плана и 
програма и фонда часов (наставни план и 
програм реализовани су предвиђеном 
динамиком); 
- Извршена анализа успеха и владања ученика 
и постигнутих резултата на крају Првог 
полугодишта (договорено је да су ученици са 
недовољним оценама обавезни да присуствују 
допунској настави  према унапред утврђеном 
распореду). 
- Није  било изречених васпитно -
дисциплинских мера (сви ученици имају 
примерно владање). 
- Часови допунске наставе, додатног рада, 
слободних активности и секција реализовани 
су предвиђеном динамиком. 
- Анализирана је сарадња са родитељима 
ученика (родитељи редовно долазе на 
родитељске састанке, а према потреби – и на 
индивидуалне разговоре: отворена врата 
одељењског старешине и отворена врата 
школе). 

- чланови Разредног већа  

- педагог 

- директор 

  

 

Извештај Разредног већа 8. разреда 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

12. 9. 2018. На овом састанку усвојени су Годишњи 
програм рада Разредног већа, распоред часова, 
распоред израде писмених задатака, „отворених 
врата” школе, родитељских састанака, 
ваннаставних активности, план додатног рада и 
допунске наставе, секција, програм рада 
одељењских старешина и програм ученичке 
екскурзије. 

- чланови Разредног већа 
- директор 
- педагог 
- психолог 
 

14. 11. 2018. 

 

На овом састанку тачка дневног реда била је 
реализација наставног плана и програма за 
Прво тромесечје (констатовано је да су план и 
програм у потпуности реализовани).  
Друга тачка дневног реда била је анализа 
успеха ученика за овај период. 
Трећа тачка била је у вези са  владањем ученика 
у овом периоду и изрицањем дисциплинских 

- чланови Разредног већа 
- директор 
- педагог 
- психолог 
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мера. 
Четврта тачка била је анализа рада наставника и 
ученика у допунској настави, додатном раду и 
ваннаставним активностима. 

1. 2. 2019. На овом састанку тачка дневног реда  била  је 
реализација наставног плана и програма за 
Прво полугодиште (констатовано је да је план у 
потпуности испуњен). 
Друга тачка дневног реда била је анализа 
успеха ученика за овај период. 
Трећа тачка се односила на мере ради 
побољшања успеха ученика у наредном 
периоду. 
Последња тачка била је анализа остварене 
сарадње са родитељима ученика. 

- чланови Разредног већа 
- директор 
- педагог 
- психолог 
 

 

 

IV.6 Извештај Стручних већа 
 

Стручно веће разредне наставе 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

27. 8. 2018. Припрема за почетак нове школске године – 
израда глобалних и оперативних  планова 
рада редовне, изборне, допунске наставе и 
додатног рада и слободних активности, 
подела задужења, избор дечје штампе. 
Упознавање учитеља са пројектном наставом 
и међупредметним компетенцијама. 
Коришћење и набавка наставних средстава за 
нову школску годину. 
Организација секција – слободних 
активности. 
Упознавање са планом и програмом извођења 
излета и настава у природи. 
Договор о планирању стручног усавршавања 
учитеља 
Организација рада у продуженом боравку. 
На састанку Стручног већа разредне наставе 
учитељи су се договорили око израде 
глобалних и оперативних планова, као и 
планова рада допунске наставе, додатног рада 
и слободних активности. 
За школску 2018/2019, учитељи су одлучили 
да ће користити часописе Витез и Школарац. 
Извршена је и подела задужења за пријем 
првака. 
Учитељица Виолета Учур одржала је 
презентацију о пројектној настави и упознала 
колеге са новим начином писања 
оперативних и годишњих планова. 
Учитељи који деле учионице, навели су која 
су им наставна средства потребна за школску 
2018/2019. годину. 
У оквиру секција – слободних активности, 
учитељи су се договорили које ће секције 
држати у оквиру часова слободних 
активности.  На том састанку направљен је 
план и програм извођења излета и наставе у 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 
- директор школе 
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природи. 
Директор школе Биљана Благојевић, 
саопштила је учитељима да се договоре које 
семинаре ће похађати у школској 2018/2019. 
години. 
Координатор боравка Марјан Антић, подсетио 
је колеге на организацију рада у продуженом 
боравку. 

16. 10. 2018. Пријем првака у Дечји савез. 
Евидентирање ученика за допунску наставу, 
додатни рад и индивидуализацију. 
Договор о посетама биоскопу, позоришту, 
музејима. 
Договор о учешћу на хуманитарној трци „За 
срећније детињство“, која је у организацији 
Црвеног крста. 
Сарадња учитеља са педагошко-
психолошком службом. 
Одређивање датума угледних предавања. 
Текућа питања. 
На овом састанку се разговарало о пријему 
првака у Дечји савез. Они ће узети учешће у 
активностима Дечјег савеза и на тај начин ће 
и бити примљени у Дечји савез.  
Учитељи су износили своје мишљење о 
индивидуализацији, као и о предлогу за 
организовање ИОП-а за ученике којима је 
потребна додатна подршка. 
Договорили су се о реализацији позоришне 
представе и учешћу у хуманитарној трци „За 
срећније детињство“. 
Добра је сарадња учитеља са педагошко-
психолошком службом. Подршка и помоћ 
педагога и психолога присутне су кад год је 
потребно. 
Учитељи су у свом плану стручног 
усавршавања навели месец у коме ће одржати 
угледно предавање – час. 
У оквиру тачке текућа питања, учитељи су 
упознати са радом и извођењем Супер кампа, 
као и са темом за Дан школе – Знаменити 
Срби Првог светског рата. Колегиница 
Наташа Јаредић упознала је колеге са 
новинама у ЕС дневнику. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 
- директор школе 
 

23. 11. 2018. Анализа успеха и владања на крају Првог 
класификационог периода. 
Остваривање корелације наставних садржаја. 
Усклађивање критеријума оцењивања и 
примена поузданих инструмената провере 
ученичких постигнућа. 
Договор о учешћу у реализацији прославе 
Дана школе – подела задужења. 
На овом састанку учитељи су анализирали 
успех и владање на крају Првог 
класификационог периода. Разговарало се о 
ученицима којима је потребна додатна 
подршка. Урађен је ИОП за сваког 
предложеног ученика. Било је речи о 
важности корелације садржаја свих наставних 
предмета,  као и о усклађивању критеријума 
оцењивања. Свако одељењско веће млађих 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 
- директор школе 
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разреда изнело је које ће активности 
реализовати у оквиру прославе Дана школе. 

20. 12. 2018. Начини подстицања и мотивисања ученика за  
успешније учење. 
Решавање актуелних образовно-васпитних 
проблема и међусобна размена искуства. 
Сарадња учитеља четвртог разреда са 
наставницима и одељењским старешинама 
будућег петог разреда. 
Договор о учешћу у прослави Нове године и 
школске славе Св. Саве. 
На овом састанку се разговарало о начину 
подстицања и мотивисања ученика за 
успешније учење (примена наученог са НТЦ 
и Мind up семинара). Учитељи су 
размењивали искуства о начинима решавања 
проблема. Учитељи четвртог разреда су 
саопштили колегама да су почели сарадњу са 
предметним наставницима, у оквиру 
упознавања ученика четвртог разреда са оним 
што их чека у петом разреду. Договорено је 
где ће се организовати прослава Нове године, 
као и то да ће учитељи дати свој допринос 
приликом прославе Св. Саве, израдом паноа у 
учионицама и холу школе. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 
- директор школе 
 
 

1. 2. 2019. Анализа успеха и владања ученика на крају 
првог полугодишта. 
Информације о стручном усавршавању 
наставног особља. 
Договор о посетама позоришту, биоскопу. 
Договор о такмичењима и конкурсима. 
Организација  угледних часова. 
Упознавање са дигиталним уџбеницима – 
предавање. 
На овом састанку анализирани су успех и 
владање на крају Првог полугодишта. 
Учитељи су информисани о стручном 
усавршавању. Семинар о употреби 
психоактивних супстанци планиран је за 
месец март. Договорено је да се посета 
позоришту реализује исто у марту. 
Учитељи су разговарали о математичком 
такмичењу „Мислиша“ које ће бити 
организовано такође у марту, као и о 
резултатима постигнутим на школском и 
општинском такмичењу из математике. 
Организација угледних часова планирана је 
за друго полугодиште. 
Учитељица Виолета Учур упознала је колеге 
са дигиталним уџбеницима и њиховом 
применом у првом разреду. 

- руководиоци Већа 
- чланови Већа 
- директор школе 
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Стручно веће страних језика 

 

Стручно веће чине: Биљана Вишњић, професор енглеског језика и руководилац, Весна 

Петек Ребихић, Виолета Јорданов, професори енглеског језика и Тања Тадић и Маргита 

Почековац, професори руског језика. 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. Конституисање стручног већа. 
Доношење оперативног плана рада Стручног 
већа и избор записничара за 2018/2019. 
Преглед набавке учила и потребног 
материјала. 
Израда плана стручног усавршавања и личног 
професионалног плана. 
Договор око реализовања активности које 
имају за циљ развој међупредметних 
компетенција и предузетништва 

- чланови Већа 

1. 11. 2018. Начини подстицања и мотивисања ученика за 
успешније учење. 
Међусобна размена наставних средстава и 
дидактичког материјала. 
Утисци наставника о раду ученика првог и 
петог разреда. 
Утврђивање распореда писмених задатака и 
писмених вежби. 
Организовање и оцена угледног предавања. 
Дан језика. 
Разно – Сарадња са AIESEC-ом и Амбасадом 
НР Кине. 
Пројекат „Солунци говоре“ 

- чланови Већа 

29. 11. 2018. Успех на крају Првог тромесечја. 
Остваривање корелације наставних садржаја. 
Припреме за Међународно такмичење HIPPO 
2019. 
Припреме за обележавање Дана школе. 
Предавање са семинара The English Book Day.  
Скајп у учионици. 

- чланови Већа 

28. 12. 2018. Уређивање кабинета и паноа за Божић и Нову 
годину. 
Праћење процеса оспособљавања ученика за 
самостално учење. 
Анализа рада у допунској настави, додатном 
раду и слободним активностима. 
Дан школе. 
Семинари. 
Разно. 

- чланови Већа 

17. 1. 2019. Анализа рада након стручно-педагошког 
надзора Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја 

- чланови Већа 

1. 2. 2019. Успех на крају Првог полугодишта. 
Организација школског такмичења из руског и 
енглеског језика. 
Анализа активности које имају за циљ развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва 
Усаглашавање критеријума оцењивања. 
Разно. 

- чланови Већа 
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Програм учења кинеског језика  
 

Током  Првог полугодишта школске 2018/2019. године одржавали су се часови кинеског 

језика у сарадњи са Амбасадом НР Кине, Институтом Конфуције у Београду  и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Ове часове похађали су ученици 

четвртог и петог разреда. Настава кинеског језика је бесплатна и факултативна. Ученици 

су имали један час (сат и по) недељно са наставницом коју је препоручила Амбасада НР 

Кине. 

Координатор за часове кинеског језика  

Биљана Вишњић 

 

Извештај о сарадњи са организацијом AIESEC Србија за школску 2018/2019.годину 

 

Наша школа потписала је уговор са студентском организацијом AIESEC Србија за 

школску 2018/2019. годину. Цео пројекат одобрило је Министарство просвете и 

технолошког развоја. Пројекат “Empower Youth” омогућава нашим ученицима да се 

упознају са културом и језиком државе из које долази одабрани студент. Ове школске 

године студенткиња волонтер дошла је из Туниса. Часови су се одржавали од 19. 9. 2018. 

До 19. 10. 2018. године. Ученици су били распоређени у две групе од по 20 ученика 

шестог и седмог разреда. Са сваком групом одржано је 14 двочаса. 

Веома успешна сарадња је постигнута са студенткињом из Туниса, па се она радо одазвала 

нашем позиву да учествује у Дану језика. Ученици су били задовољни радом на овим 

часовима. 

Координатор овог пројекта за ОШ „Франце Прешерн“  

Биљана Вишњић 

 

Стручно веће друштвених наука 
 

Стручно веће чине: Добрила Кузмановић, професор историје и руководилац, Бојан 

Стевановић и Светлана Петровић, професори историје, Биљана Смарс, професор 

географија, Срђан Протић, професор географије и грађанског васпитања, Душица 

Трајковић, психолог и наставник грађанског васпитања и Јелена Војиновић, веоручитељ.  

 

         ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

31. 8. 2017. На првом састанку изабран је руководилац Већа – 
Добрила Кузмановић. 
На самом почетку, усвојен је извештај за 
претходну годину. 
Расправљано је о глобалним и оперативним 
плановима који су углавном остали исти, осим у 
петом разреду где је дошло до одређених 
промена. 
На крају претходне школске године, наставници 
су позвани на обуку за рад у петом разреду, али та 
обука није одржна за наставнике стручног веће 
друштвених наука. Сваки члан Већа навео је 
семинаре стручног усавршавања које ће 
посећивати у току године, као и да ће предати 
педагошко-психолошкој служби лични план 

- чланови Већа 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

60 

професионалног усавршавања у установи и ван 
ње. 
Разговарано је о корелацијским садржајима у 
оквиру наставе географије и историје, као и о 
огледним часовима. 
Усвојен је Годишњи план рада стручног већа за 
2018/2019. годину, који је саставни део Годишњег 
плана рада школе. 

11. 9. 2018. 

  

На другом састанку дискутовано је о 
недостајућим наставним средствима у 
кабинетима. Констатовано је да  кабинети 
историје и географије, па самим тим и грађанског 
васпитања, имају пројекторе (у кабинету за 
географију – и паметну таблу), односно да су 
технички добро опремљени. Наставница 
веронауке нема сталну учионицу и то јој 
представља велики проблем. У кабинетима 
географије и историје недостају ормари у које би 
се могле одлагати карте и панои. 
Сваки наставник је у обавези да испланира писане 
провере знања (тестове и контролне задатке) и да 
их евидентира у распореду писмених и 
контролних вежби који ће се наћи на сајту школе. 
Направљен је план активности које имају за циљ 
развијање међупредметних компетенција и 
предузетништва тако што ће се у току школске 
године организовати гостовања у нашој школи 
када ће стручњаци из одређених области упознати 
децу са послом којим се баве и занимљивим 
стварима са којима се сусрећу у току обављања 
свог посла  („Занимљиви гости у нашој школи“ и 
„Јерусалим – свети град“). 
Ученике ће бити оцењивани у складу са 
Правилником о оцењивању и психофизичким 
могућностима ученика. 
Часови допунске наставе, додатног рада и секција 
релизоваће се у складу са Годишњим планом рада 
школе и 40-часовном радном недељом 
наставника. Биљана Смарс ће ове године водити 
Географску секцију, а Добрила Кузмановић – 
Форум театар. 

- чланови Већа 

  

27. 11. 2018. На трећем састанку, професори историје и 
географије Добрила Кузмановић и Биљана Смарс 
изложиле су осталим члановима анализу 
иницијалних тестова. Иницијалне тестове из 
историје и географије радили су ученици шестог, 
седмог и осмог разреда. Иницијални тестови 
рађени су током септембра месеца. 
Дискутовано је о корективно-педагошком раду и 
дати су предлози за поједине ученике којима је 
потребна додатна подршка у учењу, тј. увођење у 
индивидуализацију. За три ученика петог разреда 
одлучено је да се направи посебан план рада из 
географије. 
На састанку је констатовано да је наставни план и 
програм историје, географије, грађанског 
васпитања и верске наставе на крају Првог 
класификационог периода реализован у 

- чланови Већа 
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потпуности. Успех ученика на крају Првог 
класификационог периода је следећи: историја – 
10 слабих оцена, географија – 10 слабих оцена. 
Сви чланови стручног већа слажу се да је посета 
часовима допунске наставе на незадовољавајућем 
нивоу иако су ученици на почетку школске 
године обавештени о терминима одржавања 
истих. 
Тема обележавања Дана школе је Велики рат у 
знаку стогодишњице његовог завршетка. 
Професори историје Добрила Кузмановић, 
енглеског језика Биљана Вишњић и српског 
језика Јелена Трошић спремале су са ученицима 
за 1. новембар, Дан ослобођења наше земље, 
документарну драму „Солунци говоре“ која ће 
бити изведена за Дан школе. Овај час историје, 
који је планиран као угледни час, прерастао је у 
школски пројекат у коме је узео учешће велики 
број ученика, родитеља и наставника наше школе. 
Професори географије Биљана Смарс и психолог 
и наставник грађанског васпитања Душица 
Трајковић одржале су корелацијски час „Изабрати 
оптимизам“ у одељењу 5/1. 

26. 12. 2018. На четвртом састанку чланови расправљано је о 
проблемима са којима се сусрећу професори 
друштвених наука током свог рада. Проблеми 
професора историје и географије углавном се 
односе на пети разред током кога ученици имају 
по један час недељно, што је мало у поређењу са 
обимом градива. Додатни проблем у организацији 
представља термин одржавања додатног рада и 
допунске и припремне наставе зато што је због 
изборних предмета и ваннаставних активности 
ученика веома тешко пронаћи термин који би 
свима одговарао. Ово представља исти проблем 
вероучитељки и наставници грађанског 
васпитања јер оне увек имају последње часове, а 
тада су ученици већ уморни и пажња им је 
слабија. 
Дан школе обележен је 2. децембра 2018. године у 
Центру за културу у Раковици извођењем 
представе „Солунци говоре“. 
Професор историје Добрила Кузмановић је        
14. 12. 2018. завршила обуку у пројекту „2000 
дигиталних учионица“, а иста је трајала од 
августа 2018. 
Професори географије Биљана Смарс и Срђан 
Протић одржали су 11. децембра корелацијски час 
са историјом „Географија Великог рата“. 

- чланови Већа 

1. 2. 2019. На крају првог полугодишта наставни план и 
програм у потпуности је реализован. Успех 
ученика је следећи: из историје – 6 слабих оцена, 
а из географије – 1. Ученица седмог разреда 
Тамара Мишчевић неоцењена је из оба предмета 
због великог броја изостанака. Разматрани су 
проблеми са којима се ученици сусрећу током 
савладавања градива, а то су често неразумевање 
прочитаног текста и слабо или потпуно  

- чланови Већа 
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несналажење на карти. Ученици се упућују на 
различите технике и методе учења. 
Семинару Школско законодавство  присуствовали 
су: Биљана Смарс, Душица Трајковић и Добрила 
Кузмановић, а Mind up-у: Биљана Смарс, Јелена 
Војиновић, Душица Трајковић и Срђан Протић. 
Школска такмичења из историје и географије 
биће реализована крајем фебруара, а у складу са 
Календаром такмичења за школску 2018/2019. 
У свим предметима, у склопу редовне и допунске 
наставе, као и додатног рада, радило се на 
међупредметним компетенцијама, у највећој мери 
– комуникације, целоживотног учења и 
дигиталне. Велика пажња посвећена је и 
предузетништву. 
Сви ученици старијих разреда који су учествовали 
у пројекту „Солунци говоре“ 23. октобра 
посетили су са својим професорима спомен-
обележја посвећена Првом светском рату и Војни 
музеј на Калемегдану. Истога дана, ученици петог 
и шестог разреда, чланови Географске секције, са 
професором географије Биљаном Смарс посетили 
су Музеј Јована Цвијића. Ученици 6/2 разреда, са 
својим одељењским старешином Добрилом 
Кузмановић, посетили су 26. октобра Сајам 
књига. Ученици шестог разреда, чланови 
Географске секције, посетили су 29. новембра, у 
пратњи наставнице Биљане Смарс, „Фестивал 
науке“. 
На такмичењу за најбољи одељењски пројекат на 
тему Обележавање 100 година од ослобођења 
Београда у Првом светском рату, представа 
„Солунци говоре“ награђена је за продукцију. 
Приликом обележавања Дана српско-руског 
братства, 15. 1. мали глумци из представе 
„Солунци говоре“ наступили су у позоришту 
Мадленијанум где су извели део представе. 
Дана 27. јануара, присуством на свечаној 
академији, обележили смо Дан Светог Саве. 
Чланови стручног већа су на последњем састанку 
у Првом полугодишту детаљно разрадили и 
усагласили критеријуме за оцењивање ученика. 

 

Стручно веће српског језика 

 

Стручно веће чине: Тамара Трифуновић Живковић, руководилац, Јасмина Самарџић и 

Јелена Трошић. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 9. 2018. Чланови Већа усвојили су годишњи план рада 

стручног већа, ваннаставних активности, план 

допунске наставе и додатног рада. Стручно веће 

је одлучило да Јелена Трошић држи допунску 

наставу целом петом разреду, а да Тамара 

Трифуновић Живковић држи допунску наставу 

- чланови Већа 
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целом седмом разреду. На тај начин, ученици ће 

имати један час допунске наставе недељно, а не 

један час сваке друге недеље. Такође је одлучено 

да ће се часови додатног рада и секција 

смењивати, односно да ће ученици имати два часа 

секције и два часа додатног рада на месечном 

нивоу. Истакнуто је да је неопходно планирати и 

реализовати по један час у сваком полугодишту са 

ученицима садашњег четвртог, а будућег петог 

разреда. Чланови Већа дискутовали су о 

реализацији иницијалних тестова и анализирали 

резултате. Истакнуте су области којима би 

требало посветити пажњу, као и области које су 

добро савладане. Наглашено је да се иницијални 

тестови морају дати ученицима на почетку сваке 

године. Такође, усаглашени су критеријуми 

оцењивања. На овом састанку, чланови Већа 

упознали су се са документима о стручном 

усавршавању. 

22. 10. 2018. Предложена је корисна литература за чланове 

Стручног већа (посебно у области пројектне 

наставе). Направљена је  организација стручног 

усавршавања унутар Већа (држање угледних 

часова, присутвовање угледним часовима, 

излагање са стручних семинара уз дискусију, 

организовање стручних посета или путовања, 

учешће у пројектима). 

- чланови Већа 

14. 12. 2018. На овом састанку, чланови Већа договорили су се 

да се угледни часови одрже у Другом 

полугодишту. Чланови Већа су дискутовали о 

часовима додатног рада и о припремама ученика 

за такмичења. Истакнут је интердисциплинарни 

пројекат ,,Солунци говоре“, који је два пута 

реализован у оквиру школских манифестација 

(други пут у оквиру програма за Дан школе). 

Чланови Бећа су се договорили око организовања 

прославе Савиндана (избор текстова, глумаца и 

сл). 

- чланови Већа 

 

30. 1. 2019. 

 

На овом састанку чланови Већа су договорили о 

спровођењу школских такмичења – Књижевне 

олимпијаде и такмичења из Српског језика и 

језичке културе. Договорени су датуми и време 

реализације такмичења. Разматрани су начини 

организације такмичења (место одржавања, број 

учесника, распоред седења и садржај тестова). 

Одлучено је да чланови Већа прикупе податке о 

броју учесника и да обавесте ученике о датумима 

одржавања такмичења.  

- чланови Већа 
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Стручно веће природних наука 

 

Стручно веће чине: Снежана Николић, професор хемије и руководилац, Јелисавета 

Хрњаковић, професор физике и Савка Ракић и Тијана Морић, професори биологије.  

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

30. 8. 2018. На овом састанку донет је оперативни план рада 

стручног већа. Предати су глобални и оперативни 

планови за редовну и допунску наставу, додатни 

рад, и за секције и ваннаставне активности. 

- чланови Већа 

 

3. 9. 2018. Направљен је списак са предлозима за набавку 

нових дидатичких средстава. Договорено је да се 

уради корелација одређених наставних садржаја. 

Направљен је план стручног усавршавања у 

установи и ван ње. Договорено је време почетка 

одржавања припремне наставе. 

- чланови Већа 

30. 10. 2018. Поводом обележавања Светског дана хране, 

чланови Биолошке секције и Чувара природе 

направили су паное које су окачили у холу школе. 

Ученици су са предметним професорима 

посетили 63. Међународни сајам књига. 

- чланови Већа 

30. 11. 2018. Прва тачка дневног реда била је промовисање 

здраве хране, па је договорено да ученицици на 

часовима Биолошке секције и часовима Чувара 

природе са предметним професорима израде 

паное под називом „Правилна исхрана – улагање 

у будућност“, а да на часовима Домаћинства 

ученици са наставницом  ураде презентацију на 

тему „Здрава исхрана“.  Разговарано је о успеху 

ученика на крају Првог класификационог периода 

и начинима побољшања успеха ученика. 

Установљено је да је наставни план и програм у 

Првом тромесечју потпуно реализован. 

Размењени су утисци и искуства са 12. Фестивала 

науке је посећен са ученицима. 

- чланови Већа 

12. 12. 2018. Поводом месеца борбе против сиде, договорено је 

да на предавање о овој теми у организацији 

Општине Раковица оду ученици осмог разреда и 

то у пратњи предметног наставника. Договорено 

је да се у духу новогодишње атмосфере украсе 

кабинети и да на часовима Домаћинства ученици 

праве новогодишње честитке, а на часовима 

Чувара природе – украсе од рециклираног 

материјала. 

- чланови Већа 

31. 1. 2019. На овом састанку констатовано је да је наставни 

план и програм у првом полугодишту потпуно 

реализован. Разговарало се о успеху и 

- чланови Већа 
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дисциплини ученика и шта урадити у другом 

полугодишту да резултати буду бољи. Сви 

чланови стручног већа природних наука су 

учествовали у организацији огледног час на тему 

„Ваздух, вода и земља“. 

 

Стручно веће вештина и уметности 

 

Стручно веће чине: Тања Ђокић, професор ликовне културе и руководилац, Данијела 

Живанчевић, професор музичке културе и Маја Милошевић и Стефан Станојевић, 

професори физичке културе. 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

5. 9. 2018. На овом састанку усвојен је годишњи план рада 
стручног већа и ваннаставних активности.  
Предложена је набавка учила и сарадња са 
професорима разредне наставе. Јасно је размотрен  
правилник о понашању у фискултурној сали, 
свлачионици и тоалету. 

- чланови Већа 
  

17. 10. 2018. Извршен је избор ученика за секције и хор. 
Направљен је план учешћа хора и излагања 
ликовних радова у односу на активности школе 
(Дан школе, Свети Сава, Нова година, Божић, 8. 
март...). На овом састанку потврђено је уверење 
да  ће се и даље ценити труд ученика без обзира 
на њихове могућности. Разматрана су спортска 
такмичења према Календару за 2018/2019. 
школску годину. 
Сви чланови већа похађали су семинар „Школско 
законодавство – основа развоја образовања и 
васпитања: теме 4 и 6“. 

- чланови Већа 
  

28. 11. 2018. Извештај са спортских такмичења и ликовних 
конкурса. 
Сви чланов и актива учествовали су у пројекту 
Мајндап. 

- чланови Већа 
  

27. 12. 2018. 

  

На овом састанку анализирана је прослава Дана  
школе, организована су такмичења на ликовном 
конкурсу „Мали Пјер“. Организоване су  
приредбе и изложбе (конкурси) поводом Светог 
Саве. Посете ученицима четвртог разреда 
планиране  су за Друго полугодиште. 

- чланови Већа 
  

4. 2. 2019. На овом састанку, водећи рачуна о препоруци 
Министарства просвете о вештинама и 
могућностима деце, донети су заједнички 
критријуме у оцењивању. 

- чланови Већа 
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Стручног веће математике и технологије 

 

Стручно веће чине:  Јелена Беседић, професор технике и технологије и руководилац, Соња 

Радибратовић, Миланка Вучељић, Ивана Јовановић, професори математике, Душан Зарић, 

и Лела Минић, професори технике и технологије, и Биљана Недић, професор информатике 

и рачунарства. 

 

ДАТУМ 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

27. 9. 2018. Конституисање Стручног већа и руководства. 
Уједначавање критеријума оцењивања и 
одређивање минималних планских садржаја за 
позитивну оцену (обим и квалитет). 
Планирање израде школских писмених задатака. 
Планирање, похађање, извештаји са похађаних 
стручних семинара и договор о начину 
имплементирања стечених знања у наставни 
процес. 
Сарадња са стручним већем 4. разреда. 
Израда плана угледних часова и заједничких 
пројеката. 
Реализација иницијалног теста за ученике 
шестог и осмог разреда у оквиру пројекта 
Подршка школи након спољашњег вредновања. 
(Формирано је ново Стручно веће које ће 
објединити математику, информатику и технику. 
Усклађени су критеријуми оцењивања. 
Планирани су датуми одржавања писмених 
вежби и унети у електронски дневник. 
Одабрани су семинари које ће чланови похађати 
у току школске године. 
Планирано је одржавање часова за ученике 
четвртог разреда. 
Планирани су угледни часови  и заједнички 
пројекат. 
Наставници математике су реализовали 
иницијалне тестове.) 

- чланови Већа 

17.  10. 2018. Идентификација   ученика   за   допунску 
наставу,   додатни рад   и слободне активности. 
Идентификација даровитих ученика. 
Предузимање мера за унапређивање наставе 
(увођење иновација и угледних часова). 
(Предметни наставници су идентификовали 
ученике за допунску наставу, додатни рад и 
секције. 
Идентификовани су даровити ученици и са њима 
ће предметни наставници радити у оквиру 
додатних активности и секција. 
Чланови Већа су се договорили да на навоу 
целог Већа у току године ураде заједнички 
пројекат.) 

- чланови Већа 

14. 11. 2018. Рад са даровитим ученицима кроз додатни рад. 
Анализа успеха ученика на крају Првог 
квалификационог периода. 

- чланови Већа 
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Анализа   успеха   ученика   у   савладавању   
планских   садржаја   и мера за  побољшање 
успеха. 
Припрема за  Дан школе. 
(Констатовано је да се додатни рад са даровитим 
ученицима одвија према унапред утврђеном 
плану и програму. 
На крају Првог класификационог периода било 
је ученика са недовољним успехом из 
математике. Имена ученика са недовољним 
оценама достављена су Одељењским већима и 
препознати су за ИОП из Математике. 
Ученици који са потешкоћама савладавају 
садржаје из математике, имају прилику да своја 
знања унапреде на часовима допунске наставе. 
Ученици према потреби долазе на те часове. 
За Дан школе, сви наставници Већа ће 
учествовати  кроз израду сценског реквизита – 
топа. На задату тему у изради је пројекат. 
Сценографију за представу „Солунци говоре“ 
урадила је наставница Јелена Беседић са својим 
ученицама.) 

27. 12. 2018. Анализа оптерећености ученика у редовној и 
допунској настави, додатном раду и осталим 
активностима. 
Улога   наставника   у   праћењу   и   подстицању   
професионалног развоја ученикa. 
(Наставници су дошли до заједничког закључка: 
да су ученици преоптерећени ваннаставним 
активностима, допунском наставом, додатним 
радом, секцијама и изборним предметима. Веома 
је тешко ускладити све термине одржавања 
наведених активности. 
Наставници својим перманентним праћењем 
ученика препознају њихове афинитете и, сходно 
томе, дају им сугестије и смернице за одабир 
будуће професије. У сарадњи са Тимом за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва, ученике стимулишемо за 
развијање предузетничких вештина. 
29. 11. 2018, чланови Већа математике  и 
технологије презентовали су свој пројекат 
,,Топ”. Пројекат  се односи на израду сценског 
реквизита – топа. Наставници математике су са 
ученицима радили површине фигура и тела од 
којих је сачињен топ. Наставници техничког и 
информатичког образовања су, заједно са 
ученицима, направили макету топа од 
стиродура, стиропора и хамера, а наставница 
информатике је са ученицима креирала игрицу 
са топовима. 
1. 11. 2018. наставници математике су одржали 
угледни час о Михајлу Петровићу Аласу. 
У току децембра израђено је 20 пињата за 
Новогодишњи базар, који се одржа(ва)о у холу 
школе. Циљ ове активности био је развијање 
предузетничког духа код ученика. 
Комплетну  сценографију за представу 
„Солунци говоре“, која је изведена у Центру за 

- чланови Већа 
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културу Раковица, поводом Дана школе, урадила 
је наставница Јелена Беседић са ученицом 
Теодором Глишић.) 

1. 2. 2019. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Првог полугодишта. 
Припреме за школско такмичење. 
Анализа посећености стручним семинарима 
Анализа рада стручног већа у току Првог 
полугодишта. 
(Извршена је анализа успеха и дисциплине  на 
крају Првог полугодишта. Чланови Већа 
резултате су доставили у писаној форми. 
У току су припреме за такмичења. 
Школско такмичење из математике одржано је 
18. 1. 2019. године. Ученици који су постигли 
најбоље резултате  ће  2. 3. 2019. године 
учествовати на општинском такмичењу, које ће 
се одржати у ОШ „Иво Андрић”. Списак 
ученика који су се пласирали на општинско 
тамичење,  налази се у записнику са састанка 
Већа. 
Сви чланови Већа похађали су стручне семинаре 
у току полугодишта. 
Међусобна сарадња чланова Већа и сарадња са 
осталим Већима – на је високом нивоу. 
Реализован је заједнички пројекат и угледни час 
„Топ“, у коме су учествовали сви чланови Већа. 
Одржан је и угледни час „ Живот и рад Мике 
Аласа”, који су реализовли наставници 
математике и радионица за израду пињата за 
Новогодишњи базар. 
Остварена је и успешна сарадња са осталим 
Већима, на заједничком пројекту/представи 
„Солунци говоре“.) 

- чланови Већа 

 

 

IV.7 Извештај о раду стручних сарадника 

 
 

 

Извештај о раду педагога 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Пружала подршку  наставницима у изради годишњих и 

оперативних планова рада 

Септембар  Педагог, 

директор 

Пружала помоћ наставницима у имплементацији 

стандарда за стране језике у годишње планове рада 

Током 
полугодишта 

Педагог 
 

Пружала помоћ наставницима у развијању програма, Током 
полугодишта 

Педагог 
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планирању и документовању образовно-васпитног рада  

У сарадњи са родитељима, психологом, наставницима 

разредне наставе,  члановима школског Тима за ИО, као и 

са релевантним стручњацима ван школе, учествовала у 

одабиру адекватне врсте подршке за ученике, припреми  и 

изради документације за индивидуализован начина рада са 

појединим ученицима (израда педагошког профила, 

индивидуализација и ИОПа). 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
чланови Тима за 
инклузију 

Праћење вођења педагошке документације. Током 
полугодишта 

Педагог 

Учествовање у распоређивању новопридошлих ученика. 

Активно учешће у процесу реализације Школског 

развојног плана (заједно са осталим члановима стручног 

актива за развојно планирање). 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
директор и 
чланови Стручног 
актива 

Учествовала у допуни планова и програма стручног 

усавршавања запослених 

Током 
полугодишта 

Педагог, директор 

Радила на стручном усавршавању наставника у области 

дидактичко-методичких садржаја, припремању и извођењу 

часова. 

Током 
полугодишта 

Педагог 

Учествовала у планирању и организовању појединих 

облика сарадње са другим институцијама. 

Током 
полугодишта 

Педагог, директор 

Писала месечни плана рада, дневно планирала рад. Током 
полугодишта 

Педагог, директор 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Педагог је посетила укупно  21 час, од тога пет угледних. 

Посебна  пажња је  дата  праћењу  и  вредновању  

образовно-васпитног  рада  у свим одељењима првог и 

петог разреда. Све посећене активности су анализиране и 

дата је повратна информација наставницима са предлогом 

за унапређење рада. На тај начин педагог је реализовала 

систематско праћење и вредновање образовно-васпитног, 

односно наставног процеса, развоја и напредовања 

ученика, као и ефекате иновативних активности и нових 

организационих облика рада. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
директор 

Често реализовала замене одсутних наставника. Током 
полугодишта 

Педагог 

Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на 

класификационим периодима подршка  

На клас. 
периодима 

Педагог, психолог, 
директор 

Пратила и вредновала образовно-васпитни рад током 

процеса самовредновања. 

Током 
полугодишта 

Педагог, чланови 
Тима 

У сарадњи са психологом и члановима школског Тима за 

инклузију и наставницима разредне наставе  реализовано 

је праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације, као и вредновање примене ИОПа за 

ученике којима је потребна додатна образовна подршка 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
Чланови Тима 

Пратила успех ученика у разним ваннаставним 

активностима, званичним такмичењима. 

 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
директор, 

наставници 
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Пратила појединачне узроке школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског успеха. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
директор, 
наставници 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
наставници 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Кроз  повратну  информацију  са  посећених  часова  

педагог  је  предлагала  мера  за  унапређење  образовно-

васпитног процеса као и мере у смислу корективног рада. 

Током 

полугодишта 
Педагог, 

наставници 

Припремала и реализовала часове одељењског старешине Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Пратила начин вођења педагошке документације 

наставника и евиденције образовно-васпитног рада  

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

У  сарадњи  са  учитељима  и  разредним  старешинама  

педагог  је  решавала  педагошке  ситуације  везане  за 

 међусобне односе ученика, однос ученик-наставник, 

тешкоће у учењу, непримерено понашање, изостајање са 

наставе, породични проблеми и други проблеми ученика. 

Током 

полугодишта 
Педагог, 

наставници 

Сарадња  је  постојала  и  ради  пружања  помоћи  

наставницима  у  осмишљавању  рада  са  ученицима  

којима  је потребна додатна подршка у образовању 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Сарадња је реализована и у подручјима рада као  што су  

организација часа, начини и облици провере знања и 

оцењивања  ученика,  облици  и  методе  рада  и  

мотивациони  поступци,  праћење  вођења  педагошке 

документације наставника. 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Реализована  је  сарадња  у  смислу  пружања  помоћи  

наставницима  у  остваривању  свих  облика  сарадње  са 

породицом. 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Информисала и  мотивисала наставнике  на  

континуирано стручно усавршавање, као  и  организовање 

реализације акредитованих семинара, који су изабрани на 

основу потреба наставника.Упућивање наставника на 

коришћење стручне литературе ради осавремењивања 

наставног процеса и унапређивања сопственог рада. 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници, 
библиотекар 

Учешће у раду стручних тимова, већа и актива у школи и 

предузимање мера за унапређивање њиховог рада 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Осмишљавање рада ученицима којима је подребна додатна 

образовна подршка  

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних 

часова и примера добре праксе 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Пружање помоћи наставницима на замени у процесу 

увођења у посао 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Упознавање наставника са важећим протоколима, 

правилницима и др.законски прописима неопходним за 

рад. 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 

Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
наставници 
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РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Праћење адаптације ученика првог и петог разреда Током 
полугодишта 

Педагог, психолог 

Идентификација ученика који су имали проблеме у учењу, 

откривање узрока и рад на отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу кроз индивидуални и групни 

саветодавни рад 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог 

Инструктивно-саветодавни рад са ученицима који су 

имали тешкоће у емоционалном развоју, понашању и 

учењу. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог 

Индивидуални  и  групни    разговори  у  циљу  решавања  

конфликата  међу  ученицима,  промовисање,  предлагање 

мера у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликта, као и  пружању 

помоћи  на  осмишљавању  садржаја  и  организовању  

активности  за  креативно  и  конструктивно  коришћење 

слободног времена. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог 

Учествовање у изради педагошког профила  и плана 

индивидуализације за ученике којима је потребна додатна 

подршка 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
Психолог, 
наставници 

Индивидуални рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у образовно-васпитном раду. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
наставници 

Спровођење тестирања у циљу професионалне 

оријентације (тест ТПО) за ученике осмих разреда у 

сарадњи са школским психологом и Тимом за 

професионалну оријентацију. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог 

Праћење реализације активности друштвено-корисног 

рада код ученика којима су изречене васпитне и вд мере 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
одељењске 
старешине 

РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Педагог је са родитељима решавала проблеме везане за 

развој деце, превазилажење школског неуспеха, учење, 

понашање, организацију слободног времена и времена  за  

учење . Упознавала  родитеље  са  важећим  законима,  

конвенцијама  и протоколима. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
одељењске 

старешине 

Појачана сарадња са родитељима ученика којима је 

потребна додатна подршка или се са њима ради појачани 

васпитни рад 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
наставници 

Педагог је учествовала у решавању проблема насталих на 

релацији породица-школа. 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
наставници 

Промовисала и подржавала укључивања родитеља у 

различите облике рада школе (настава-посете часовима, 

предавања, разни школски пројекти, отворена врата школе 

итд.), као и учешће у свим другим сегментима школског 

живота.  

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
одељењске 
старешине 
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Обављен је велики број индивидуалних разговора са 

родитељима у циљу пружања подршке и помоћи 

породицама, родитељима и ученицима у детектовању, 

анализи и решавању тешкоћа 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
наставници 

Присуство заједничким „Отвореним вратима” када су 

родитељи могли да дођу у школу, разговарају о свом 

детету са наставницима и стручним сарадницима 

Током школске 
године 

Педагог, психолог, 
наставници 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Свакодневна сарадња са директором око текућих 

организационих послова (писање разних обавештења, 

слање мејлова, комуникација са физичким или правним 

лицима ван школе, организација доласка физичких или 

правних лица у школу, организација одласка ученика и 

наставника на културне и образовне активности ван школе 

итд.).  

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
директор 

Сарадња са директорком око припреме за инспекцијски 

надзор. Организовање наставног процеса у случају 

изостанка неког наставника. Израда табела и форми за 

извештај о раду школе и годишњег план рада школе.  

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
директор 

Организовање различитих школских манифестација  

( Дан школе, Свети Сава, Новогодишњи вашар). 

Током 
полугодишта 

Педагог, психолог, 
библиотекар, 
наставници 

Сарадња са библиотекарком у вези са организацијом и 

реализацијом предавања о „Безбедности деце у 

саобраћају“ 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
библиотекар 

Сарадња са библиотекаром у вези са избором и 

доступношћу литературе везане за превенцију злоупотребе 

ПСА  

Током 
полугодишта 

Педагог, 
библиотекар 

Стална сарадња са школским психологом Током 

полугодишта 

Педагог, психолог,  

Сарадња са секретаром око израде решења у васпитно-

дисциплинским поступцима према ученицима. 

Током 
полугодишта 

Педагог, секретар 

РАД СА СРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Педагог је учествовала у раду Наставничког  већа, 

Педагошког  колегијума, одељењских и разредних већа, 

Тима за  заштиту  ученика  од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања,  Тима  за  ИО,  Тима за 

самовредновање, Тима за развој школског програма, Тима 

за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
НВ, чланови 
Тимова 

Све активности рада стручних органа и тимова посебно су 

документовани у записницима и извештајима наведених 

тимова 

Током школске 
године 

Педагог 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
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МУП Раковица Током 
полугодишта 

Педагог 

Дом здравља Канарево брдо Током 
полугодишта 

Доктори из ДЗ 
„Канарево брдо“ 

Школска управа Београд и Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја 

Током 
полугодишта 

МПНТР 

Институт за психологију Филозофског факултета у 

Београду у вези анкетирања ученика 5.разреда у 

међународном истраживању Деца Европе на интернету 

Децембар  Институт за 
психологију 

Филозофског 
факултета 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ЗА 

РАД 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Педагог је водила документацију о свом раду: годишње и 

месечне планове рада, дневник рада, протоколе праћења 

наставе, евиденцију индивидуалног и групног рада са 

ученицима и родитељима – досијеи 

Током 

полугодишта 

Педагог 

Педагог се континуирано припремала за свој рад и водила 

евиденцију о свом раду 

Током 
полугодишта 

Педагог 

- Учествовала у унапређивању школске документације, 

посебно оне која се односи на планирањеи праћење 

реализације програма рада школе. Ажурирање и вођење 

документације која се користи као доказ у процесу 

самовредновања рада школе. Вођење евиденције и 

документације о сарадњи са ученицима, наставницима и 

родитељима.  

Током 
полугодишта 

Педагог 

- Припремање и планирање за све облике рада са 

ученицима, родитељима и наставницима.  

Током 
полугодишта 

Педагог  

Планирање и припремање анализа, приказа, саопштења, 

итд. 

Током 
полугодишта 

Педагог,  
психолог 

Учествовала у припреми материјала за поједина 

истраживања и израду инструмената. 

Током 
полугодишта 

Педагог, 
психолог 

Планирање и реализација посета часовима. Током 
полугодишта 

Педагог, 
психолог 

Припремање угледних и других облика часова у сарадњи 

са наставницима.  

Током 
полугодишта 

Педагог  

Припремање процеса самовредновања рада школе. Током 
полугодишта 

Педагог, 
Чланови Тима 

- Учешће у изради полугодишњег Извештаја о раду школе. 

 

Током 
полугодишта 

Педагог 
психолог, 
библиотекар 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

- Након спровођења иницијалног тестирања квалитативно и 

квантитативно су анлизирана постигнућа ученика    

Септембар  Педагог и 
руководиоци 
Стручних већа 

- Анлизирање успеха и владања ученика на 

класификационим периодима 

Клас.периоди Педагог  

- Израда инструмената за спровођење истраживања у 

оквиру самовредновања 

Током 
полугодишта 

Педагог и чланови 
Тима 

- Анализа порука из Кутије поверења Током Педагог, психолог, 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

74 

полугодишта директор 

 

 

Извештај о раду психолога 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог је на почетку школске 2018/2019. године 

учествовала у изради Годишњег плана рада школе  и 

изради Годишњег плана рада психолога. 

Август / 

/ септембар 

  

- психолог 

- педагог 

- директор 

- стручна већа 

Учествовање у распоређивању новопридошлих ученика и 

учествовање у структуирању одељења (тестирање првака, 

структура одељења првог разреда). 

Август / 

/ септембар 
  

- психолог 

- педагог 
  

У сарадњи са педагогом, припрема плана посете педагога, 

психолога и директора васпитно-образовним 

активностима односно часовима у школи.. 

Током 

мполугодишта 

- сихолог 

- педагог 

- директор 

У сарадњи са педагогом, члановима Тима за ИО (у улози 

координатора), родитељима, одељењским стерешинама, 

као и са релевантним стручњацима ван школе, 

учествовање у припреми индивидуализације и ИОП-а 

ученицима којима је та врста подршке потребна. 

Током 

полугодишта 

- Тим за ИО 

- Тим за 

додатну 

подршку 
  

У сарадњи са др. С. С., педагогом, библиотекарком и 

директором – планирање систематских прегледа и 

вакцинације за ученике првог, трећег, петог и седмог 

разреда. 

Током 

полугодишта 

- Дом 

здравља 

„Канарево 

брдо” 

  

У сарадњи са др. И. В. планирање стоматолошких 

систематских прегледа у школи. 

Током 

полугодишта 

- Дом 

здравља 

„Канарево 

брдо” 

Припрема материјала за тестирање ученика осмог разреда 

у циљу професионалне оријентације. 

Током 

полугодишта 

- психолог 

- педагог 

Психолог је писала месечне планове рада и планирала 

дневни план рада. 

Сваког месеца  - психолог 

Планирање замена за наставнике који изостају тог дана, 

као и честа лична замена тих наставника (вођене су 

дискусије или држана предавања ученицима на различите 

теме). 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Психолог је посетила укупно 9 наставних и ваннаставних 

активности. Све су посећене активности анализиране и 

дата је повратна информација наставницима са предлогом 

за унапређење рада, као и сугестијама о запажањима у 

вези са радом и понашањем на часу одређених ученика. 

Током 

предвиђеног 

периода 

  

  

- психолог 

- педагог 

- директор 
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Праћење адаптације ученика првог разреда  на школске 

услове, динамику одељења, адаптације ученика 5. разреда 

при преласку са разредне наставе на предметну (кроз 

сарадњу са учитељима, одељењским старешинама, 

предметним наставницима, кроз посете часовима и 

индивидуални рад са ученицима). 

Током 
полугодишта и 

приликом 

посете 

часовима  

- наставници 
разредне 

наставе 

- наставници 

предметне 

наставе 

  

Реализоване су мере индивидуализације и ИОП-а у оквиру 

Тима за Инклузивно образовање, у сарадњи са педагогом и 

члановима тима. 

Септембар /  

/ јануар 
  

- психолог 

- педагог 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Психолог је пружала помоћ  и подршку у образовно 

 - васпитном раду кроз саветодавне консултације са 

наставницима разредне и предметне наставе, интервентним 

деловањем у случајевима непримерног  понашања ученика 

(рад на решавању педагошких ситуација, савети за 

конструктивно решавање проблема у одељењу, препоруке 

за рад на прихватању различитости, утврђивање 

психолошких чинилаца неуспеха ученика). 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 
  
  
  

Психолог је пружала помоћ  и подршку у образовно -

васпитном раду кроз саветодавне консултације са 

наставницима разредне и предметне наставе, 

интервентним деловањем у случајевима непримерног  

понашања ученика (рад на решавању педагошких 

ситуација, савети за конструктивно решавање проблема у 

одељењу, препоруке за рад на прихватању различитости, 

утврђивање психолошких чинилаца неуспеха ученика). 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 
  
  
  

Након сваког саветодавно-инструктивног рада, или 

појачано-васпитног рада, психолог је давала повратну 

информацију одељењским или предметним наставницима 

о датим смерницама ученицима или позивањем родитеља 

на сарадњу са психологом. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- наставници 

разредне 

наставе 

- наставници 

предметне 

наставе 

Саветодавни рад са наставницима након посећених часова  

у циљу унапређивања образовно-васпитног рада. 

Током 

полугодишта 

- психолог 

Активно учешће и рад са наставницима кроз активности у 

оквиру стручних тимова и тимова у школи. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- чланови 

Тимова 

Сарадња са наставницима кроз учествовање на састанцима 

са родитељима са циљем напредовања у сарадњи са 

породицом. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

Упознавање учитеља првог разреда са релевантним 

карактеристикама будућих првака. 

12. 9. 2018. - психолог 

- учитељице 1. 

разреда 

Одељење 8/1: ЧОС – Разговор о прихватању различитости.  

  

24. 9. 2018. 

  

- психолог 

- одељењске 

старешине 8/1 

Радионица у одељењу 5/1: „Бирајмо оптимизам“ 

  

6. 11. 2018. 

  

- психолог 

- одељењске 
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старешине 5/1 

Одлазак са ученицима у Војни музеј . 23. 10. 2018. - психолог 
- Јелена 

Трошић 

- Биљана 

Вишњић 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог је свакодневно радила на саветодавно-

инструктивном раду са ученицима који су имали  

потешкоћа у праћењу наставе, емоционалном развоју и 

сазревању, у понашању; након идентификације ученика, 

утврђивања природе и узрока заостајања и неуспеха, 

предложене су  и предузете одговарајуће мере. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- одељењске 

старешине 

Рађен и појачано-васпитни рад са ученицима који врше 

повреду правила понашања у школи, који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању њихових 

права, а у сарадњи са одељењским старешинама и 

учитељима, као и на предлог Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- оодељењске 

старешине 

- Тим за 

заштиту 

ученика 

  

Учествовање у изради педагошких профила  и Предлога за 

утврђивање права на ИОП за ученике којима је потребна 

додатна помоћ и подршка  у учењу. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- одељењске 

старешине 

- Тим за ИО 

Групни разговори у циљу решавања конфликата 

међу ученицима, предлагање мера у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и конструктивног 

решавања конфликта. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- педагог 

- директор 

  

Одељење 5/2: Предавање „Насиље“. 17. 10. 2018. - психолог 

Одељење 6/2: Предавање „Ефикасно учење“. 21. 11. 2018. - психолог 

Поводом Дана толеранције, који се обележава 16. 11, на 

часовима грађанског васпитања (15. 11. 2018) у 

одељењима 5/1, 5/3 и 7/3, психолог школе одржала је 

предавање путем презентације на тему „Толеранција“, као 

и како да користимо ЈА-ТИ поруке. 

15. 11. 2018. - психолог 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА  
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

У циљу постизања добре сарадње са родитељима и 

проналажења конструктивног решавања проблема на 

релацији ученик – наставник, ученик – ученик, као и 

ученик – родитељ, психолог је обављала редовне 

индивидуалне, а према потреби – и групне састанке са 

родитељима. Прикупљани су подаци од родитеља који су 

од значаја у превазилажењу проблема и подршци 

ученицима и родитељима  (технике учења, како направити 

план учења и пратити реализацију истог, како се изборити 

са потешкоћама код емоционалног развоја и сазревања, 

упућивани су родитељи на Протоколе о нивоима 

Током 

полугодишта  

  

  

  

- психолог 
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насиља...). 

Сарадња са родитељима остварена је и кроз рад Савета 

родитеља, током којих психолог школе присуствује  

седницама Савета родитеља, а према потреби – упознаје и 

информише родитеље о нивоима насиља, оствареним 

резултатима и предложеним мерама за побољшање 

квалитета рада и сарадње. Представници Савета родитеља 

упознати су од стране психолога о планирању превенције 

употреба дрога код ученика, као и о предавањима о 

безбедности ученика. 

Током 

полугодишта,  

6. 9. 2018. и 

12. 9. 2018. 

  

- психолог 

- директор 

  

Психолог је учествовала и у изради плана сарадње са 

родитељима. 

Септембар 

2018. године 

- психолог 

- педагог 

Присуство заједничким „Отвореним вратима” 

организованим са циљем да родитељи могу да дођу у 

школу, разговарају о свом детету са наставницима и 

стручним сарадницима. 

27. 12. 2018. 

  

- психолог 

Појачана сарања са родитељима ученика који раде према 

индивидуализацији и ИОП-у, као и сарадња са 

родитељима ученика против којих је вођен дисциплински 

поступак. 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- педагог 

- Тим за 

додатну 
подршку 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Свакодневна сарадња са директором  (заједничке  посете 

часовима, писање разних обавештења, слање мејлова, 

размењивање информација, организовање различитих 

школских манифестација). 

Током 
полугодишта 

  

- психолог 
- директор 

  

  

Свакодневна сарадња са педагогом у вези са 

планирањаима активности и разменама информација. 

Током 

полугодишта 
  

- психолог 

- педагог 

Сарадња са библиотекаром у вези са доступном 

литературом. 

Током 

полугодишта 
  

- психолог 

- библиотекар 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог  је учествовала у раду стручних актива и тимова, 

у раду Наставничког већа, одељењских већа и 

присуствовала је састанцима Педагошког кoлeгиjyма,   

Стручног актива за развојно планирање, Савета poдитeљa 

школе, Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за ИО 

(улога координатора), Тима за ПО. Све је документовано у 

записницима и извештајима наведених стручних актива и 

тимова. 

Током 

полугодишта 
  

- психолог 

- стручни 

активи 
- тимови 

  

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Психолог је редовно водила дневну евиденцију свог рада у Током 

полугодишта 

- психолог 
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дневнику рада и на месечном нивоу у виду оперативних 

месечних планова. 

  

Водила је евиденцију о сваком индивидуално-

саветодавном раду за сваког ученика. 

Током 

полугодишта 

- психолог 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Сарадња са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја 

Током 

полугодишта 

  

- психолог 

- педагог 

  

Пријатељи деце Раковице су у оквиру Дечје недеље 

организовали пријем деце код председника општине 

Раковице. Ученице наше школе су, у пратњи школског 

психолога и библиотекара, биле гости ГО Раковице. 

 3. 10. 2018. - психолог 

- библиотекар 

  

МУП Раковица – највише сарадња са школским 

полицајцем, узимање изјава ученика. 

16. 10. 2018. 

  

- психолог 

- школски 

полицајац 

  

Сарадња са Интерресорном комисијом (захтеви за 

додатном подршком). 

13. 11. 2018. 

  

- психолог 

- одељењске 

старешине 

  

Дом здравља Канарево брдо (систематски прегледи, 

вакцинација ученика, стоматолошки систематски 

прегледи). 

14, 15, 16, 19. и 

20. 11. 2018. и 
21, 22. и 29. 1. 

2019. 

- психолог 

- доктор 
  

Сарадња са Средњом занатском школом (сарадња са 

дефектологом у циљу пружања додатне подршке 

ученицима којима је потребан рад са дефектологом). 

  

23. 1. 2019. 

  

- психолог 

- дефектолог 

ИСРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Одељење 5/3 – социометријско истраживање односа 

унутар одељењске заједнице и анализа упитника о 

адаптацији ученика на прелазак са разредне наставе на 

предметну. 

18. 10. 2018. 

  

- психолог 

Одељење 5/1 – социометријско истраживање односа 

унутар одељењске заједнице и анализа упитника о 

адаптацији ученика на прелазак са разредне на предметну 

наставу. 

25. 10. 2018. - психолог 

  

 

 

Извештај о раду школског библиотекара 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Израда годишњег плана рада школског библиотекара и 

израда месечних планова, договор у вези са набавком 

монографских публикација за школску библиотеку . 

Септембар / 

/ октобар 

- библиотекар 

- директор 
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Вођење дневника рада школског библиотекара, статистике 

читаности и анализа рада школске библиотеке на 

месечном нивоу 

Током године - библиотекар 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Школски библиотекар је, служећи се компјутерским 

програмом и директним увидом у монографске 

публикације, направила статистичку читаност по 

одељењима. У базу података у оквиру програма унети су 

ученици првог разреда. 

Током године - библиотекар 

У сарадњи са библиотеком „Миодраг Булатовић“ 

направљен је списак првака и предат библиотеци како би 

сви ученици били бесплатно уписани. 

Септембар - библиотекар 

Набављене су књиге добијене од новца које је проследило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Све 

књиге су инвентарисане у Књизи инвентара и 

електронском програму. Инвентарисани су и сви 

бесплатни уџбеници добијени од Министарства просвете. 

Новембар / 
/ децембар 

- библиотекар 

Школски библиотекар води Књигу инвентара, али 

истовремено и електронски попуњава базу података у 

програму Библисофт. 

Септембар 2018 
/ јануар 2019 

- библиотекар 

Школски библиотекар води статистику читаности по 

месецима, разредима и одељењима и на основу тога 

предузима мере за побољшање читаности. 

Септембар 2018 

/ јануар 2019 

- библиотекар 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Договор око реализацији часова у школској библиотеци 

(часови са ученицима првог разреда у школској 

библиотеци). 

Септембар / 
/ октобар 

 

- библиотекар 
- учитељи 
- наставници 
- стручни 

сарадници 

Договор у вези са набавком литературе за школску 

библиотеку. 

Септембар / 
/ октобар / 
/ новембар 

- библиотекар 
- учитељи 
- наставници 
- директор 

Сарадња у оквиру реализације програма Дечјег савеза. Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар 
- учитељи 

- наставници 

Прикупљање песама за „Дечја песничка сусретања“. Септембар - библиотекар 
- учитељи 
- наставници 

Објављивање текстова на Фејсбук страници. Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар 
- учитељи 

- наставници 

Одлазак у Основну школу „Бранко Ћопић“ на отварање 

изложбе „Језичке недоумице“ аутора Бојана Јокановића, а 

у организацији Народне библиотеке Петровца на Млави. 

Новембар 2018. - библиотекар 
- Тамара 
Трифуновић 
Живковић 

Координисање у оквиру различитих ликовних и 

литерарних конкурса. 

Током године - библиотекар 
- учитељи 

- наставници 

Координисање у оквиру различитих предавања, промоција Током године - библиотекар 
- учитељи 
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и радионица за ученике које се реализују у школској 

библиотеци и КЦ Раковица. 

- наставници 

Стручне замене (евиденције замена налазе се у ес-

дневнику и у дневнику рада школског библиотекара; 

укупно: 36 часова замене – 30 стручних замена и 6 замена 

осталих колега). 

Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар 

Сарадња у вези са организацијом часова у школској 

библиотеци (секција енглеског језика и пројекат 

„Мистериозни скајп“ реализовали су се у школској 

библиотеци). 

Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

 

- библиотекар 
- Биљана 
Вишњић 

Сарадња у оквиру организације и реализације различитих 

културних дешавања, промоција, предавања и посета. 

Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар 
- учитељи 
- наставници 

Презентација обуке „Ко чита, не скита“. Јануар 2019. - библиотекар 
- Ј.Самарџић 
- Т. Трифуновић 

Живковић 

 РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Час у школској библиотеци са ученицима првог разреда 

(упознавање са начином рада библиотеке и правилима 

понашања, чувањем књижне грађе, радним временом...). 

Септембар - библиотекар  

- учитељи 

Одлазак у ГО Раковица и сусрет најуспешније деце са 

председником општине 

Септембар - библиотекар 

- педагог 

Одлазак у Центар за културу Раковице на учешће у 

ликовној радионици „Савремени иконопис“ у оквиру 

Духовне свечаности „Пут духовности“. 

Септембар - библиотекар  
- ученице 5. 

разреда 

Помоћ у учењу, избору литературе, изради презентација. Током године - библиотекар  

Припремање (обучавање) ученика за самостално 

коришћење библиотечког фонда школске библиотеке. 

Током године - библиотекар  

Одлазак у СЦ Раковица на финале „Дечјих игара без 

граница“. 

Октобар - библиотекар 

- Горан 

Мутавџић 

Рад са новоуписаним ученицима првог, четвртог и петог 

разреда у избору литературе и задужењима књига; 

подршка у прилагођавању. 

Децембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар  

Помоћ ученицима у савладавању наставног процеса, 

подршка, информисање, упућивање на различите изворе 

информација. 

Током године - библиотекар  

Стручне замене (евиденције замена налазе се у ес-

дневнику и у дневнику рада школског библиотекара; 

укупно: 36 часова замене – 30 часова стручне замене и 6 

часова замене осталих колега). 

Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар 

Организовање књижевних сусрета, прикупљање књига као 

добровољних поклона библиотеци, уређење паноа у 

библиотеци и холу школе, обележавање различитих 

књижевних јубилеја, посете различитим културним 

дешавањима... 

Септембар 2018 
/ јануар 2019. 

- библиотекар 

Активно учешће у свим школским пројектима (израда Децембар 2018 

/ јануар 2019. 

- библиотекар  



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

81 

позивница за Дан школе, организација изложбе поводом 

обележавања Дана школе и поставка паноа са знаменитим 

Србима Првог светског рата). 

Чланство у жирију поводом избора за „Најраспеванију 

одељењску заједницу“ млађих разреда. 

Новембар - библиотекар 

- Марјан Антић 

- Данијела 

Живанчевић 

Чланство у жирију поводом избора за најбоље рецитаторе 

млађих и старијих разреда (четрдесеторо учесника). 

Децембар - библиотекар 

- Д.Тасић 

- Тамара 

Трифуновић 

Живковић 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Остваривање сарадње са родитељима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и потребама 

ученика, а све ради развијања читалачких и других навика 

ученика и формирању личних и породичних библиотека. 

Током године - библиотекар  

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

У договору са директором школе обезбеђена су новчана 

средства, а са наставницима и ученицима је заједнички 

направљен план куповине нове књижне грађе.  

 

Током године  
 

- библиотекар 
- директ  
- педагог 
- наставници 
- учитељи 

Учешће у обележавању и прослави  Дана школе чија је 

тема била „Стогодишњица од завршетка Великог рата“ 

(изложба цртежа и дечјих радова у КЦ Раковица и холу 

школе; израда позивница). 

Децембар - библиотекар 
- директор 
- колеге 

Набавка књига и уџбеника од новца добијеног од 

Министарства просвете. 

Децембар - библиотекар 
- директор 
- колеге 

Обезбеђивање књига за награђивање ученика који су 

постигли резултате на школском ликовном конкурсу „Лик 

и дело Светог Саве”. 

Јануар - библиотекар 
- директор 

- Тања Ђокић 

РАД У ТИМОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Школски библиотекар активни је учесник свих активности 

које су у вези са радом Пријатеља деце. 

Током године - библиотекар 

Школски библиотекар координира свим предавањима и 

радионицама о Безбедности деце која се организују за 

ученике четвртог и шестог разреда. 

Током године - библиотекар 

Школски библиотекар координира свим предавањима које 

организује ЦК Раковица, Пријатељи деце, ДЗ Раковица, 

ГО Раковица, МУП Београд, Комунална полиција, ЈП 

Паркинг сервис, Војска Србије. 

Током године - библиотекар 

Школски библиотекар била је члан жирија у школском 

рецитаторском такмичењу и такмичењу у писању поезије 

„Ђачка песничка сусретања” 

Календар 
Пријатеља деце 

- библиотекар 
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Школски библиотекар је координатор за пројекат „Читам, 

па шта?“ 

Јануар 2019. - библиотекар 

Школски библиотекар је присуствовала свим седницама 

Наставничког већа. 

Током године - библиотекар 

Школски библиотекар је члан Тима за маркетинг. Пише 

чланке за сајт, „качи” чланке на Фејсбук страницу школе. 

Током године - библиотекар 

Школски библиотекар је члан Друштва школских 

библиотекара (учествује у раду Друштва, присуствује 

седницама, пише чланке...). 

Током године - библиотекар 

Школски библиотекар је члан Комисије за културну и 

јавну делатност. Присуствује састанцима када се одлучује 

и договара о обележавању важних датума (прослави Дана 

школе, прослави школске славе Светог Саве…). 

Током године - библиотекар 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 
Носиоци 

активности 

Школски библиотекар води лични портфолио.  Током године - библиотекар 

Школско законодавство – основа развоја образовања и 

васпитања, теме 4 и 6. 

13. 10. 2018.  - библиотекар 

(8 бодова) 

Обука Ко чита, не скита” у Центру за стручно 

усавршавање 

29. 11. 2018. - библиотекар 

(2 бода) 

Презентација „Ко чита, не скита“. 23. 1. 2019. - библиотекар 
- Јасмина 
Самарџић 
- Тамара 
Трифуновић 
Живковић 
(4 бода) 

Републички зимски семинар 1, 2, 3. 2. 2019. - библиотекар 

(24 бода) 

Присуствовање часовима Тунижанке Азе, фотографисање 

и објављивање текстова на Фејсбук страници школе; 

Септембар 

 

- студент 

волонтер Аза 

- Присуствовање угледном часу Биљане Смарс и Срђана 

Протића „Географија Великог рата“, поводом 

обележавања стогодишњице Првог светског рата; 

Новембар 

 

- Биљана 

Смарс 

- Срђан Протић 

- Присуствовање огледном часу из Чувара природе о 

посматрању птица; 

Децембар 

 

 

- Гордана 

Бранковић 

 

- Присуствовање часовима секције English 4 U када су 

реализовани часови „Мистериозног Скајпа“ 

Септембар 

2018 

/ јануар 2019. 

- Биљана 

Вишњић 

Вођење документације о раду школске библиотеке и 

школског библиотекара – анализа и вредновање рада 

школске библиотеке у току школске године 

(полугодишњи и годишњи извештај). 

Током године - библиотекар 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Реализоване активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
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Низ предавања о безбедности деце у саобраћају. 

Организација и присуствовање предавањима (три 

предавања у првом и трећем разреду) о едукацији ученика 

млађих разреда, а у вези са радом Комуналне полиције 

(прљање објеката и јавних површина, очување паркова и 

мобилијара у њима, очување животне средине, извођење и 

држање кућних љубимаца, кућни ред, графити, изглед 

комуналног полицајца, опрема коју има и овлашћења која 

поседује). 

Према 
календару 
школе и 
надлежних 
установа 

- библиотекар 
- ГО Раковица 
- МУП и 
Министарство 
просвете 
 

Организација и присуствовање предавању у трећем 

разреду од стране припадника Војске Србије и Црвеног 

крста Раковице, а под покровитељством ГО Раковица и уз 

присуство њеног председника гдина Цвијетина 

Ђукановића, а у вези са последицама неправилне употребе 

пиротехничких средстава и њиховим неадекватним 

складиштењем. Овом предавању присуствовали су 

ученици четвртог разреда, са циљем да се укаже на 

опасност употребе пиротехничких средстава, као и на 

обуку у пружању прве помоћи, уколико, ипак, до повреде 

дође. 

Према 
календару 
школе и 
надлежних 

установа 

- библиотекар 
- ГО Раковица 
- Логистичка 
база Војске 

Србије 
 

Координисање систематским прегледом за ученике првог, 

трећег, петог и седмог разреда који су се обављали у 

школској библиотеци 

Координисање предавањима за ученике четвртог и шестог 

разреда (МУП и Министарство просвете,науке и 

технолошког развоја). 

Организација радионица о безбедности деце у саобраћају 

од стране ЈП „Паркинг сервис“ (подела заштитних 

прслука). 

Према 
календару 
школе и 
надлежних 
установа 

- библиотекар 
- МУП и 
Министарство 
просвете 
- ЈКП Паркинг 
сервис 
 

 

 

IV.8 Стручни актив за развојно планирање 
 

 
 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: Биљана Смарс, професор географије 

и координатор, Биљана Благојевић, директор, Сузана Николић, школски педагог, Лела 

Минић, наставник техничког и информатичког образовања, Гордана Бранковић, наставник 

разредне наставе, Горан Клемчић, представник локалне заједнице, Сања Шарчевић, 

представник родитеља и Ивана Зеленбаба 8/1, представник Ученичког парламента. 
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Стручни актив за школско развојно планирање је у току Првог полугодишта 2018/2019. 

школске године одржао три састанка. 

 

ДАТУМ 

 

 

САСТАНЦИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

(мере и закључци) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

23. август 2018. Састанак је имао две тачке Дневног реда: 

- анализа и усвајање извештаја Стручног актива за 

школску 2017/2018. годину; 

- формирање Стручног актива за школску 

2018/2019. годину. 

На састанку је координатор Стручног актива 

упознала присутне са најважнијим одредницама у 

извештају из претходне школске године, уз 

констатацију да је школска 2017/2018. година била 

доста успешна. Одвијање наставе старијих ученика 

само у преподневној смени донело је много 

бенефита и наставиће се и током ове школске 

године. ГО Раковица је током  лета обезбедила 

средства за санацију бетонског платоа и степеништа 

испред школе, урађена је санација водоводно-

канализационе мреже и инсталиран је видео надзор, 

што је пример добре сарадње школе и локалне 

заједнице. Први пут су организована заједничка 

„Отворена врата школе“, а сложили смо се да ћемо 

и даље развијати и унапређивати сарадњу са 

родитељима кроз различите пројекте и предавања. 

У претходној школској години су реновирани и 

тоалети за ученике на првом спрату, уз помоћ 

донација, и доста се радило на побољшању 

ентеријера школе. Посебно смо поносни на 

изванредне резултате у такмичењима наших 

ученика из различитих наставних предмета. У 

претходној школској години израђен је нови 

Школски развојни план за наредних пет школских 

година (период 2018 – 2023. година). Извештај је 

усвојен.  

У овој школској години координатор Стручног 

актива остаје Биљана Смарс. Нови чланови 

Стручног актива су: Лела Минић, наставница 

техничког и информатичког образовања и Гордана 

Бранковић, наставник разредне наставе.  

У овој школској години приоритетне области јесу 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ и ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА (према плану активности 

новог Школског развојног плана), а у циљу 

- стручни актив за 

Школско развојно 

планирање 
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остваривања стандарда квалитета рада школе. 

Формирани су нови тимови у школи: Тим за развој 

међупредметних  компетенција и предузетништва, 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, 

Тим за професионални развој. 

Поред уређења ентеријера и екстеријера школе, у 

јуну месецу наставници наше школе имали су обуку 

за коришћење ес-дневника, са чијом употребом 

почињемо од ове школске године. Ес-дневник 

олакшава наставницима вођење педагошке 

документације, а у догледно време и родитељи ће 

моћи да имају приступ и свакодневни увид у 

напредовање и школска постигнућа своје деце. 

У првом и петом разреду се уводи пројектна 

настава која је фокусирана на исходе, а дата је већа 

слобода наставнику у креирању наставног процеса.  

Други састанак 

Стручног 

актива за 

школско 

развојно 

планирање 

 

 

 

 

 

 

 

30. октобар 

2018. 

Анализа критеријума приритетних области-

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ и ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

На састанку су анализирани показатељи за поједине 

области као што су: Руковођење и обезбеђивање 

квалитета рада установе, Школски развојни план, 

Годишњи план рада школе и Школски програм, 

организација рада школе. Констатовано је да 

Годишњи план рада школе, Школски програм и 

Школски развојни план поседују све неопходне 

ставке и параметре које поменути документи треба 

да садрже. Тим за самовредновање ће спровести 

неопходно анкетирање у вези са поменутим 

областима. 

Директор школе истакла је да је потребно веће 

ангажовање школе у аплицирању за пројекте који 

могу да обезбеде новчана средства која би се 

уложила у унапређивање квалитета рада у школи. 

Сугестија је да треба повећати сарадњу и помоћ 

родитеља у писању пројеката. Идеја је да би за 

активирање нових пројеката требало ангажовати 

Тим за маркетинг школе и Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. Према новом 

Школском развојном плану, требало би формирати 

посебан Тим за пројекте који ће се бавити управо 

проналажењем и аплицирањем за различите 

пројекте. Представник родитеља Сања Шарчевић је 

истакла да је добро што старији ученици похађају 

само преподневну смену. Што се тиче промоције 

школе, сматра да мора бити на вишем нивоу (нпр. 

учешће школе на Сајму књига). Сматра да је улога 

- стручни актив за 
Школско развојно 

планирање 
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директора школе у овом смислу одлучујућа и 

пресудна у јавном представљању школе. Сматра да 

сарадња родитеља и школе треба и мора бити на 

вишем нивоу у смислу укључивања у конкретне 

активности – привући што више родитеља школи, 

на неки начин наметнути родитељима као 

друштвену обавезу учешће у школском животу. 

Трећи 

заједнички 

састанак 

Стручног 

актива за 

Школско 

развојно 

планирање и 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе, 

 22. јануар 

2019. 

Анализа активности предвиђених за реализацију 

у текућој школској години – додирне тачке са 

приоритетним циљевима Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. 

Формирање нових тимова предвиђених 

Школским развојним планом, организовање 

едукативних предавања за родитеље, ученике и 

наставнике на различите теме, опремање 

ентеријера школе – донације. 

Додирна тачка са Тимом за обезбеђивање квалитета 

на којој треба радити јесте садржајнија и 

континуирана сарадња са родитељима: 

предавања/едукације, професионална оријентација, 

посете различитим институцијама од научног и/или 

културног значаја, што би могла бити значајна 

иновација у настави, различите манифестације. Тим 

за планирање, праћење и вредновање стручног 

усавршавања је формиран на почетку школске 

године.  

Неопходно је формирати Тим за развојне пројекте, 

док је предлог директора да њени чланови буду 

руководиоци стручних већа, али да се и сви остали 

чланови наставничког већа који то желе – могу 

прикључити. 

Тим за планирање, праћење и вредновање стручног 

усавршавања формиран је и креиран је нови 

Документ о стручном усавршавању у оквиру 

установе, који је усвојен од стране Школског 

одбора и који ће се примењивати од Другог 

полугодишта. 

Координатор Стручног актива за развојно 

планирање скренула је пажњу на потребу израде 

ИОП-а 3 за даровите ученике који показују 

изузетност и свестраност у учењу и остваривању 

запажених резултата. Психолог школе ће на 

наставничком већу посветити пажњу прецизнијој 

изради ИОП-а за ученике да би се направила 

разлика између ИОП-а 1 и ИОП-а 2, и да у 

формуларе буду унета питања у вези са 

превенцијом ризика од раног напуштања школе, за 

осетљиве групе. 

- стручни актив за 

Школско развојно 

планирање 

- Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

(Душица Трајковић, 
Наташа Тончев, 

Виолета Учур, Сања 

Стајић, Добрила 

Кузмановић, Биљана 

Вишњић, Ивана 

Јовановић, професор 

математике и 

координатор) 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  

25. 8. 2018. Пилот пројекат „2000 дигиталних учионица“. - Биљана Вишњић 

- Добрила 

Кузмановић 

- Тања Тадић 

- Јелена Палавестрић 

- Ивана Јовановић 

- Виолета Учур 

3. 9. 2018. Свечани дочек првака. - Веће учитеља 1. и 4. 

разреда 

- директор школе, 

 3. 9. 2018. У  наставном процесу започела употреба ес-

дневника. 

- Наставничко веће 

19. 9. 2018. Духовна свечаност „Пут духовности“ у сарадњи са 

Центром за културу и образовање Раковица у 

оквиру које су организоване образовне радионице 

на тему живота и дела Св. Владике Николаја. 

- Јелена Војиновић 

26. 9. 2018. „Европски дан језика“. - Весна Петек 

- Тања Тадић 
- Биљана Вишњић 

септембар 

2018. 

Предавања о безбедности у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова. 

- МУП Србије 

 

1 – 5. 10. 2018. Дечја недеља – осликавање школског дворишта, 

посете библиотеци, трка „За срећније детињство”. 

- наставничко веће 
- директор школе 

16. 10. 2018. Светски дан здраве хране. - наставнице 

биологије 

31. 10. 2018. Премијера представе „Солунци говоре“, у оквиру 

100-годишњице обележавања Првог светског рата, 

успешно је изведена пред многобројном публиком, 

а позитивни коментари о представи испраћени су у 

неколико штампаних и електронских медија. У 

представи је учествовало 54 ученика. Представа је 

изведена и на прослави Дана школе, 2. децембра, у 

сали Центра за културу Раковица, као и 15. јануара 

2019 .године на великој сцени позоришта 

„Мадленијанум“ у Земуну, на свечаној академији 

поводом „Дана српско-руског братства“. Представа 

је добила похвалу за продукцију на конкурсу Дечјег 

културног центра. 

- Добрила 
Кузмановић 

- Биљана Вишњић 

- Јелена Трошић 

- Јелена Беседић 

(сценографија) 

29. 11. 2018. „Фестивал науке“ на Београдском сајму. - Тијана Морић 

- Јелисавета 

Хрњаковић 

- Снежана Николић 

- Биљана Смарс 

30. 11. 2018. Ученици шестог, седмог и осмог разреда 

присуствовали су јавној трибини у ГО Раковица 

поводом 1. децембра, Светског дана борбе против 

ХИВ-а. 

- одељењска већа  

14. 12. 2018 – 

9. 1. 2019. 

Ученици млађих разреда су, кроз шест предавања 

под називом „Ко се брине о нашем граду?“, научили 

како изгледа комунални полицајац, коју опрему 

- припадници МУП-а 

и комуналне 

полиције 
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поседује и која овлашћења има комунална 

полиција. 

14. 12. 2018. Ученици трећег разреда слушали су предавање у 

вези са неправилном употребом пиротехничких 

средстава и њиховим складиштењем. Ученицима је 

демонстриран процес пружања прве помоћи. 

- представници 

Војске Србије и 
Црвеног крста 

Раковица 

26. 12. 2018. Новогодишњи базар и приредба/такмичење 

„Најлепша новогодишња јелка“. 

- наставничко веће 

- директор школе 

децембар 2018 

– јануар 2019. 

Родитељи добијају приступ порталу за родитеље ес-

дневника и на тај начин лакше се упознају са 

постигнућима своје деце 

- актив учитеља 

- наставничко веће 

- одељењске 

старешине 

29. 1. 2019. Упознавање родитеља са пројектом школе “Mind 

Up“ 

- директор школе 
- Савет родитеља 

 

IV.9 Извештај стручног актива за развој школског програма 
 

 

Током првог полугодишта школске 2018/2019. године oдржан је један састанак Стручног 

актива за развој школског програма. 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Септембар - Конституисање Стручног актива 

- Упознавање са новинама у садржајима 

наставних планова и програма 

- Израда анекса школског програма 

- Представљање анекса Школског програма 

Наставничком већу и Школском одбору 

- чланови Актива за 

развој школског 

програма 

 

 

У овој школској години посебна пажња је усмеравана на промене у наставном плану и 

програму за први и пети разред, односно реализацију пројектне наставе и наставу 

усмерену на исходе. 

Како је у току протекле школске године израђен нов Школски програм 2018/2022. година 

и усвојен у јуну 2018. године – све промене су његов саставни део, те није било потребе да 

се Анексом уносе новонастале промене. 
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IV.10 Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Током првог полугодишта школске 2018/2019. године одржана су три састанка Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе. 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар - Конституисање тима 
- Подела задужења 

- чланови Актива  

новембар 

и децембар 

- Провера редовне предаје записника 
- Провера благовременог уношења 

допунске/додатне наставе 

- Евиденција извођења угледно/огледних часова 

- чланови Актива  

 

 

IV.11 Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
 

Чланови oвог тима су: Јелена Беседић, професор технике и технологије и координатор, 

Биљана Благојевић, директор, Сузана Николић, педагог, Маријана Михајловић, наставник 

разредне наставе, Јасмина Самарџић, професор српског језика и књижевности, Биљана 

Смарс, професор географије, Ивана Јовановић, професор математике, Горан Мутавџић, 

професор разредне наставе, Марјан Антић, професор разредне наставе и Новка Ристић, 

представник родитеља 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва састао се четири пута у 

току Првог полугодишта. Сарадња између самих чланова Тима, као и између чланова 

Тима и свих наставника – на високом је нивоу. Детаљни извештаји са свих састанака 

налазе се у архиви школе. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

17. 9. 2018. Формирање Тима и избор координатора Тима. 
Израда плана рада Тима. 

- чланови Тима 

2. 11. 2018. Упознавање наставника са међупредметним 
компетенцијама. 
Примена предузетничког учења у постојећим 

предметним програмима (свим наставницима 

послат је материјал у писаној форми). 

- чланови Тима 

13. 12. 2018. Праћење и планирање активности које имају за 
циљ развој предузетништва. 

- чланови Тима 

5. 2. 2019. Анализа активности које су имале за циљ развој 
предузетништва за Прво полугодиште. 

- чланови Тима 
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IV.12 Извештај Тима за професионални развој 
 

Тим за професионални развој чине: Весна Петек Ребихић, професор руског језика, Наташа 

Јаредић, наставник разредне наставе, Миланка Вучељић, професор математике, Драгана 

Тасић Стојановић, професор разредне наставе и Јелена Трошић, професор српског језика и 

књижевности. Тим је одржао састанке према годишњем плану Тима. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

20. 8. 2018. Формирање Тима и избор координатора Тима. 
Израда плана рада Тима. 

- чланови Тима 

23. 8. 2018. Извештај Тима о професионалном развоју 
запослених у 2017/2018. 

- чланови Тима 

26. 10. 2018. Анализа и предлози за побољшање 

новопредложеног интерног Документа о сталном 

стручном усавршавању у ОШ „Франце Прешерн“ 

- чланови Тима 

6. 11. 2018. Усаглашавање и коначна верзија Документа. - чланови Тима 

 

Након свих састанака, разматрања и анализа предложених измена, Документ је дат на 

разматрање на седници Наставничког већа, 29. 11. 2018. 

Напомена: Сви запослени наставници су обавештени да благовремено ажурирају податке 

о стручном напредовању ради лакшег праћења и увида у исто. 
 

 

IV.13 Извештај Тима за самовредновање 
 

 
Током првог полугодишта школске 2018/2019. године реализоване су активности које су 

планиране Годишњим планом рада школе. Чланови Тима су упознати са облашћу која ће 

се вредновати школске 2018/19 (1. Организација рада школе и управљање људским 

ресурсима и 2. Школски програм и Годишњи програм рада). Координатор Тима упознала 

је чланове са стандардима вредновања и индикаторима у оквиру области, као и са 

инструментима помоћу којих ће се област вредновати. 

 

Предмет самовредновања: 

Област – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМ 

 

Стандарди вредновања и показатељи 
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СТАНДАРДИ 

ВРЕДНОВАЊА 

ПОКАЗАТЕЉИ 

Програмирање образовно-

васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе 

- Усклађеност школских докумената са прописаним 

начеллима за израду; 

- Учешће кључних циљних група; 

- Заснованост програмирања на аналитичко-

истраживачким подацима; 

- У школским документима препознаје се специфичност 

установе; 

- У програмирању су уважене специфичне потребе 

ученика. 

Планирање рада органа, тела и 

тимова је у функцији 

ефективног и ефикасног рада у 

школи 

- ГПРШ донет је у складу са ШП и РП; 

-  У операционализованим акционима плановима 

руководећих и  стручних орагана и тимова 

конкретизовани су циљеви ШП и РП; 

-  Прате се актуелне потребе школе; 

-  Гошишњи извештај о раду школе прати Годишњи олан 

рада школе. 

Руковођење директора је у 

функцији унапређивања рада 

школе 

- Јасна организацина структура; 

-  Стручна тела и тимови у складу са потребама школе; 

-  Директор прати делотворност рада тимова; 

- Директор обезбеђује услове за унапређење рада школе; 

- Постојање различитих механизама за мотивисање 

запослених. 

У школи функционише систем 

за праћење и вредновање 

квалитета рада 

- Директор остварује инструктивни рад; 

- Стручна служба прати и вреднује образовно-васпитни 

рад; 

- Самовредновање у функцији унапређивања квалитета; 

- Директор предузима мере за унапређивање рада на 

основу праћења и вредновања. 

Лидерско деловање директора 

омогућава развој школе 

- Директор као пример другима; 

- Директор као иноватор; 

-  Директор планира свој професионални развој на основу 

самовредновања и вредновања спољашњих евалуатора. 

Људски ресусри су у функцији 

квалитета рада школе 

- Директор подстиче професионални развој запослених; 

- Запослени планирају свој професионални развој на 

основу самовредновања и вредновања спољашњих 

евалуатора; 

- Запослени примењују новостечена знања са 

усавршавања. 

 

На састанку су подељена задужења и инструменти које ће чланови Тима анализирати и 

предложити измене, како би се утврдила коначна форма истих. Договорена је временска 

динамика и оквирно време неопходно за обраду добијених података. Такође, од следећег 

полугодишта, у рад Тима биће укључен и члан Ученичког парламента – ученик Димитрије 

Миловић 7/1. Са учеником ће бити испланиране његове активности у реализацији 

самовредновања. 
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Током школске године Тим ће сарађивати са осталим тимовима и активима према 

потреби. 

 

 

IV.14 Тим за инклузивно образовање 
 

 
Тим за инклузију у школској 2018/2019. години чине следећи чланови: Душица Трајковић, 

психолог и координатор Тима, Биљана Благојевић, директор, Сузана Николић, педагог, 

Виолета Учур, професор разредне наставе, Данијела Живанчевић, професор музичке 

културе, Соња Радибратовић, наставник математике и Славица Ковачевић, члан Савета 

родитеља. 

Сви планирани састанци предвиђени Годишњим планом рада школе за овај период су 

реализовани. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

26. 9. 2018. 

  

  

  

  

  

  

  

На првом састанку координатор Тима је упознала 

чланове са овогодишњим планом рада Тима  и 

предстојећим активностима. Укратко је 

резимиран дотадашњи рад и на основу евалуације 

прошлогодишњих ИОП-а, идентификована је 

потреба за изрaдом нових ИОП-а. Преложено је 

да је потребно наставити са радом по 

прилагођеном ИОП-у (ИОП1) за једанаесторо 

ученика, од којих је за петоро ученика предлoжен 

прелазак са прилагођеног на измењени програм, 

уз мишљeње интерресoрне комисије. 

- чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
- предметни 

наставници 

- учитељи 

  

   

3. 10. 2018. Одржан је Педагошки колегијум на коме је 

координатор тима дала предлог да ce усвoje  

ИОП-и. Чланови тима су једногласно усвојили 

свих девет предлога (четири ИОП-а 1 и пет ИОП-

а 2) 

- Педагошки 

колегијум 

11. 10. 2018. Тимови за додатну подршку ученицима остварују 

добру међусобну сарадњу са родитељима. 

Одржано је у току Првог полугодишта три 

састанка Тима за додатну подршку на којима су 

сагледавана постигнућа и препреке ученика у 

раду.  

- чланови Тима за 

додатну подршку 

15. 11. 2018. На наставничком већу, координатор тима 

одржaла је предавање о новом Правилнику о 

ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и 

- координатор тима 
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вредновање – нови обрасци. 

20. 11. 2018. 

 

Други састанак је организован према плану,а теме 

дневног реда биле су да се доставе предлози за израду 

нових или укидање постојећих ИОП-а Педагошком 
колегијуму на усвајање. Такође, на састанку је 

анализиран успех ученика који који раде по ИОП-у на 

крају Првог класификационог периода. На оджраном 

састанку дат је предлог да се израде ИОП-и за 

осморо ученика који су, након адаптације и 

праћења напредовања ученика, показали низак 

ниво ученичког знања. Преложено је, од стране 

одељењских старешина и предметних наставника, 

да се за ове ученикe прилагоди програм (ИОП 1). 

Анализа ученика који од почетка школске 

2018/2019. године раде по ИОП-у показује да 

ученици нису достигли одређени ниво знања 

предвиђен планом активности због честог 

изостајања ученика и нередовног похађања 

наставе. Ученици се у школи труде, показују 

интересовање и сарадњу са учитељицама, али то 

није довољно да испуне све захтеве и очекивања 

која су предвиђена у оквиру додатне подршке 

ученика. 

- чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

- чланови Тима за 

додатну подршку 

 

13. 12. 2018. На Педагошком колегијуму, координатор тима 

обавестила je присутне чланове да је израђено 

једанаест ИОП-a и да је за петоро ученика послат 

захтев за процену Интерресорној комисији, те да 

је стигло одобрење и да је израђено пет ИОП 2.  

Након тога, дат је предлог на  усвајање за још 

осам ИОП-а 1. Усвојени су сви предложени ИОП-

и. 

Накнадно је наставница математике предложила 

још два ученика за израду ИОП-а 1, а који ће се 

израдити у нареднoм периоду. 

- Педагошки 

колегијум 

4. 2. 2019. На трећем састанку се говорило о евалуацији и 

вредновању ИОП-а на крају Првог полугодишта 

за школску 2018/2019. годину. Такође, 

договорено је да се изврши ревизија ИОП-а где је 

на основу вредновања процењено да је потребно 

одрадити ревизију. За једног ученика, за кога је 

израђен привремени ИОП, на основу вредновања 

предложено је да се ИОП укине. 

На крају Првпг полугодишта за школску 

2018/2019. укупно петнаесторо ученика је радило 

по прилагођеном програму, а петоро ученика – по 

измењеном програму, док је за једног ученика 

укинут ИОП. 

Чланови Тима су упознати да је на основу 

одобрења Школске управе у Београду и 

- чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

- чланови Тима за 

додатну подршку 
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сагласности Средње занатске школе, започета 

сарадња са дефектологом из поменуте школе. 

Сарадња је остварена у виду подршке ученицима 

којима је та врста помоћи и подршке неопходна, а 

за чију процену је дозволу дала интерресорна 

комисија. 

Сви чланови тима за ИО и додатну подршку још 

једанпут су едуковани како да правилно напишу 

педагошки профил ученика и дате су смернице за 

правилно писање целокупне документације за 

ИОП. 

 

 

IV.15 Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 
 

 
Чланови oвог Тима су: Сања Стајић, наставник разредне наставе и координатор, Биљана 

Благојевић, директор школе, Сузана Николић, педагог, Душица Трајковић, психолог, 

Биљана Вишњић, професор енглеског језика, Јелисавета Хрњаковић, професор физике, 

Тијана Морић, професор биологије, Снежана Николић, професор хемије, Миленка Братић, 

наставник разредне наставе, Снежана Соковић, професор разредне наставе и Славица 

Дамњановић, представник родитеља. 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања састао 

се шест пута у току Првог полугодишта. 

Тим има значајну улогу и у предузимању мера и активности у вези са превенцијом и 

едукацијом ученика у односу на заштиту од дискриминације и насиља. Сарадња између 

самих чланова Тима, као и између чланова Тима и свих наставника, ПП службе и 

директора школе – на високом је нивоу. 

Сваки пут када су чланови Тима били обавештени о сукобу између ученика, или ученика и 

наставника, сакупљане су изјаве и извештаји на основу којих су предлагани акциони 

планови и даље мере које треба предузети. 

Детаљни извештаји са свих састанака налазе се у архиви школе. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

3. 9. 2018. Избор координатора и записничара за 2018/2019. 

годину. 

Упознавање са Програмом заштите против насиља 

за школску 2018/2019. годину 

Упознавање са Правилником о дискриминацији, 

са изменама и допунама школских правилника (о 

дежурству наставника и ученика, о употреби 

- чланови Тима 

- одељењске 

старешине 
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мобилних телефона), са кућним редом школе... 

Доношење годишњег плана рада.   

 8. 10. 2018. Упознавање чланова Тима са догађајем између 

ученика 8/2 и ученице 5/1 који се одиграо 4. 10. 

2018. на часу физичког васпитања. 

Тим је закључио да је до физичког контакта 

дошло, тј. да је у питању био облик насиља првог 

нивоа. На првом нивоу,  активности предузима 

самостално одељењски старешина, у сарадњи са 

родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са 

одељењском заједницом, групом ученика и 

индивидуално. 

У остваривању активности може користити и 

подршку Вршњачког тима, медијатора и ПП 

службе. 

Одељењски старешина прати и процењује 

делотворност предузетих мера и активности и 

подноси извештај Тиму за заштиту. 

- чланови Тима 

- одељењски 

старешина 5/1 Биљана 

Смарс 

  

30. 10. 2018. Упознавање чланова Тима са догађајем који је 

пријавила наставница физичког васпитања Маја 

Милошевић. Ученица 7/4 је на друштвеној мрежи 

објавила увредљив садржај. 

Предложене мере: 

Тим предлаже да директор установе покрене 

васпитно-дисциплински поступак према ученици 

с обзиром на закључак Тима да је реч о повреди 

забране из члана 112. ЗОСОВ у коме се забрањује 

понашање ученика према запосленом којим се 

вређају углед, част и достојанство.  

Уз изречену меру, ученици се обавезно одређује 

друштвено-користан, односно хуманитарни рад и 

спроводи изабрана активност друштвено-

корисног, односно хуманитарног рада. 

О остварењу и ефектима активности друштвено-

корисниог, односно хуманитарног рада ученице 

води бригу, прати и извештава одељењски 

старешина. 

- директор 

- педагог 

- Биљана Вишњић 

- Јелисавета 

Хрњаковић 

- Сања Стајић 

- Снежана Николић 

  

20. 11. 2018. Упознавање Тима са пријавом родитеља о 

догађају који се десио 6. 11. 2018.године, у 

одељењу 2/2 на часу енглеског језика. 

Заједничким деловањем ПП службе, директора и 

одељењског старешине процењено је да Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања није потребно да 

разматра предмет, али да ће бити упознат са 

наведеном ситуацијом. 

У оквиру педагошко–инструктивног рада, 

педагог и учитељица планирају активности 

- педагог 

- психолог 

- Сања Стајић 

- Биљана Вишњић 

- Јелисавета 

Хрњаковић 

- Тијана Морић 

. Снежана Николић 

- Снежана Соковић 
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појачаног васпитног рада, кроз радионице и 

групни рад са ученицима, додатна задужења и 

подстицање међусобне сарадње. 

24. 12. 2018. Упознавање чланова Тима са догађајем који се 

догодио на часу физичког васпитања између 

ученика шестог разреда и ученика седмог 

разреда, а који је педагогу школе Сузани 

Николић пријавила Добрила Кузмановић, 

одељењски старешина 6/2. 

Предложене мере: 

Тим предлаже да директор установе покрене 

васпитно-дисциплински поступак према 

ученику 7/4 с обзиром на закључак Тима да је 

реч о повреди забране из члана 112. ЗОСОВ, у 

коме се забрањује понашање ученика према 

другом ученику којим се вређају углед, част и 

достојанство. 

Уз изречену меру, ученику се обавезно одређује 

друштвено-користан, односно хуманитарни рад 

и спроводи изабрана активност друштвено-

корисног, односно хуманитарног рада. 

О остварењу и ефектима активности друштвено-

корисниог, односно хуманитарног рада ученика 

води бригу, прати и извештава одељењски 

старешина. 

- директор 

- педагог 

- Биљана Вишњић 

- Јелисавета 

Хрњаковић 

- Сања Стајић 

- Снежана Николић 

- Тијана Морић 

- одељењске 

старешине 6/2 

Добрила Кузмановић 

и 7/4 Данијела 

Живанчевић 

5. 2. 2019. На састанку Тима анализиране су прикупљене 

информације о раду Одељенских већа у вези са 

пројектом Школа без насиља. 

Одељењска правила су истакнута на видно место. 

Ученици наше школе учествовали су у 

активностима које су у вези са Дечјом недељом – 

„Моје је право да живим срећно и здраво“ – 

осликавали су бетонске површине у школском 

дворишту и учествовали у такмичењу. У боравку 

су направили пано „Поклони неком осмех данас“, 

а одиграна је и фудбалска утакмица између 

ученика и наставника. Учествовали смо и у 

активностима Црвеног крста, трци „За срећније 

детињство“ и хуманитарној акцији „Друг – 

другу“. 

16. 11. 2018, кроз разговоре и радионице, 

обележен је Међународни дан толеранције. 

Ученици старијих разреда наше школе 

присуствовали су јавној трибини у ГО Раковица  

„Светски дан борбе против АИДС-а“. 

Представници комуналне полиције одржали су 

предавање на коме су упознали ученике са 

пословима које они обављају. 

- чланови Тима 
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У библиотеци је одржано и предавање на тему 

„Војни пиротехничар у школи“, 14. 12. 2018. 

Предавање су одржали представници Војске 

Србије у сарадњи са активистима Црвеног крста. 

Ученици су упознати о опасностима од употребе 

пиротехничких средстава и последицама које 

могу настати. 

Током Првог полугодишта, у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова, 

организована су предавања о безбедности за 

ученике 4. и 6. разреда. 

Дан школе обележен је представом „Солунци 

говоре“ у којој је учествовао велики број ученика. 

У холу школе организован је „Новогодишњи 

базар“. Био је продајног и изложбеног карактер и 

за ученике и за родитеље. 

Из извештаја је закључено да су теме које су у 

вези са решавањем конфликата: смањење насиља 

над и међу децом и стварање безбедне и 

подстицајне средине за учење и рад – реализоване 

кроз часове одељењског старешине и одељењске 

заједнице, часове грађанског васпитања, српског 

језика и на осталим часовима зависно од потреба 

и могућности. Кроз реализацију тема стекла су се 

конкретна знања о томе како се проблем насиља 

може решити, учењем техника понашања и  

процедура у превазилажењу  конфликта. 

Све школске активности које имају за циљ 

окупљање и ангажовање ученика, на креативан 

начин представљају превентивно деловање у 

борби против насиља и доприносе стварању 

позитивне атмосфере. 

 

IV.16 Извештај Тима за професионалну оријентацију ученика 

 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 9. 2018. Информисање одељењских заједница о пројекту 

„Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу“. 

Реализација радионица петофазног модела 

- Тим за ПО 

- одељењске 

старешине 7. 

разреда 
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„Самоспознаја“. 

25. 12. 2018. Упознавање са различитим професијама на Сајму књига, 

Фестивалу науке. 

Реализација радионица петофазног модела. 

„Информисање о занимањима“. 

Презентација средњих школа. 

- Тим за ПО 

- одељењске 

старешине 7. и 8. 

разреда 

 

 

V САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

V.1 Савет родитеља 

 
 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године одржана су четири састанка Савета 

родитеља. На свим састанцима постојао је кворум. На првој конститутивној седници за 

председника Савета родитеља изабран је Игор Недељковић. 

Састанак Савета родитеља одржан је 6. 9. 2018. године (састанак је одржан са претходним 

сазивом Савета родитеља) и следећим дневним редом: 

  

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Извештај о реализацији програма образовно – васпитног рада. 

3. Извештај о завршном испиту. 

4. Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2017/2018. год. 

5. Упознавање са Извештајем о раду директора школе за школску 2017/2018. год. 

6. Предлози за унапређивање сарадње родитеља и школе у наредној школској години. 

7. Анализа успеха након поправних испита. 

8. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци. 

9. Извештај са реализованих излета, екскурзија и настава у природи у другом 

полугодишту за школску 2017/2018. год. 

10. Избор представника родитеља за сараднике у Тимовима школе. 

11. Текућа питања. 

 

Први састанак Савета родитеља одржан је 12. 9. 2018. године и са следећим дневним 

редом:  

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Конституисање Савета и избор председника, заменика и записничара Савета родитеља. 

3. Разматрање предлога Годишњег плана рада ОШ „Франце Прешерн“ за школску 

2018/2019. годину. 

4. Давање сагласности на програм излета, екскурзија и настава у природи за шкослку 

2018/2019.годину. 

5. Информисање родитеља о планирању и реализацији превентивних активности у 

области превенције употреба дрога и утврђивање плана сарадње са родитељима. 

6. Информисање родитеља о активностима које организује МУП „Основи безбедности“. 

7. Текућа питања. 
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Други састанак Савета родитеља одржан је 22. 10. 2018. године и са следећим дневним 

редом: 

1. Отварање и избор понуда за извођење излета, наставе у природи и екскурзија за 

школску 2018/19. годину. 

 

Трећи састанак Савета родитеља одржан је 5. 12. 2018. године и са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајања Записника са претходне седнице. 

2. Анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика у току Првог класификационог 

периода и мере за унапређивање успеха и понашања ученика. 

3. Анализа остварене сарадње родитеља, одељењских старешина и осталих наставника и 

непосредни задаци на унапређивању сарадње породице и школе. 

4. Извештај са реализованих излета, екскурзија и настава у природи на крају Првог 

класификационог периода. 

5. Текућа питања. 

  

Четврти састанак Савета родитеља одржан је 29. 1. 2019. године, са циљем да 

реализаторке обуке пројекта “Mind Up” концизније упознају представнике Савета 

родитеља, као и остале заинтересоване родитеље, са применом и реализацијом наведеног 

програма. 

 

Детаљни записници са Савета родитеља налазе се у архиви школе. 

 

 

VI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

VI .1 Ученички парламент 

 
У току првог полугодишта 2018/2019. школске године одржане су све планиране 

активности и састанци Ученичког парламента предвиђени Годишњим планом рада школе. 

Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог разреда. 

Координатор ове године јe Виолета Јорданов, професор енглеског језика. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

14. 9. 2018. Прва конститутивна седница, формирање Парламента, 

записник се налази код управе школе. 

- Виолета Јорданов, 

ученици 7. и 8 

разреда 

25. 10. 2018. Укључивање у акције и пројекте који се реализују на 

нивоу школе. Ученици су са својим наставницима 

припремали представу поводом стогодишњице од 

- Виолета Јорданов, 

ученици 7. и 8 

разреда 
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завршетка Првог светског рата. Предложили су и неке 

активности које имају за циљ превенцију употребе дрога. 

Записник се налази код управе школе. 

20. 12. 2018. На овој седници су чланови Парламента прочитали 

извештај о успеху и дисциплини ученика на крају Првог 

класификационог периода и дискутовали о начину 

оцењивања. Записник се налази код управе школе. 

- Виолета Јорданов, 

ученици 7. и 8 

разреда 

 

 

VI.2 Извештај о раду Пријатеља деце 
 

 
 

Школске активности у оквиру Пријатеља деце усклађују се са Годишњим планом 

Пријатеља деце општине Раковица којом руководи Љиља Цмиљановић. Након састанака 

који се одржавају у КЦ Раковица, координатори Миленка Братић и Марјан Антић, путем 

огласне табле и вибер групе, обавештавају колеге о предстојећим активностима, 

организују школска такмичења и попуњавају пријаве за општинска и градска такмичења. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар Бесплатно учлањење у градску библиотеку „Миодраг 

Булатовић“ за ученике првог разреда у оквиру 

обележавања Дечје недеље. 

- координатор и 

чланови 

октобар 5. 10. 2018. у ОШ „Ђура Јакшић“ одржано је такмичење у 

осликавању школског дворишта кредама, као активност у 

оквиру обележавања Дечје недеље. Тема је била „Моје је 

право да живим срећно и здраво“. Нашу школу је 

представљало пет ученика четвртог разреда и пет 

ученика шестог и седмог разреда. 

Пријем у општини за најуспелије ученике у протеклој 

школској години као активност у оквиру обележавања 

Дечје недеље. Испред наше школе ишле су следеће 

ученице: Лара Грандић 3/2, Софија Радовановић 3/1 и 

Елена Степановић и Лара Борисављевић 5/2.      

Хуманитарна акција „Деца – деци“ (прикупљање 

школског прибора). 

- координатор и 

чланови 

новембар 

  

У нашој школи је одржано такмичење „Ђачка песничка 

сусретања“. 

У нашој школи организовано је и такмичење 

најраспеваније одељењске заједнице. На општинском 

такмичењу нашу школу ће представљати ОЗ  4/1 . 

- координатор и 

чланови 

децембар Пријатељи деце организују такмичење у цртању/сликању - координатор и 
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карикатуре „Мали Пјер“, а професор  ликовне културе 

Тања Ђокић одабрала је радове ученика који ће се 

такмичити на општинском нивоу. 

Одржано је и школско такмичење рецитатора за млађе и 

старије ученике наше школе. 

12. 12. 2018. је у КЦ Раковица одржано општинско 

такмичење Пријатеља деце „Најраспеванија одељењска 

заједница“. Ученици 4/1 су са својим учитељем Гораном 

Мутавџићем представљали нашу школу и освојили 

ДРУГО место. 

чланови 

 

 

VI.3 Извештај о раду Црвеног крста 
 

 
 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

септембар 

2018. 

Акција  „Друг другу”. 

(На нивоу школе прикупљен је школски прибор – 

ранчеви, свеске, бојице, оловке... и предат ЦК 

Раковице.) 

Обележен је светски дан срца (29. 9.) – „За сва наша 

срца“. 

(Ученици млађих разреда учествовали су на 

ликовном конкурсу на тему здравља срца.) 

Акција „Безбедност деце у саобраћају“. 

(Ученицима првог разреда, Омладина ЦК Раковица 

одржала је кратку презентацију из Саобраћајног 

буквара кроз игру и сарадњу са децом.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 

- учитељи 

- одељењске 

старешине старијих 

разреда 

октобар 

2018. 

Трка „За срећније детињство“.  

(Одржана је 11. 10. 2018. Продајом учесничких 

бројева – 50 динара за број, обезбеђена су средства 

за пружање помоћи социјално угроженим 

породицама.) 

Програм борбе против трговине људима.  

(Црвени крст организовао је едукативну радионицу 

на ову тему 11. 10. 2018.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 

- учитељи 

- одељењске 

старешине старијих 

разреда 

новембар 

2018. 

Манифестација „Светски дан детета“.  

(Обележена је 20. 11. Учествовали су ученици од 

другог до четвртог разреда, својим литерарним 

радовима на тему дечјих права, хуманости, 

толеранције и дечјег виђења света.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 

- учитељи 

- одељењске 

старешине старијих 
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разреда 

децембар 

2018. 

Трибина „Светски дан против АИДС-а“. 

(За ученике шестог, седмог и осмог разреда ЦК је 

организовао предавање у просторијама Општине 

Раковица, које се традиционално одржава сваког 1. 

децембра.) 

Акција ,,Један пакетић – пуно љубави“. 

(Црвени крст је поделио новогодишње пакетиће 

ученицима наше школе који потичу из социјално 

угрожених породица.) 

- Ката Чучковић 

- Тања Тадић 

- Мирјана Филић 

- учитељи 

- одељењске 

старешине старијих 

разреда 

 

 

VI.4 Извештај о раду Вршњачког тима 
 

 
 

У Основној школи „Франце Прешерн“, у оквиру пројекта „Школа без насиља“, 

функционише и Вршњачки тим. Вршњачки тим чине ученици од 5. до 8. разреда (по 2-3 

представника из сваког одељења ). Ученике бирају одељењска заједница и одељењски 

старешина, на основу неких критеријума које ученик треба да поседује (осетљивост на 

потребе других, спремност за помоћ другима, спремност на сарадњу и тимски рад, 

толерантност, креативност, комуникативност, успешност у решавању конфликтних 

ситуација, умешност, искреност, примерно владање, отвореност за дискусију, предлоге, 

сугестије, способност у изражавању мишљења које се уважава...). 

Све активности Тима усмерене су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији 

ненасилне комуникације. 

У оквиру Вршњачког тима функционише и Вршњачка медијација (медијатори су ученици, 

чланови Вршњачког тима). У првом полугодишту одржане су три вршњачке медијације и 

сукоб је успешно решен. Записник се налази код координатора ВТ-а. 

Планиране активности Вршњачког тима су реализоване, али не предвиђеном динамиком, 

због обавеза и активности у оквиру пројекта „Солунци говоре“ на којем је била 

ангажована Јелена Трошић, координатор Вршњачког тима. 

 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

13. 12. 2018. 

 

Састанку је присуствовало седамнаесторо ученика. 

Координатор Вршњачког тима информисала је 

ученике о плану, програму и активностима 

предвиђеним за ову школску годину. Укључени су 

ученици петог разреда у ВТ (по три-четири 

ученика) и објашњено им је који је значај и улога 

ВТ-а. Објашњено им је шта је медијација, како се 

до медијације долази, како се постаје медијатор. 

- чланови Вршњачког 

тима 

- координатор 

Вршњачког тима 
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Старије ученице Лола Јевтић и Марија Поповић 

поделиле су са другима своја искуства. Говориле 

су о својој улози у оквиру ВТ-а, али и у оквиру 

одељењске заједнице, када су чланови ВТ-а. 

Ученици су давали предлоге како могу 

информисати другаре о томе када и како им се 

могу обратити када су у проблему. 

У оквиру тачке разно, ученици су износили неке 

проблеме и ситуације са којима се сусрећу у 

оквиру одељењске заједнице, а којима би се могли 

бавити чланови ВТ-а. 

19. 12. 2018. 

 

Овом састанку су присуствовали само ученици 

петог разреда (осморо ученика). Циљ састанка био 

је да се нови чланови, ученици петог разреда, 

упознају са појмом и улогом медијације и 

медијатора. Координатор Вршњачког тима им је 

најпре објаснила како најчешће долази до 

медијације, како се организује, која су правила у 

медијацији и које су обавезе медијатора. Упознала 

их је са правилима у току медијације и објаснила 

који је задатак медијатора.  

Након теоријске обуке, ученици су се кроз две 

кратке, измишљене ситуације испробали као 

медијатори и као стране у сукобу. Једна група 

ученика је предлагала разлог сукоба, два ученика 

су глумила стране у сукобу, а два ученика су била 

у улози медијатора. 

На овај начин је урађена вежба у којој су 

учествовали сви ученици. Договорено је да се 

ученици петог разреда позову да присуствују 

правој, реалној медијацији (где су медијатори 

ученици старијих разреда – седмог разреда) 

уколико је буде у току другог полугодишта. 

Ученици су похваљени за залагање и озбиљан 

приступ. 

- ученици петог 

разреда који су 

чланови Вршњачког 

тима 

- координатор 

Вршњачког тима 

30. 1. 2019. 

 

Састанку је присуствовало тринаесторо ученика 

(нису присуствовали ученици шестог и осмог 

разреда). На овом састанку је анализиран рад 

Вршњачког тима у првом полугодишту школске 

2018/2019. године. Констатовано је да су ученици 

петог разреда врло заинтересовани за рад Тима, да 

пружају иницијативу у раду, самостално дају 

предлоге и сугестије и да ће се, поред радионица 

за обуку медијатора, укључивати најпре као 

посматрачи у реалним медијацијама уз старије, 

искусније вршњаке, а потом ће самостално радити 

и опробати се у улози медијатора. Говорено је о 

улози чланова ВТ-а у оквиру одељењских 

- чланови Вршњачког 

тима 

- координатор 

Вршњачког тима 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

104 

заједница. Ученици су износили своја искуства и 

проблеме са којима се суочавају. Дат је предлог 

како да вештине које поседују искористе у 

ненасилној комуникацији, превазилажењу 

вршњачких сукоба и проблема. Објашњен је појам 

и значај вршњачке подршке у учењу, али и у 

понашању. Ученици су информисани о типовима и 

облицима насиља и скренута им је пажња како на 

насиље треба реаговати (унутрашња мрежа 

заштите од насиља). Упознати су и са појмом 

„сагледавања ситуације из друге перспективе“ или 

„из туђих ципела“. 

 

 

VII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, 

ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

 
 

Разред и 

време 

реализације 

Полудневни 

излет  

Остварени циљеви Носиоци 

активности 

1. разред 

17. 10. 2018. 

.  

Огледно 

добро Мали 

Дунав, 

Радмиловац 

Ученици су посетили Огледно добро 

Пољопривредног факултета у Београду 

„Радмиловац” – јединствену еколошку 

оазу. Имали су прилику да истражују, 

забаве се, уживају, али и да стекну нова 

знања о флори и фауни Дунава. 

Шетњом са докторандима и магистрима 

са Пољопривредног факултета кроз 

„Радмиловац“, деца су се возила чамцима, 

пецала рибе, видела Водену ботаничку 

башту, Зоо врт, Пачарник, сојеницу – 

кућу на води, акваријуме са дунавским 

рибама, језера, баре, висећи мост, аласку 

колибу – мали музеј рибарства, летњу 

учионицу, кутак за водене гмизавце, кутак 

за мале истраживаче, као и острво 

еволуције. Осим што су имали прилику да 

виде све наведено, деца су уживала и у 

спортским играма које је организовао 

професионално обучени рекреатор. 

- учитељи  

1. разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. разред 

25. 10. 2018. 

Музеј Науке 

и технике и 

Црква 

Ученици су кроз откривање, учествовање, 

експериментисање и непосредан контакт 

са научним изазовима научили ново о 

- учитељи 

- Туристичка 

агенција 
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Ружица на 

Калемегдану 

астрономији, математици и логици на 

забаван начин.  

У Музеју науке и технике су имали 

радионицу „Елекрицитет“, а том 

приликом су правили струјно коло и 

проверили који су предмети (и 

материјали) проводници струје, а који су 

изолатори.  
Деца су у цркви Ружица на Калемегдану 

имала прилику да разгледају 

унутрашњост ове специфичне цркве и 

чују причу о њеним необичним 

лустерима, направљеним од остатка 

оружја и метака из Балканских ратова и 

Првог светског рата.  

„Еверест“ 

4. разред 

17. 10. 2018. 

Огледно 

добро Мали 

Дунав, 

Радмиловац 

Ученици су се на полудневном излету 

упознали са флором и фауном Дунава, 

истраживали, забавили се и научили 

много тога што до сада нису знали. 

Пецали су, возили се чамцем, обишли 

ЗОО врт, ботаничку башту, аласку кућу, 

сојеницу... 

- учитељи  

4. разреда 

4. разред 

29. 11. 2018. 

Музеј науке 

и технике  

Ученици 4. разреда посетили су Музеј 

науке и технике где су били подељени у 

групе. Свака група имала је свој програм 

који су као одељења пролазили 

наизменично. Имали су радионицу: 

Електрицитет и струјно коло, проводници 

и изолатори. Након тога су посетили 

галерију играчака, научну играоницу: 

Човек и техника, мера и број... Посетили 

су и цркву Ружицу где је водич испричао 

легенду о њој, а затим су прошетали 

Калемегданом где је водич ученицима 

објашњавао позицију српске и 

аустроугарске војске у Првом светском 

рату. Нису заборављени ни споменик 

Победнику, калемегданске капије, ушће.... 

- читељи  

4. разреда 

 

 

 

 

Разред 

и време 

реализације 

ЕКСКУРЗИЈА 

(дестинација) 

Остварени циљеви Носиоци 

активности 

7. разред 

18. 11. 2018. 

Београд – 

Вршац –  

Београд 

У Вршцу смо према плану обишли 

Градски музеј у коме нам се обратио 

кустос Музеја, Саборну цркву, 

Директор 

Биљана 

Благојевић, 

Савкa Ракић, 
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Владичански двор и Апотеку на 

степеницама (нисмо улазили у апотеку 

због реновирања).  

  Према програму излета био је обилазак 

куће Јована Стерије Поповића. Посетили 

смо Манастир Месић где су нас монахиње 

срдачно примиле и испричале причу о 

манастиру.   

  Према програму, слободно време 

ученици су требали да проведу на ливади 

код Девојачког бунара. Одељењске 

старешине и водич агенције договорили 

су се да се због лоших временских услова 

то слободно време одржи у самом Вршцу 

због безбедности деце. Деца су се 

дружила на градском тргу и у парку и 

задовољни су се вратили са екскурзије. 

Мајa 
Милошевић, 

Данијелa 

Живанчевић и 
Биљанa 

Вишњић, 

туристичка 

агенција 
“Ласта” 

 

8. разред 

3. 11 – 4. 11. 

2018. 

Београд – 

Бечеј – 

Суботица – 

Београд 

Обилазак дворца Фантаст у близини 

Бечеја. Дворац је 1925.године саградио 

један од најбогатијих људи тада ,Богдан 

Дунђерски. Посета ергеле у Зобнатици. 

Након ове посете стигли смо у 

Суботицу,сместили се у хотелу Патриа и 

након краћег одмора обишли Градски 

музеј. Након вечере ученици су имали 

забаву у дискотеци у оквиру хотела. 

Сутрадан су ученици обишли Градску 

кућу која припада архитектури сецесије. 

Градска кућа је подигнута 1912.године и 

централни део зграде чини Велика 

већница са раскошним витражима. Након 

тога отишли смо до Палићког језера које 

је удаљено 8км од Суботице. Палићко 

језеро је једно од најомиљенијих 

излетишта јер пружа изузетно богатство 

садржаја. Посетили смо зоо врт и након 

обиласка провели време у обиласку овог 

дивног излетишта.Након тога вратили смо 

се до хотела,ручали и након ручка 

обишли центар Суботице.У касним 

поподневним сатима кренули смо ка 

Београду и стигли у Београд пуни 

позитивних утисака.                                                                                                                                                            

Директор 

Биљана 
Благојевић, 

Хрњаковић 

Јелисавета 

Морић Тијана 
Николић 

Снежана, 

туристичка 
агенција 

“Ласта” 
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VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ОБЛИКА РАДА 
 

 

VIII.1 Извештај о раду боравка 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
август 

2018. 
Чланови Стручног већа продуженог боравка организовали су рад 

у продуженом боравку за 2018/2019. годину. 

Набављена су  наставна средстава и материјал потребан за рад 

(хамери, папири у боји, пластелин, лепак, воштане боје, креде...). 

Чланови Стручног већа су изложбом у холу школе пожелели 

добродошлицу првацима. 

Дана  29. 8. и  30. 8. одржани су родитељски састанци и упис 

првака у продужени боравак. 

- чланови Већа 

 
 

септембар 

2018. 
Усвојен је програм рада: самостални рад ученика, организоване  

активности и слободно време. 

Дана  3. 9. 2018. године, у просторијама боравка, потписивани су 

уговори са родитељима који су уписали своју децу у боравак 

(други разред). 

Уписано је 66 ученика првог разреда, 47  ученика другог разреда 

и 31 ученик трећег разреда. 

Организован је режим  рада у продуженом боравку. 

Изложба у холу школе  „Јесење дрво“ (први разред). 

Изложба у холу школе „Поклоните неком осмех данас“ (други 

разред) 

Отпочело је вођење педагошке документације. 

Утврђено је бројно стање ученика који користе доручак и ручак 

у продуженом боравку. Направљен је нови уговор о достави 

оброка са фирмом Movie Kitchen D.O.O. 

- чланови Већа 

 
 

октобар 
2018. 

 

Сагледане су способности ученика ради успешнијег праћења 

наставе. 

Поводом Дечје недеље, ученици продуженог боравка су 

осликавали кредама у боји школско двориште. 

Изложба у холу школе „Моје је право да живим срећно и 

здраво“ (први разред). 

Изложба у холу школе „Изложба грнчарско вајарских радова“ 

(други разред). 

Ученици првог разреда постали су чланови школске библиотеке. 

- чланови Већа 
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новембар 
2018. 

Анализирани су успех и дисциплина ученика и реализација 

плана рада. 

Сагледана је прилагођеност ученика на школску средину. 

Корективни рад са ученицима који имају проблема у учењу 

спроведен је према потреби. 

Организована је изложба у холу школе „Хвала Вуку за азбуку“ 

(први разред). 

- чланови Већа 

 
 

децембар 

2018. 
Анализирана је оптерећеност  ученика домаћим задацима. 

Поводом прославе Дана школе, ученици продуженог боравка 

учествовали су у пројекту школе „Солунци говоре“, са изложбом 

у КЦ Раковица, а на тему „Лик српског војника“. 

Анализиран је васпитно-образовни  рад у продуженом боравку 

на крају Првог полугодишта. 

Свака група у продуженом боравку израдила је новодишње 

украсе, капе  и честитке, за новогодишњи базар, „Новогодишњу  

јелку“ – слагалицу (заједнички рад); узето је активно учешће у 

изложби јелки у холу школе. 

Стручно веће боравка припремило је новогодишњу представу        

„Чудна шума“ за децу запослених у школи . 

Организована је новогодишња журка за ученике боравка 

- чланови Већа 

 
 

јануар 
2019. 

Донете си нове смернице у раду у складу са потребама ученика. 

Организоване су изложбе „Срећна нам слава Свети Сава“ и 

„Свети Сава – монах, учитељ, путник, исцелитељ, принц и 

помиритељ“ (мозаик/колаж). 

Анализирани су успех и дисциплина ученика и реализација 

плана и програма рада. 

- чланови Већа 

 
 

 

VIII.2 Извештај о реализацији програма заштите животне средине 
 

 
 

ДАТУМ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

28. 8. 2018. 

 

На овом састанку утвђен је Годишњи плана рада Тима и 

договарало се о активностима (распореду задужења). 

Чланови Тима ће сарађивати са другим наставницима и 

достављати извештаје о њиховом раду. Координатор 

тима ће пратити активности у школи које су у вези са 

екологијом. 

Маријана 

Михајловић 

28. 12. 2018.  На састанку је извршена анализа реализованих 

активности и сачињени су план и задужења за нове 

активности у наредном периоду. 

Маријана 

Михајловић 
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Током Првог полугодишта редовно су се одвијале 

активности предвиђене Годишњим планом рада Тима за 

заштиту животне средине.  

У оквиру наставе, ученици су са својим учитељима и 

наставницима активно и врло успешно сарађивали са 

члановима Тима за заштиту животне средине. 

Учествовали су у уређењу и заштити животног простора, 

као дела животне средине у коме бораве док су у школи 

(учионице, ходници, школско двориште...). Поред 

практичног рада, за који су ученици показали велику 

заинтересованост, посебан акценат стављен је и на 

едукацију како би ученици заиста схватили колико је, и 

због чега, важно да чувамо, штитимо и уређујемо 

животни простор у коме боравимо, као и животну 

средину, што представља основни предуслов опстанка 

живих бића на планети, па и нас самих. 

 

VIII.3 Извештај о реализацији програма здравствене заштите 
 

Наша школа остварује сталну сарадњу са Домом здравља Раковица ( извештај о 

спроведеном систематском прегледу ученика достављен је директору школе).  

Према плану здравствених активности, у току првог полугодишта школске 2018/2019. год. 

у просторијама школе урађени су систематски прегледи за све ученике првог, трећег, 

петог и седмог разреда. За ученике трећег разреда систематски прегледи обављени су у 

периоду 14.11.-15.11.2018. године. За ученике петог разреда 15.11.-16.11. 2018. године, а 

за ученике седмог разреда 19.11.-20.11.2018. године. Антропометријским мерењем, које је 

спровела докторка из ДЗ Раковица, дошли су до резултата да је ове године регистровано 

мање гојазне деце у односу на предходне године. Такође, укупан број ученика са мањим 

или вечим деформитетима кичменог стуба је мањи у односу на прошлогодишње 

испитивање. Што се тиче вида, у благом је порасту у односу на предходне године. У 

оквиру систематског прегледа ученика седмог разреда, 13.10.2018. године обављен је и 

преглед офтамолога и лабораторијски скрининг за малокрвност. Ученици 8. разреда 

примили су вакцину против дифтерије, тетануса и дечје парализе у просторијама 

школског диспанзера Канарево брдо ДЗ Раковица, у периоду од 21.01.2019. - 22.01.2019. 

Након свих спроведених систематских прегледа и вакцинације ученика 8. разреда, 

обављен је систематски преглед и за ученике 1. разреда у периоду од 28.01.-29.01.2019. 

године. У просторијама школе се налази и зубарска ординација, тако да у договору са 

школом, а према плану систематских прегледа, ученици редовно одлазе на систематске 

прегледе. С обзиром на превентивне активности везане за оралну хигијену зуба у школи се 

организују и радионице и предавања за ученике млађих разреда. 

 

 

VIII.4 Извештај о реализацији програма социјалне заштите  
 

Током првог полугодишта евидентирани су ученици којима је неопходна социјална и 

образовна заштита. Обезбеђивана је помоћ социјално угроженој деци у виду школског 

прибора, уџбеника. Остваривана је сарадња са Црвеним крстом Раковица (предавања, 

радионице, конкурси). Ученици трећег разреда су прошли обуку Црвеног крста из области 
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прве помоћи и реалистичког приказа повреда при употреби пиротехничких средстава. 

Организоване су едукативне радионице на тему толеранције и превенције 

дискриминације.  

Школа остварује сталну сарадњу са Центром за социјални рад Раковица. 

 

 

VIII.5 Извештај о реализацији програма превенције малолетничке 

делинквенције и корективно-васпитног рада 
 

У току школске године у циљу повећања безбедности ученика и превенције поремећаја 

понашања школа је сарађивала са МУП – ом. 

Кроз реализацију програма Tима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања и предвиђених тема за час одељењског старешине, ликовне 

и литерарне радове, спортске манифестације реализовне су активности на пољу 

малолетничке делинквенције и корективно – васпитног радa. 

Појачана је сарадња са родитељима ученика који показују промене у понашању. Са 

ученицима који су током савладавања наставног градива имали тешкоће или проблем у 

социјализацији спроводио се корективно – васпитно – образовни рад. 

Укључивани су ученици у различите активности школе ( радионице, Вршњачки 

тим,Ученички парламент, секције, додатна настава, допунска настава, обележавање Дана 

школе, школске славе Светог Саве...) 

 
 

IX КОНКУРСИ, ПРЕДАВАЊА, ПОСЕТЕ 
 

IX.1 Конкурси (ликовни и литерарни) 
 

Литерарни: 
 Конкурс Црвеног крста поводом Светског дана права детета са темама: ,Моје жеље 

– моја права“ и ,,Све што хоћу – то и могу“ 

 Мој супер распуст (конкурс ИК ,,Лагуна“) – ученици 5/2 и 5/3 

 Сви би хтели да одрастем, а ја се осећам као дете – ученици 5/2 и 5/3 

 Литерарни конкурс ,,Михаило Петровић Алас – значајна личност наше науке и 

културе“ (конкурс посвећен обележавању 150 година од рођења Михаила 

Петровића Аласа) 

 Зелена учионица – Састави о јесени 

 Стара маслина – Бар 

 Не прљај, немаш изговор – рециклажа пластичних кеса 

Ликовни: 

 Фестивал науке, наградни конкурс – Клетт 

 Конкурс ЛИК России 

 ,,Моја соба из маште“ – Форма Идеале 

 Девети међународни конкурс ,,Цртам зимску идилу за своју честитку“ 

 Ликовни конкурс ,,Нацртај своју лектиру!“  – Бигз школство 

 Ликовни конкурс ,,Божић“ 

 Школски ликовни конкурс ,,Лик и дело Светог Саве“ 

 Ликовни конкурс ,,Мали Пјер“ 

 ,,Моје је право да живим срећно и здраво“  
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 Изложба ликовна малог формата ,,Мини рестАРТ 2018“ 

 Ликовни конкурс ,,Доста су свету једне Шумарице“ 

 Ликовни конкурс ,,Моје је право да  живим срећно и здраво“ – индивидуално 

 Ликовни конкурс ,,Моје је право да  живим срећно и здраво“ – сликање по бетону 

(2. награда на општини) 

 Ликовни конкурс ,,Не прљај немаш изговор“ – изазов ,,Еко – Бонтон“ – одељење 

5/2 

 Међународни конкурс ,,Песме Франце Прешерна“ 

 Ликовни конкурс – Руска школа ,,Руске бајке“ 

 Ликовни конкурс „Мини рестарт“ – Велика Плана 

 „Сан и јава старе маслине“ – Међународни конкурс, Бар 

 Ликовни конкурс Октобарски салон (штампан календар са радом ученице, међу 13 

радова) 

 Конкурс у холу школе „Најлепше окићена јелка“ 

 

IX.2 Предавања 
 

● Кошаркашки клуб „Рас” 

● Одбојкашки клуб „Раднички“ 

● Кошаркашки клуб „Церак“ 

● Рукометни клуб „Јуниор“ 

● Промоција школе спорта „Партизан” 

● Предавања о употреби пиротехничких средстава (Војска Србије и ГО Раковица) 

● Предавање комуналне полиције Београда на тему Послови комуналне полиције 

● Предавање о сиди, ГО Раковица 

● Толеранција – сви смо различити 

● Конференција: „Сјај и сенке хиперАКТИВНОСТИ“ 

● „Ђаци вас моле, успорите поред школе”, предавање у организацији ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

● Maxi караван – предавање о здравој храни 

● Предавање о дигиталним уџбеницима  

● Предавања о електронском насиљу  

● Основи безбедности деце – Шта ради полиција и Заједно против насиља 

● „Заштита од природних непогода“, присуство са одељењском заједницом 

● Болести зависности 

● Превенција и заштита деце од трговине људима 

● Насиље као негативна друштвена појава 

 

 

IX.3 Посете 
 

Биоскоп: 
● КЦ Раковица „Руске бајке“ 

● Мали Дунав – некад и сад,  биоскопска сала пољопривредног добра Радмиловац 

 

Позориште: 
● КЦ Раковица ,,Мој деда Хогар” ( ученици 1-4. разреда) 

● Обележавање 100 година од ослобођења Београда у Првом светском рату, ДКЦБ 
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● Дан српско-руског братства, Мадленијанум 

 

Музеји: 

● Музеј Срема, Суботица 

● посета Војном музеју и обилазак Калемегдана 

● Музеј науке и техике 

● Музеј рибарства, смештен у алаској колиби 

 

Фестивали: 

● Фестивал науке, Београд 

 

Галерије: 
● Градска галерија, Суботица 

 

Сајам: 

● „Сајам књига“, Београдски сајам 

 

Панои: 

● Добородошли прваци 

● Лик српског војника (поводом Дана школе) 

● Ђачка песничка сусретања 

● Јесење дрво 

● Моје је право да живим срећно и здраво 

● Израда паноа ,,Писма“ за Европски дан језика (изложен у библиотеци школе) 

● Светски дан хране 

● Мој тањир из маште 

● Хвала Вуку за азбуку 

● Јесењи кишобрани 

● Униформе Првог светског рата 

● Момчило Гаврић – мали војник Великог рата (за Дан школе) 

● Продајна изложба кутија у холу поводом Дана школе 

● Изложба у Културном центру Раковица поводом Дана школе 

● Панои у боји заставе посвећени Великом рату  

● .Фотографије Првог светског рата ,,Бомбардовање Београда“ (за Дан школе) 

● „Нека путовање започне“ 

● „Поклоните неком осмех данас“ 

● „ Грнчарско-вајарски радови“ 

● Новогодишњи базар (изложба новогодишњих честитки, украса, занимљивих 

предмета) 

● Новогодишњи пано 

● „Цртам зимску идилу“ 

● Свети Сава (монах, учитељ, помиритељ, исцелитељ, путник) 
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X СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
 

У нашој школи је одржана спортска недеља од 10. 9. до 14. 9. 2018. и тим поводом трка 

„За срећније детињство” у организацији Црвеног крста. 

У октобру је одржана фудбалска утакмица између наставника и ученика 8. разреда. 

(Утакмица је одиграна на малом терену за фудбал у школском дворишту. Била је фер-плеј  

игра, коју су подржали и родитељи. Победили су спортски дух и међусобно поштовање 

играча и навијача.) 

Као школа, учествовали смо на Рукометијади. 

 

XI ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Учествовали смо у свим хуманитарним активностима Црвеног крста (трка „За срећније 

детињство”, „Друг – другу”). 

Учествујемо у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“ (акцијом координира вероучитељ 

Јелена Војиновић). 

„Деца – деци” (прикупљање школског прибора у организацији Црвеног крста). 

Акција Црвеног крста – трка „За срећније детињство“. 

Трка „За срећније детињство” (новац за карту, али без учешћа у самој трци). 

Помоћ за ученицу из разреда Сабину Зећири у гардероби. 

Хуманитарне активности у оквиру одељењских заједница (помоћ у гардероби и школском 

прибору за ученике ромске националности). 

Представници Црвеног крста донирали су свеске за ученике наше школе који су социјално 

угрожени. 
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XII САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 
 

XII.1 Сарадња са родитељима 
  

У циљу унапређивања рада школе, у холу школе су постављене „Кутије поверења“ (за 

ученике и за родитеље), у које се убацују предлози, сугестије, похвале и проблеми. Ове 

кутије имају за циљ побољшање сарадње између школе и ученика, као и између школе и 

родитеља. Све поруке које се убаце у кутију могу (а не морају) бити анонимне. 

Кутијe отварамо током месеца и трудимо се да што ефикасније решавамо проблеме и 

усвајамо добре предлоге. Одговоре од општег значаја објављујемо на огласној табли у 

холу школе. 

Приликом обележавања Дана школе и школске славе Светог Саве, представе „Солунци 

говоре“ велики број родитеља је учествовао у нашим активностима. Пружали су подршку 

око набавке костима, давали техничку и моралну подршку. 

Сваког месеца организујемо  „Дан отворених врата школе“, када су родитељи у прилици 

да разговарају о свом детету било са учитељима, било са одељењским старешинама, 

предметним наставницима, стручним сарадницима и директором школе. Општи је 

закључак да овакав вид активности доприноси још бољој сарадњи школе и родитеља. 

 

 

XII.2 Сарадња са друштвеном средином 
 

Школа остварује сарадњу са свим основним и средњим школама на општини, са Центром 

за културу, Црвеним крстом, Ватрогасним савезом, Канцеларијом за младе, Пријатељима 

деце, ДКЦ Београда, МУП-ом Раковице, Домом здравља, Одељењем за образовање 

Раковице, Градским секретаријатом образовања, Школском управом и многим другим 

организацијама од значаја за рад школе. 

У школи су организовани систематски прегледи за ученике првог, трећег, петог и седмог 

разреда. За ученике седмог разреда је организован систематски преглед у ДЗ Раковица уз 

присуство родитеља и одељењских старешина. 

Представници општине су организовали, у сарадњи са Војском Србије и Црвеним крстом, 

предавање на тему „Војни пиротехничар у основној школи“. Предавање за ученике трећег 

разреда организовано је у школској библиотеци. 

Представници Паркинг сервиса су држали радионицу са ученицима првог разреда „Деца 

вас моле, успорите поред школе“. 

У школи је одржано и предавање „Ко се брине о нашем граду“ које су одржали 

представници комуналне полиције за ученике млађих разреда. 

Са КЦ Раковица смо учествовали у обележавању „Дана духовности“. Ученици наше 

школе су гледали филм „Руске бајке“, учествовали у изради стрипова и ликовних 

радионица, као и у квизу „Од Николе до Николаја“. 
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Ученици наше школе присуствовали су јавној трибини у ГО Раковица поводом 1. 

децембра, Дана борбе против вируса ХИВ-а. Црвени крст Раковица је, обележевањем овог 

дана, желео да скрене пажњу младима да само ризично понашање може довести до 

заражености ХИВ-ом. Предавању су присуствовали ученици шестог, седмог и осмог 

разреда. 

У току школске 2018/2019. остварена је сарадња са Руским домом. Део представе 

„Солунци говоре“ изведен је у позоришту Мадленијанум 15. 1. 2019.године, када се 

обележавао дан српско-руског братства, за шта је школа добила орден, а наставници – 

признање и значке, као и ученици учесници. 

Тим за маркетинг, на основу Годишњег плана рада школе, остварује следеће активности: 

* Прикупљање података, праћење, измене и допуне плана у складу са ситуацијом 

* Прикупљање и објављивање релевантних информација на званичној Фејсбук страници 

школе 

* Континуирано ажурирање и богаћење школског сајта 

* Повезивање с медијима ради праћења школских дешавања, медијски интересантних, а 

који популаришу школу 

* Израда плана обележавања јубилеја и значајних датума 

* Тематске изложбе радова ученика 

* Презентација резултата рада 

-  школски конкурс ликовних радова 

-  прослава Нове године; 

- документовање фотографија и материјала након обележавања манифестација и значајних 

датума 

Све што је планирано, успешно је реализовано. Чланови Тима континуирано раде на 

ажурирању сајта и Фејсбук стране школе. У току Првог полугодишта, према утврђеној 

динамици, организована су заједничка отворена врата, када су родитељи могли да са 

учитељима, одељењским старешинама, предметним наставницима и стручним 

сарадницима разговарају о успеху и дисциплини своје деце. 

 

XII.3 Међународна сарадња 
  

Колеге из ОШ „Франце Прешерн“ из Крања прослављале су 50 година постојања школе и 

тим поводом су нас позвали да будемо њихови гости. Присуствовали смо прослави која је 

укључивала различите спортске, радионичарске и културне активности. Овај догађај 

обогатио је и Међународни симпозијум који је подразумевао размену искустава и 

представљање примера добре праксе. На Међународном симпозијуму су учествовали: 

Горан Мутавџић са темом „Учитељ кроз време“, Јелена Палавестрић са темом „Од 

традиционалне ка савременој настави“ и Јелена Трошић са темом „Пројекти“. Поред 

представника наше школе, овом сусрету су присуствовале и колеге из Аустрије, Црне 

Горе и Босне и Херцеговине. Боравак у школи искористили смо за размену искустава, али 

и дружење, јер су нам домаћини организовали излет до Бледа и посету „Елановом“ музеју.  

На свечаној приредби проглашени су и награђени ученици који су учествовали на 

Међународном ликовном и литерарном конкурсу посвећеном поезији Франце Прешерна. 

Награђен је ликовни рад наше ученице Јелене Стаменковић 8/1, а њен ментор је професор 

ликовне културе Тања Ђокић. Поред директора школе Биљане Благојевић, учесника на 

Међународном симпозијуму, нашу школу су представљале и Биљана Вишњић, професор 

енглеског језика и Ивана Станковић, као представница техничког особља. Разменили смо 
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контакте, идеје, договорили заједничку сарадњу и проширили познанства и са колегама из 

других школа. 

Поводом обележавања нашег Дана школе, угостили смо колеге из Словеније из ОШ 

„Франце Прешерн“ из Крања. Они су присуствовали представи која је изведена у КЦ 

Раковица, посетили су часове и обишли неке од знаменитости Београда. Као и претходних 

година, размењивали смо искуства и договарали се о заједничким пројектима. 

И ове школске године настављена је сарадња са амбасадом НР Кине, Институтом 

„Конфуције“ у вези са факултативним учењем кинеског језика у нашој школи. 

Ове школске године, у сарадњи са организацијом AISEC, у нашој школи су се 

организовале радионице енглеског језика за ученике шестог и седмог разреда. Циљ 

реализације оваквог типа језичких радионица јесте упознавање ученика са другом 

културом, начином живота, обичајима и посебностима државе одакле студент волонтер 

долази, како би кроз конверзацију на енглеском језику ученици развијали своје 

комуникативне способности. 

 

 

AIESEC је највећа организација на свету, вођена од стране младих који, обезбеђујући 

међународне праксе, представљају платформу за развој лидерства. Организација обухвата 

117 земаља и територија. Студенткиња  која је у нашој школи водила ове радионице 

пореклом је из Туниса. Она је учествовала у обележавању Европског дана језика када је 

пред ученицима и колегама представила културу и знаменитости своје земље. 

Читавом активношћу у нашој школи координирала је професор енглеског језика Биљана 

Вишњић. 

 У оквиру секције енглеског језика English 4 U и реализацијом пројекта „Мистериозни 

скајп“, ученици наше школе се виртуелно повезују са децом из целог света, а кроз 

реализацију виртуелних излета обилазе различите кампове, музеје, националне паркове. 

 

XIII ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

XIII.1 Заступљеност у медијима 
  

У току школске 2018/2019. године, прилози о дешавањима из наше школе објављени су у 

различитим средствима информисања (новине, портали). Извештај о представи „Солунци 

говоре“, као школском пројекту поводом обележавања стогодишњице Великог рата, 

пренели су: „Вечерње новости“, „Политика“, „Ало“, „Телеграф“ и интернет портали: 

https://www.kurir.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-vel… 

https://www.telegraf.rs/…/3012802-nezaboravni-cas-istorije-… 

https://www.republika.rs/…/nezaboravan-cas-istorije-osnovna… 

С обзиром на то да јако блиско сарађујемо са ГО Раковица, да имамо доста заједничких 

активности, велики број текстова о дешавањима у нашој школи објављен је на Фејсбук 

страници и сајту општине Раковица. 

Наш школски сајт се редовно ажурира, као и Фејсбук страница школе. 

 
 

 

 

 

https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3166141/nezaboravan-cas-istorije-prica-o-velikom-ratu-malih-glumaca-bez-trunke-lazi?fbclid=IwAR0XgSMCmVPsO7HzwE1gBm_W5pJr2uJK11EbN2HLoyBiwbguRUvvLmURBjQ
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3012802-nezaboravni-cas-istorije-u-rakovici-gromoglasni-aplauz-posle-predstave-solunci-govore?fbclid=IwAR1TqqWu1biw7ONzROzu_eH_MHRqGcWb27fZpuSFYEQZ2G8LmTlP0WDps_4
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
https://www.republika.rs/zabava/kultura/103055/nezaboravan-cas-istorije-osnovna-skola-france-presern-odrzala-predstavu-prepunoj-sali-centra-kulturu-rakovica?fbclid=IwAR3ViabD_S3wprQ7Sa9tmKODwokP0vvRbOEbPPNnWvAdGEXo2JtOImm_gdU
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XIV СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

 
Семинари 
 

Табела стручног усавршавања наставника налази се на крају извештаја.  

У школи је за наставнике одржана друга радионица/обука за пројекат MindUp који се 

примењује у нашој школи од ове школске године. 

Наставници су индивидуално похађали семинаре у складу са својим планом стручног 

усавршавања. 

Наставница српског језика Снежана Милић, запослена на пословима стручног 

сарадника/библиотекара, ишла је на обуку Центра за стручно усавршавање („Ко чита, не 

скита“), коју је потом пренела колегиницама из актива српског језика. 

Колегинице Тамара Трифуновић Живковић и Снежана Милић биле су на 60. Републичком 

зимском семинару Друштва за српски језик. Током Другог полугођа, пренеће своје утиске 

колегама из колектива. 

 

Стручно усавршавање унутар установе такође се налази на крају Полугодишњег извештаја 

о раду школе. 

 

У току Првог полугодишта реализовани су следећи угледни/огледни часови: 

1. Маргита Почековац - руски језик, наставна јединица: Времена года. 

2. Гордана Бранковић - чувари природе, наставна јединица: Посматрање птица. 

3. Сања Стајић - ликовна култура, наставна јединица: Површинска орнаментика  

„Отискивање кромпиром“. Наставница је одржала и огледни час „Ритам“. 

4. Весна Петек Ребихић - енглески језик, наставна јединица: Животиње. 

5. Маја Милошевић - физичко васпитање, наставна јединица: Штафетне игре. 

6. Јелена Беседић, Миланка Вучељић, Соња Радибратовић, Ивана Јовановић, Душан 

Зарић, Лела Минић, Биљана Недић (стручно веће математике и технике и технологије), 

наставна јединица: Прављење топа. 

7. Биљана Смарс и Срђан Протић - географија и грађанско васпитање, наставна јединица: 

Географија Великог рата. 

8. Соња Радибратовић, Миланка Вучељић, Ивана Јовановић - математика, наставна 

јединица: Михаило Петровић - Мика Алас. 

9. Снежана Николић, Савка Ракић, Тијана Морић, Јелисавета Хрњаковић, наставна 

јединица: Вода, ваздух, земљиште. 

10. Биљана Вишњић, Мистериозни скајп 

11. Весна Петек-Ребихић „Animal crazy“ 

12. Душица Трајковић: „Бирајмо оптимизам“ 
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XIV МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА РАДА ШКОЛЕ 
 

У школској 2018/2019. години су планирана и остварена значајна улагања. Она се односе 

на:  

 

* Превоз запослених, струја, вода, централно грејање, комуналне услуге, потребан 

материјал за уређење и одржавање школске зграде и дворишта, радне униформе и обућа за 

домара и теткице, услуге комуникација, осигурање запослених, Услуге по уговору, текуће 

поправке и одржавање, канцеларијски материјал, усавршавање запослених – котизације за 

семинаре...  

 

* Ноћно обезбеђење, материјал за наставу, текуће поправке и одржавање, репрезентација 

за Дан школе, Св. Саву, награде за ученике, компјутери и таблети, телевизор, уређење 

екстеријера и ентеријера школе... 

 

* Опрема за боравак, наставна средства, реквизити за спортске активности, играчке... 

 

* Наменска средства добијена од од Градског секретаријата за образовање  и дечју 

заштиту  (активна столица за дете са посебним потребама и таблети) 

 

* Наменска средства добијена од Општине Раковица (биоскопске карте) 

 

* Наменска средства МПНТР за набавку књига за библиотеку 

 

* Видео надзор који је повезан са мониторинг службом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Франце Прешерн“                              Полугодишњи извештај о раду школе 2018/2019. 

 

119 

 

XV ЗАКЉУЧАК 
 

На основу извештаја, може се видети да смо радили на подизању квалитета наставе, 

доброј сарадњи између свих релевантних субјеката који учествују у образовно-васпитном 

процесу – ученика, наставника и родитеља, као и на уређењу екстеријера и ентеријера 

школе.  

Међупредметним повезивањима омогућили смо ученицима да им настава буде 

пријемчива, занимљивија и у складу са њиховим интересовањима, а тако усвојено градиво 

– трајније. Неговали смо предузетнички дух код ученика јер су они наши визионари које 

је потребно усмеравати и следити. 

 

Остварили смо одличну сарадњу са Општином Раковица, Министарством просвете, 

Школском управом и Градским секретаријатом за образовање, предшколском установом, 

различитим културним, спортским, здравственим и хуманитарним организацијама, што је 

омогућило ученицима укључивање у активности које поспешују њихов развој у 

образовном, духовном, физичком и сваком другом смислу. 

 

Током целог Првог полугодишта имали смо континуирану подршку родитеља, како у 

решавању текућих проблема са ученицима, тако и у донирању средстава за уређење 

ентеријера школе. 

 

Вредно смо радили и на промовисању школе кроз различите активности, а исто смо 

пласирали путем сајта и званичне Фејсбук странице школе. 

 

У школи влада радна, добра и позитивна атмосфера. 

 

Циљеве које смо поставили себи – реализовали смо и више од очекиваног. 

 

За нас ништа није немогуће. Током овог полугодишта показали смо само једну добру 

верзију себе. 

 

 

 

 

 

 

У Београду,                                                                                                    Директор школе, 

март  2019. год.                                                                                         Биљана Благојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


