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1. УВОДНИ ДЕО
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
ОШ“ Павле Савић је почела са радом 1.9.1994.
Наставни ресурси су формирани из две већ постојеће школе у Миријеву,
ОШ„Деспот Стефан Лазаревић“ и ОШ „Вукица Митровић“.
Школа од самих почетака има добре просторне услове за одвијање наставе у две
смене и кабинетски рад у предметној настави као и за спортске активности.
Како се временом увећавао број предмета увођењем изборних предмета (Верска
настава, Грађанско васпитање, Информатика и рачунарство, Цртање-сликањевајње, Домаћинство, Чувари природе, Народна традиција, Рука у тесту, Лепо
писање), дошли смо у ситуацију да јако тешко просторно можемо да одговоримо
захтевима великог броја предмета у великом броју одељења. Тако смо дошли у
ситуацију да често, у старијим разредима, изборне предмете морамо
реализовати у супротној смени.
Ученици постижу запажене резултате на такмичењима на свим нивоима.и
изванредне резултате у спорту иако су нам отежани услови за рад.
Школа данас има 1.700 ученика груписаних у 64 одељење о којима брине и са
којим ради 130 заспослен у школи.
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ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

инуелектуални, емоционални, социјални, морални и физишки развој сваког
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова,
језичке, математичке, научне, уметничке, културне, технишке,
информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом
друштву;
развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и
укуса;
развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија;
оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и
вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном живту;
развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и
образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и
професионалне процесе;
развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и
изражавања свог мишљења;
оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живоа;
развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву,
оспособљавање за рад,
стварање стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем
савремене науке, технике и технологије;
развој и практикпвање здравих животних стилова, свести о важности
сопственог здравља ибезбедности, поуребе неговања и развоја физичких
споспбности;
развој свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
еколошке етике,
развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности,
квалитетне и ефикасне сарадње са другима и споспбности за тимски рад и
неговање другарства и пријатељства;
развијање способности за улогу одговорног грађанина, заживот у
демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању
људских и грађанских права, права на различитосо и бризи за друге, као и
основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне
одговорности;
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формирање
ставова, уверења
и система вредности, развој личног и
наципоналног идентитета, развијање свести и осећања
припадности,
очување и неговање српског језика, традиције и културе, националних
мањина и етничких заједница, других народа,
развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске
културне баштине;
развој и поштовање расне, наципналне, културне, језичке, верске, родне,
полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавањеразличитпсти.
Остваривање прописаних циљева и стандарда образовних постигнућа ученика
дефинисано је планом рада и одвија се крпз:
Наставу и програме обавезних наставних предмета
Наставу и програме изборних предмета
Допунску наставу и додатни рад
Рад одељенског старешине и одељенске заједнице
Слободне акривности и ученичке организације
Спортске активности и спортска такмичења
Културне манифестације, посете и ескурзије
Школске акције

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

Примарни задаци којима се руководимо у планирању, организацијии реализацији
рада су:
 Побољшање нивоа знања и постигнућа свих ученика.
 Подизање квалитета наставе применом разноврсник метода рада, метода
активног учења и интерактивне наставе.
 Повећање компетенција наставника кроз стално стручно усавршавање,
 Отварање школе према локалној заједници кроз јачање сарадње,
 Припремање ученика за полагање завршног испита и
повећање
компетенција ученика завршног разреда за правилно доношење одлуке о
избору занимања.
 Проширивање интересовања ученика кроз увођење нових друштвених,
техничких, хуманитарник и културних активности.
 Повећање безбедности ученика у школи, као и смањење насиља увођењем
нових мера безбедности.
 Мотивисање ученика и родитеља за директно укључивање њиховип
представника у реализадију поједниних сегмената Плана рада школе
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Ради успешног остваривања свих програмских задатака које пред школу поставља
оснивач на плану основног образовања и васпитања, а на основу Годишњег плана
рада, успостављена је континуирана и уједначена сарадња Школског одбора,
стручних органа и директора школе, као и свих других учесника у раду школе.

2. УСЛОВИ РАДА

ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Пројекат школе својим функционалним решењем обезбеђује квалитетну средину за
образовање и васпитање ученика. Настава се одвија у 32 учионице и кабинети. За
рад се користе и фискултурна сала, мала фискултурна сала, библиотека, свечана
сала, две просторије за продужени боравак, кухиња са трпезаријом.
Због све већег броја ученика и потреба за додатним простором је све већа.
Надоградња школе је у току. Превазиђени су проблеми који су довели до застоја у
раду и очекује се наставак радова у најкраћем периоду.
У школском дворишту се налазе фудбалски и кошаркашки терен.

Опремљеност школе наставним средствима
Опремање школе је приоритет ради постизања бољих резултата у учењу због чега је
планирана набавка нових наставних средстава. У току првог полугодишта школске
2016/17. године набављена је техничка опрема (4 лап-топа, 4 пројектора, телевизор
за продужени боравак...), обезбеђена учионица за верску наставу, оспособљен
простор за продужени боравак ученика другог разреда, школско двориште је
уређено постављањем клупа и жардињера.
Услови рада су задовољавајући али ћемо и даље радити на обезбеђивању нових и
савременијих наставних средстава.
Сви кабинети су опремљени основним наставним средствима. Школа поседује
библиотеку са преко 11400 књига.
У целој школи постоји могућност коришћења Интернета. Школа располаже са четири
интерактивне табле и 80% учионица и кабинета је опремљено рачунарима и
пројекторима.
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ
План и програм рада школе остварује 103наставника.
Стручну службу школе чине два педагога, психолог, логопед и библиотекар.
Финансијско-административни посао обавља 3 радника.
Секретарско правне послове обавља 1 радник.
Међусобна сарадња свих запослених је основни предусловза успех у раду због тога се
интензивно ради на неговању међуљудских односа.

„Најбољиучитељ је онај којитикаже где дагледаш, али тине каже
штадавидиш.“
(кинеска пословица)
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3. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ПРВОГ РАЗРЕДА

ЧЛАНОВИ АКТИВА

Миладиновић Радмила-1/1
Мандушић Персида 1/2
Бркић Љиљана 1/3
Весна Томић 1/4
Надица Попадић 1/5
Љиља Костић 1/6
Ана Кларић 1/7
Дејан Пујовић 1/8

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Сви часови су реализовани по плану
и програму:
Српски језик-100
Математика-100
Свет око нас-41
Ликовна култура-20
Музичка култура-20
Физичко васпитање-60
Енглески језик -40
Грађанско васпитање -21
Веронаука-21
Изборни предмет-20
Час одељенског старешине-21

ПОСТИГНУТИ РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

197 ученика има напредовање на
очекиваном нивоу
9 ученика напредује стално али
спорије
17 ученика напредује мање од
очекиваног
1ученик није оцењен

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,

Допунска настава из српског језика
10
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

и математике реализована је кроз
20 часова са укупно27 ученика.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Изложба радова на тему „Хоћу да се
играм“
Ликовни конкурс „Јуца и куца“
Дечији вашар
Радионица „Мој тајни пријатељ“
Школа без насиља“Наше фаце
одељења“
Радионица „Ко све може да ми
помогне кад уочим проблем“
Радионица“Хигијенске навике у
школи и код куће“
Посета позоришту „Вук“ у
организацији Општине Звездара
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и компетенције)

-Унапређивање емоционалног
здравља у школи, моћ емоционалне
интелигенције К-1 ( 8 бодова)
-Где је нестала одговорност –К-3 (16
бодова)
Семинар су похађале учитељице
Љиља Бркић и Надица Попадић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ДРУГОГ РАЗРЕДА

ЧЛАНОВИ ВЕЋА

Одељењско веће другог разреда чине :
Гордана Трифуновић II-1
Душанка Матић II-2
Зорица Шкуртић II-3
Исидора Младеновић II-4
Александра Малиновић- II-5
Даница Апостолски II - 6
Дејана Богдановић II - 7
Милица Бошковић II - 8

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ
НАСТАВЕ

Сваки од горепоменутих наставника држао је наставу по
следећем распореду:
српски језик - 5 часова недељно
математика - 5 часова недељно
свет око нас - 2 часа недељно
физичко васпитање - 3 часа недељно
ликовна култура - 2 часа недељно
музичка култура - 1 час недељно
грађанско васпитање - 1 час недељно
изборни предмет- 1 час недељно
час одељењског старешине - 1 час недељно
секција - 1 час недељно
УКУПНО:22 ЧАСА НЕДЕЉНО

ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА ПО
ОДЕЉЕЊИМА

успех ученика по одељењима:
одељење:
успех:

II1

II 2

II -3

II4

II-5

II 6

II 7

II 8

ОДЛИЧАН

27

22

26

23

24

21

25

21

ВРЛОДОБАР

3

6

3

2

5

4

-

5

ДОБАР

-

-

-

1

-

1

2

1

ДОВОЉАН

-

-

-

-

-

-

-

-

НЕДОВОЉАН

-

-

-

1

-

-

-

1

НЕОЦЕЊЕНИ 1
ПРОСЕЧНА
4,79 4,73 4,88 4,68 4,69 4,76 4,70 4,72
ОЦЕНА

УЧЕШЋЕ НА

- Сва одељења 2.разр. су учествовала на ликовним
12

Полугодишњи извештај о раду ОШ „Павле Савић“ 2016/17.

ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ
(навести назив
такмичења,
конкурса и имена
ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈА.

конкурсима: Нећу да бригам, хоћу да се играм
Мој пријатељ ватрогасац
-Ученик 2-3 М. С.освојио 3. место на конкурсу „Нећу да
бригам, хоћу да се играм“
- Одељења II-1 и II-7 учествовала су у акцији
-Чеп у џеп
одељење:
II1
реалчизација:
допунска
20

II 2

II-5

II 6

II 7

II 8

20

II - II4
3
21 20

20

20

21

20

СРПСКИ
ЈЕЗИК

10

10

11

10

10

10

11

10

МАТЕМАТИКА

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

насатава

секција

РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

- Нису реализовани

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
(назив семинара и
компетенције)

Гордана Трифуновић- /
Душанка Матић- /
Зорица Шкуртић- Школско законодавство
Исидора Младеновић- Где је нестала одговорност? - К3; П2
- Унапређивање емоционалног здравља
у школи- моћ емоционалне интелигенције - К1; П2
Александра Малиновић- Школско законодавство
Даница Апостолски- /
Дејана Богдановић- /
Милица Бошковић- Школско законодавство

- Одељења II-4 и II-8- Позориште Звездариште- представа
„Мачор у чизмама“
- Уређење учионица и паноа
- Активности у току Дечије недеље
- Школски вашар у хуманитарне сврхе
- Промоције спортских клубова (кошарка и рукомет)
- Одељењски Новогодишњи маскенбал II-4
- Приредбе поводом Нове године - II-6 и II8
- Приредба II-5- „Наша прича о Светом Сави…“
- Хуманитарна акција- Један пакетић, много љубави Прикупљање пакетића за децу Свратишта
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
ЧЛАНОВИ ВЕЋА

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ
НАСТАВЕ

ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Разредно веће трећег разреда чине
3/1 Ђекић Славица
3/2 Вранић Гордана
3/3 Павловић Мира
3/4 Тричковић Зорица
3/5 Медић Мирјана
3/6 Лазовић Џепчески Јелена (Костић Тања)
3/7 Боровац Ивана (Јаворина Маја)
3/8 Митић Тања
проф.енглеског јез. Рељић Ана и Ђаковић Јована
вероучитељи Обрадовић Новица и Шкрелић Немања
Сваки од горепоменутих наставника држао је
наставу обавезних (Српски језик, Математика,
Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка
култура, Физичко васпитање) и изборних предмета
(Грађанско васпитање, Чувари природе, Народна
традиција) као и секција.
3/1 Ђекић Славица - Чувари природе –Литерарна
секција
3/2 Вранић Гордана – Драмска секција
3/3 Медић Мирјана - Чувари природе – Драмска
секција
3/4 Тричковић Зорица - Народна традиција –
Креативна секција
3/5 Павловић Мира - Чувари природе – Еколошка
секција
3/6 Лазовић Џепчески Јелена (Костић Тања)- Чувари
природе – Ликовна секција
3/7 Боровац Ивана (Јаворина Маја)- Народна
традиција – Математичка секција
3/8 Митић Тања – Чувари природе- Музичка секција
3/1 – 18 одличних, 5 врлодобрих,4.62
3/2 -22 одлична, 4 врлодобра, 1 добар,1недовољан;
4.52
3/3 - 12 одличних, 9 врлодобрих, 5 добрих, 4.23
3/4 - 22 одлична, 6 врлодобрих, 4.72
3/5 – 12 одличних, 13 врлодобрих, 1 добар,
1неоцењен; 4.54
14
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3/6 – 19 одличних, 9 врлодобрих, 4.63
3/7 - 23 одлична, 2 врлодобра, 4.77
3/8 -19 одличних,10 врлодобрих и 1 добар; 4,63
У трећем разреду има 215 ученика. Одличан успех
има 147, врлодобар 58, добар успех има 8 ученика, 1
ученик је недовољан, а 1 је неоцењен. Средња оцена
ученика трећег разреда је 4.58
УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ
(навести назив
такмичења,
конкурса и имена
ученика)

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈА.
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ
8.РАЗРЕДА

Ликовни конкурс „Хоћу да се играм“ у оквиру Дечје
недеље
Ликовни конкурс „Мој пријатељ Ватрогасац“
Школско такмичење Најраспеваније одељење
1.место 3/3, 2.место 3/8 и 3.место
Школско такмичење из математике
3/1 А. В , А. С. и Ј. Ч.
3/2 на општинско такмичење се пласирало 8
ученика
3/3 Л. К. С.
3/4 А. Б.
3/7 А.П.
3/8 М. В. и М.С.
3/1 – доп.с.ј.10 , доп.мат.10 секц.20
3/2 – немам податке
3/3 - доп.с.ј.10 , доп.мат.10 секц.
3/4 - доп.с.ј. 10 , доп.мат.10 секц.18
3/5 - доп.с.ј. 10 , доп.мат.10 секц. 20
3/6 - доп.с.ј. 10 , доп.мат.10 секц.20
3/7 - доп.с.ј. 10, доп.мат. 9 секц. 16 часова
3/8 - доп.с.ј. 10 , доп.мат. 10 секц. 17 часова

РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

3/1 – „Оловка пише срцем“
3/2 - Школско такмичење Најраспеваније одељење;
Одељенска приредба поводом школске славе Свети
Сава
3/3 – предавање „Мој пријатељ Ватрогасац“
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3/4 - Ликовни конкурс „Хоћу да се играм“ у оквиру
Дечје недеље и Ђачки вашар; Промоција књиге „Кад
прича причу прича“ Весне Гајовић; Ликовни
конкурс „Мој пријатељ Ватрогасац“; Школско
такмичење Најраспеваније одељење; Посета
Педагошком музеју; Одељенска приредба поводом
школске славе Свети Сава
3/6 – „Оловка пише срцем“
3/7 - Значај радних навика за успех у учењу,Дани
толеранције,Планирање сопственог напредовања
3/8 - Ликовни конкурс „Хоћу да се играм“ у оквиру
Дечје недеље и Ђачки вашар; Ликовни конкурс „Мој
пријатељ Ватрогасац“; Школско такмичење
Најраспеваније одељење; Посета Педагошком музеју;
Одељенска приредба поводом школске славе Свети
Сава
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
(назив семинара и
компетенције)
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА

БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

УСПЕХ УЧЕНИКА

IV1 28, IV2 27, IV3 26, IV4 27, IV5 30, IV6 28,
IV7 24, IV8 24
IV1 Активности поводом Дечије недеље,
Најраспеванија
Одељењска
заједница,
Школско такмичење из математике, Правила
понашања,
Буквар
дечијих
права,
Радионице, Свети Сава – школска слава
IV2Активности у оквиру дечје недеље.
Учешће
на
такмичењу
"Најраспеванија
одељенска заједница"
Учешће
на
конкурсу
"Мој
пријатељ
ватрогасац"
IV3 Школско такмичење Најраспеванија
одељењска
заједница,
Дечија
недеља,
Активности поводом школске славе Свети
Сава. Обрађене су теме „Понашање ученика у
школи“ и „Односи међу вршњацима“ на
часовима Одељењске заједнице.“
IV4 Школско такмичење Најраспеванија
одељењска заједница, Активности поводом
Дечје недеље и поводом школске славе Свети
Сава, Школско такмичење из математике,
Радионице, Буквар дечијих права.
IV5
Активности
поводом
Дечије
недеље,Најраспеванија
одељењска
заједница,Умеће
решавања
конфликата,Правила понашања,Свети Сава –
школска слава
IV6 Кућни ред, Како решавати конфликте,
Правилно учење
IV7
Конфликти и како их решити; Бринемо о
свом здрављу; Правила и зашто су она
битна; Да ли посечујемо позориште и
биоскоп
IV8 Активности у оквиру дечје недеље.
Учешће
на
такмичењу
"Најраспеванија
одељенска заједница"
Учешће
на
конкурсу
"Мој
пријатељ
ватрогасац"
IV1 Одлични 19
Врлодобри 8
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
КОНКУРСИМА ПО
ПРЕДМЕТИМА,ТЈ.
ТЕМАМА

РЕАЛИЗАЦИЈА

Добри 1
просек одељења 4,66
IV2
18 одличних, 4 врлодобра, 5 добрих
IV3 Одлични 21
Врлодобри 4
Миловановић Душан има негативне оцене из
предмета Српски језик и Енглески језик
Средња оцена одељења је 4,61
IV4 19 одличних
8 врлодобрих
Средња оцена 4,64
IV5 Одлични 23,Врлодобри 4,Добри 3
IV6 Одлични 19, врлодобри 7, добри 2
IV7 Одлични 17, врлодобри 6, добри 1
IV8 13 одличних, 10 врлодобрих, 1 добар
IV1 Школско такмичење из математике (
учествовало 7 ученика,4 ученика иде на
општинско такмичење)
Најраспеванија одељењска заједница (
школско такмичење) похвала
IV2 Математика - 4 ученика су се пласирала
на Општинско такмичење
IV3 Школско такмичење из математике – 8
ученика
Ученик П. Л. се пласирао на општинско
такмичење.
IV4 Школско такмичење из математике – 7
ученика
Ученик А. Т. се пласирао на општинско
такмичење
IV5
Школско такмичење из
математике(учествовало 7 ученика,4
ученика иде на општинско такмичење)
Најраспеванија одељењска
заједница(школско такмичење) 3.место
IV6
Ликовни конкурси: Хоћу да се играм, Мој
пријатељ ватрогасац – учестволала сва деца
Школско такмичење из математике –
учествовало 9 ученика
IV7
Школско такмичење из математике:
учествовало 8 ученика, од тога троје иду на
општинско такмичење: Ђ. П, Ђ. М. и Ч. Н.
IV8 III место на конкурсу “Мој пријатељ
ватрогасац”
IV1
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ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И СЕКЦИЈЕ (по
предметима навести број
обухваћених ученика)

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Допунска настава из српског језика- 10
часова, 3 ученика
Допунска настава из математике – 10
часова, 3 ученика
Додатна настава из математике -20 часова,
10 ученика
Ликовна секција – 21 час, 12 ученика
IV2
Допунска - 5 ученика
Додатна настава из математике - 10
ученика
Секција - 12 ученика
IV3 Допунска настава из српског језика – 10
часова
Допунска настава из математике – 10 часова
Додатна настава из математике – 8 ученика
Рецитаторска секција – 6 ученика
IV4 Допунска настава из српског језика – 10
часова, 4 ученика
Допунска настава из математике – 10 часова,
3 ученика
Додатна настава из математике – 8 ученика
Ликовна секција – 13 ученика
IV5 Допунска настава из српског језика- 10
часова,5 ученика
Допунска настава из математике – 10 часова,
6 ученика
Секција(Креативна радионица) – 21 час, 15
ученика
IV6 Допунска настава српског језика – број
часова-10, број ученика - 2
Допунска настава из математике – број
часова - 10, број ученика – 2
Додатна настава – број часова – 20, број
ученика - 9
Секција – број часова - 15, број ученика – 15
IV7
Допунска настава српског језика – број
часова 10, број ученика 3
Допунска настава из математике – број
часова 10, број ученика 3
Секција – број часова 20, број ученика 24
IV8 Допунска - 9 ученика
Додатна настава из математике - 8 ученика
Секција - 14 ученика
IV1 Сви ученици имају примерно владање.
IV2 Сви ученици имају примерно владање
IV3 Владање ученика је примерно. Ученик
Д. М. има проблема у понашању према
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НАПОМЕНА
(специфичности одељења)

другим ученицима и на часу. Не ради ништа
и омета друге ученике у раду.
IV4 Владање ученика је примерно. Ученик
М. Г. нема концентрацију у раду и
повремено омета час.
IV5
Сви ученици имају примерно
владање.Следећим ученицима су изречене
васпитне мере:Д. З. ,Ј. Ђ.(опомена
одељењског старешине),М. М.(укор
одељењског старешине).
IV6 28 ученика – примерно
IV7 Сви ученици имају примерно владање.
IV8 Сви ученици имају примерно владање
IV2 Ученици С. М, Ј. Н, Х. Р. раде по
прилагођеном програму
IV3 У одељењу је ученик са посебним
потребама, један ученик има дисграфију и
дислексију и један ученик има проблема у
понашању.
IV6 Ученици који са тешкоћама савлађују
градиво- М. М.
IV7 Ученица М. С. не може да прати градиво
4. разреда, већ ради по прилагођеном
програму
IV8 Ученицa Ј. Ј. ради по прилагођеном
програму
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ВЕЋА НАСТАВНИКА У
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

У продужени боравак je 2016/2017.године уписано 110 ученика првог и 80 ученикa
другог разреда.На молбу родитеља због специфичне ситуације уписано је и 7 ученика
трећег разред.
Нису измирене све обавезе које се односе на месечно плаћање ручка. Родитељи тих
ученика су опоменути од стране учитељица из боравка и управе школе.
Радно време
У боравку ради пет учитељица. Три учитељице првог разреда чије смене се одвијају
по следећем распореду: од 6.30 до 12.00; од 11.00 до 15.00; од 11,30 до 17,00.
Две учитељице другог разреда чије се смене одвијају по следећем распореду:
од 10.00 до 14.00и од 12.00 до 18.00
Дневни распоред активности
6:30 – 8:50 ~ Слободне активности
8:50 – 9:10 ~ Ужина
9:35 –10:00 ~ Oдмор
10:00 – 11:30 ~ Самостални рад
11:45 – 12:20 ~ Ручак (1.група)
12:40 – 13:00 ~ Ручак (2.група)
13:00 –14:00 ~ Слободне активности
14:00 –15:30 ~ Самостални рад
15:30 –16:00 ~ Одмор
16:00 – 18:00 ~ Слободне активности
Место одржавања активности
Просторијa боравка je тако опремљене да у њој свако дете може на креативан начин
да искористи своје слободно време.
Боравак за ученике првог разреда је у великој учионици у којој централни део
заузимају клупе где се одвијају усмерене и слободне активности, један део учионице
заузима угаона гарнитура и слободан простор прекривен тепихом на коме деца
организују своје активности и гледају телевизију. Постоји и део са ормарићима где се
деца пробувају, полице где се налазе дидактички материјали и катедра.
Боравак има телевизор, ДВД и дискове са цртаним филмовима, музиком и осталим
садржајима.
Боравак за ученике другог разреда налази се у учионици поред боравка за први
разред. Ученици другог разреда налазе се у учионици првог разреда до 10.00 сати.
Ученици су под сталним надзором учитеља.
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Реализација планираних активности
Током првог полугодишта школске 2016./2017. године пратио се план и програм
рада.Сви постављени циљеви и задаци веома успешно су остварени кроз наставне
садржаје, као и друге слободне активности.
У потпуности су реализоване све активности везане за наставно градиво. Обавезно
је вршена провера знања и обнављање по наставним темама.
Деца су имала могућност да вежбају
и утврђују наставне садржаје из свих
предмета. Активно су учествовала у раду и била мотивисана да већим залагањем
дођу до још бољих резултата,покажу већу сигурност и бољу примену стечених знања.
Домаћи задаци су се радили у тачно одређено време и обавезно је проверавана
тачност свих задатака.Показало се да је уз одговарајући однос према раду,упорност
и сталну контролу успех ученика још бољи.
Сарадња са наставницима из редовне наставе је била добра. Већина учитеља је
указивала на појединце са којима треба више радити на разликовању слова,техници
читања, лепшем писању и на оне са којима посебно треба вежбати множење и
дељење.
Континуираним радом поједини ученици кориговали су повремене пропусте у учењу.
Деца су се нарочито истицала и радо узимала учешће у свим слободним
активностима:





УМЕТНОСТ – активности ликовног карактера
УМЕТНОСТ – активности музичког карактера
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ И ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ.

Слободне активности су реализоване тематски,по месецима:
Јесење слике
(септембар,октобар,новембар)
ПОШЛИ
СМО
У
ШКОЛУ
ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА
ПОКАЖИ
ШТА
ЗНАШ
ВЕСЕЛА
ТАКМИЧЕЊА
ДЕЧИЈА
НЕДЕЉА
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ПРВАСЛОВА
СТИГЛА
НАМЈЕ
ЈЕСЕН
МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ

Желим.желим...
(децембар,јануар,фебруар)
МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ
Већину ученика треба похвалити за веома успешно савладане
ЗАБАВНЕ ИГРЕ
све наставне садржаје,активно учешће у раду, дружење и
примерно понашање.
ЛИКОВНЕ ИГРЕ
МУЗИЧКЕ ИГРЕ
ДРАМСКЕ ИГРЕ
НОВОГОДИШЊА
БАЈКА
ТРАДИЦИЈА
-ТЕМЕЉ
СВАКЕ
КУЛТУРЕ
СРЕЋНА
ДЕЦА
ТИХЕ
ЗАНИМАЦИЈЕ

Свака промена у понашању или у
родитељима.

раду деце пријављена је

Стручна већа продуженог боравка одржана су 03.09., 03.11.,
26.12. 2016. године.
Учитељи боравка
Милена Драгић
Бојана Ристић
Кристина Раденковић
Маја Радмановић
Миљана Божовић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ПЕТОГ РАЗРЕДА

-

ОДЕЉЕЊЕ 5-1

У одељењу 5-1 је 28 ученика, 15 дечака и 13 девојчица. 27 ученика је са позитивним
успехом, 1 ученик са негативним. Неоцењених ученика нема. Средња оцена одељења
је 4.23.
Одличан успех постигло је 13 ученика, врло добар 9, добрих је 5. Један ученик има
недовољан успех са 2 недовољне оцене, из енглеског језика и математике.
Одржано је 20 часова одељењске заједнице, где су теме биле: успех и радне навике,
како проводим слободно време, са ким се дружим и зашто, облици вршњачког
насиља и његово сузбијање, безбедност ученика у школи, обавезе и права ученика,
правила понашања.
Редовна настава одржавана је по унапред предвиђеном плану и програму, са мањим
одступањима. Додатна и допунска реализована је из математике (додатна 5 ученика,
допунска 5), хор- 4 ученика, географија: додатна 3, допунска 7 ученика, биологија:
допунска - 5 ученика, физичко: секција - 5 ученика, програмирање: секција 5
ученика.
Резултата са такмичења од значаја нема.
Укор одељењског старешине имају ученици: В. А., А. С., А. Р., због ометања наставе.
Остали ученици имају примерно владање. Опомене имају ученици: М. Ђ., Л. И., У.Е.
и Л. Е..
Одељенски старешина:
Оливета Видојевић

-

ОДЕЉЕЊА 5-2

У школској 2016./17. у одељење 5/2 је уписано 27 ученика (14 дечака и 13
девојчица). У оквиру часова одељењске заједнице и одељењског старешине
реализовани су садржаји који су имали за циљ развијање културе понашања ученика
у школи и ван ње, позитивних односа међу ученицима и поштовања старијих. Један
од већих проблема у одељењу је неприхватање различитости, па су наставни
садржаји часова одељењске заједнице били прилагођени решавању поменутог
проблема. На крају другог класификационог периода двојици ученика је изречена
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васпитна мера-опомена одељењског старешине због непримереног понашања на
часовима (А. А. и Г. А.). Васпитна мера укор одељењског старешине изречена је
ученицима П. Н., Р. О. и Ц. Л. због учесталог понављања непримереног понашања на
часовима. Ученицима П. А., Ч. А., Л. С. и К. Ј. је изречена васпитна мера укор
одељењског старешине због физичког, психичког и електронског насиља над
учеником Д. Л., а по препоруци Тима за борбу против насиља. Због физичког насиља
над учеником Ч. А. од стране ученика Т. Н. покренут је васпитно-дисциплински
поступак. Како је ученик Т. Н. на захтев родитеља исписан из школе, поступак је
обустављен. Због поменутих догађаја и поремећене радне атмосфере на часовима у
спровођење појачаног васпитног рада су поред одељењског старешине укључени ПП
служба и родитељи. На крају другог класификационог периода у одељењу 5/2 је 26
ученика.
Одељењски старешина
Игњатовић Бранислава

-

ОДЕЉЕЊЕ 5-3

БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

26 ученика; 15 дечака;11 девојчица

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Распоред часова;избор руководства и
представника за вршњачки тим;одређивање
ученика за допунску и додатну
наставу;другарство;упознавање са захтевима
и конкретним садржајима наставних
предмета;односи у одељењу;дечја недеља(
нећу да бригам,хоћу да се играм);права и
обавезе ученика;утврђивање активности на
развијању дечјег колектива;понашање
ученика;дисциплина ученика;шта је
насиље?;нивои насиља;лична одговорност за
извршавање обавеза;култура понашања
ученика;здрава исхрана;дигитално
насиље(шта би ученици требало да
знају);правила понашања;разговор о учењу и
владању на крају првог класификационог
периода;праћење наставе;радна атмосфера
на часу;праћење индивидуалног и
колективног развоја;план учења;обим и
квалитет ангажовања и интересовања у
слободним активностима;организовање
културних и забавних садржаја;моје и
мишљење других;информисање о
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предстојећим такмичењима;Светом Сави у
част(пригодни одломак из књиге Светлане
Велмар Јанковић Књига о Марку)

УСПЕХ УЧЕНИКА

13 одличних,12 врлодобрих, 1 добар ученик

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА ПО
ПРЕДМЕТИМА

На општинско такмичење из математике
пласирали су се И. К ,С. А. и П. К .
Прво место на ликовном конкурсу у оквиру
Дечје недеље- Ф. Д.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по поредметима
навести број обухваћених
ученика)

38 часова драмске секције( 1 ученик)
12 часова допунске наставе-српски језик (1
ученик)
16 часова допунске наставе - математика (1
ученик)
13 часова допунске наставе - енглески језик
(1 ученик)
63 часа хора (3 ученика)
3 часа допунске наставе из историје( 1
ученик)
4 часа додатне наставе из географије(1
ученик)
10 часова допунске наставе из биологије ( 2
ученика)
14 часова додатне наставе из математике (3
ученика)
10 часова додатне наставе из биологије(4
ученика)
Опомене одељењског старешине:
Н.Љ.,М.Т..,М. Ч.,П. К.,Л. Р.,Д.Ђ..
Укор одељењског старешине и смањена
оцена из владања на врлодобро:В. В.,Ф. Б..
В. В.-потешкоће у писању

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

НАПОМЕНА (специфичности
одељења)

Одељенски старешина
Мирјана Дамљановић

26

Полугодишњи извештај о раду ОШ „Павле Савић“ 2016/17.

-

ОДЕЉЕЊЕ 5-4

БРОЈ УЧЕНИКА
У ОДЕЉЕЊУ

У одељењу има 27 ученика ,од тога 16 дечака и 11
девојчица.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Укупно је одржано 22 часа одељ.заједнице и одељенског
старешине.На првом часу изабрано је руководство
одељењске заједнице.На часовима одељ. заједнице и одељ.
старешине са ученицима се разговарало највише :
о успеху и владању, о питањима сарадње са наставницима у
остваривању програма, о односу ученика према учењу и
извршавању школских задатака, о личним проблемима,
праћење индивидуалних способности ученика, о вербалном
насиљу, о додатној и допунској настави и слободном
времену.
Такође, имали смо и посету Малом позоришту »Душко
Радовић«.
ЧЛАНОВИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА:Д. Ј. и Л. Л .
Родитељски састанци
У овом полугодишту су одржана 3 родитељских састанака.За
Савет родитеља изабрана је Д. П . Родитељи су увек били
обавештени о успеху,владању и изостанцима ученика.

УСПЕХ
УЧЕНИКА

Средња оцена одељења је 4,19.У одељењу има 10 одличних
ученика , 14 врлодобрих и 1 ученик са добрим успехом и 2
ученика са недовољним успехом.

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО
ПРЕДМЕТИМА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)

предмет
српски
енглески
немачки

допунска
17
13
10

Бр.уч. додатна бр.уч
5
12
4
5
6

Историја
Географ.
Матем.
Биолог.

18
18
18
16

1
3
6
1

27

18
21
10

3
4
5

секција Бр.уч.
инфор- 3
матика
хор
6
40
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ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА
НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

На крају 1. полугодишта 27 ученика има примерно владање.

У првом полугодишту на почетку највише је било проблема
око дисциплине на часовима као и у понашању појединих
дечака за време одмора. Добра сарадња са родитељима.
Обављани су и рзговори са ПП службом. Највише проблема је
било са А. О.. Тим поводом су одржана и два Одељенска
већа, кад је и договорено да се са ученикомради са
прилагођеним програмом.

Одељенски старешина
Весна Ракоњац

-

ОДЕЉЕЊЕ 5-5

БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ

26 ученика; 15 дечака;11 девојчица

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Распоред часова;избор руководства и представника за
вршњачки тим;одређивање ученика за допунску и
додатну наставу;упознавање са захтевима и конкретним
садржајима наставних предмета;односи у одељењу;дечја
недеља,утврђивање активности на развијању дечјег
колектива;понашање ученика;дисциплина ученика;шта је
насиље?;нивои насиља;лична одговорност за извршавање
обавеза;култура
понашања
ученика;здрава
исхрана;дигитално насиљa;правила понашања;разговор о
учењу и владању на крају првог класификационог
периода;праћење
наставе;радна
атмосфера
на
часу;праћење индивидуалног и колективног развоја;план
учења;обим и квалитет ангажовања и интересовања у
слободним активностима;организовање културних и
забавних
садржаја,информисање
о
предстојећим
такмичењима;Светом Сави у част
19 одличних,5 врлодобрих,2 недовољна ученика

УСПЕХ УЧЕНИКА
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РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО ПРЕДМЕТИМА

На општинско такмичење из математике пласирао се
Филип Гоjkовић са 80 бодова

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)

38 часова драмске секције( 2 ученик)
12 часова допунске наставе-српски језик (3ученик)
16 часова допунске наставе - математика (4ученик)
13 часова допунске наставе - енглески језик (2ученик)
63 часа хора (3 ученика)
3 часа допунске наставе из историје( 2 ученик)
4 часа додатне наставе из географије(1 ученик)
10 часова допунске наставе из биологије ( 2 ученика)
14 часова додатне наставе из математике (3 ученика)
10 часова додатне наставе из биологије(4 ученика)
Сви yченици имаjy примерно владање

ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА
НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

Одељењски старешина Милена Коцић

-ОДЕЉЕЊЕ 5-6

БРОЈ УЧЕНИКА
У ОДЕЉЕЊУ

У одељењу V6 има 25 ученика ,од тога 15 дечака и 10
девојчица.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Укупно је одржано 21час одељ.заједнице и разредног
старешине.На првом часу изабрано је руководство
одељењске заједнице .На часовима одељ. заједнице и одељ.
старешине са ученицима се разговарало највише :
- о успеху и владању ;
- о међусобним односима ученика и наставника ;
- о односу ученика према учењу и извршавању
школских задатака ;
- о култури понашања ученика на часовима ;
- о личним проблемима ;
- о начину како учити;
- вербално насиље;
- о додатној и допунској настави;
- слободно време.
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Ове школске године највише је било индивидуалних
разговора са ученицима о успеху и учењу јер ученици се
нису добро прилагодили на почетку године.Обављени су и
индивидуални разговори са њиховим родитељима,нарочито
са родитељима дечака због њиховог понашања на часовима
и одморима.
ЧЛАНОВИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА:М. Р. и А. Р .
Родитељски састанци
У овом полугодишту су одржана 3 родитељских
састанака.За Савет родитеља изабрана је Б. Б.. Родитељи су
увек били обавештени о успеху,владању и изостанцима
ученика.Са свим родитељима сам имала одличну сарадњу
,осим са мајком Х. П.

УСПЕХ
УЧЕНИКА

Средња оцена одељења је 4,00.У одељењу има 11 одличних
ученика ,7 врлодобрих и 3 ученика са добрим успехом и 4
ученика са недовољним успехом.

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО
ПРЕДМЕТИМА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)

предмет
српски
енглески
немачки
Историја
Географ.
Матем.
Биолог.

допунска
17
13
10
18
18
18
16

Бр.уч.
8
5
5
4
8
7
7

додатна бр.уч секција Бр.уч.
12
4

18
21
10

6
4
3
атлетиика

1

20

ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

На крају 1. полугодишта 23 ученика има примерно
владање, један ученик врлодобро и један добро владање.
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НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

У првом полугодишту на почетку највише је било проблема
око дисциплине на часовима као и у понашању појединих
дечака за време одмора. Родитељи су позивани да дођу у
школу за сваки проблем који би се појави током наставе.
Пуно је обављено и рзговора са ПП слжбом. Највише
проблема сам имала са Д.Џ., Н.Г. и П. Б.

Одељењски старешина : Бојана Симоновић

-

ОДЕЉЕЊЕ 5-7

БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

УСПЕХ УЧЕНИКА

29
Кућни ред школе, Правила понашања- израда паноа
са правилима понашања и санкција у одељењу 5/7,
Насиље-шта је и како га препознати, Решавање
конкретних проблема у вези са насиљем, Лична
одговорност
за
извршења
обавеза,
Култура
понашања ученика, Актуелна питања рада и
дисциплине у одељењу, Анализа резултата у учењу и
владању на крају класификационих периода, Учешће
ученика у прослави школске славе Свети Сава
Одлични- 13
врлодобри- 10
добри - 2
довољни- 0
неутврђени успех – 4
Са једном слабом 1 ученик- математика
Са једном слабом, математика, и неоцењен из једног
предмета ,изабрани спорт, 1
Са шест недовољних оцена (српски,
енглески,географија, матемтика,ТИО, немачки) и
неоцењен из два предмета(физичко и изабрани
спорт)
Неоцењен из два предмета (физичко и изабрани
спорт) 1

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
КОНКУРСИМА
ПО
ПРЕДМЕТИМА,ТЈ.
ТЕМАМА

Школско такмичење из математике- учествовали
ученици:
А. Д.
С. Ђ.
М.Ј.
К. К.
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РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
предметима
навести број
обухваћених
ученика)
ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

Допунска настава из математике – број часова 19, 3
ученика
Допунска настава из географије- 4 часа, 2 ученика
Музичка секција– 35 часова,5 ученика
Литерарна секција – 69 часова, 3 ученика

25 ученника има примерно владање;
Двоје врло добро: С. Г. и В. С. због неоправданих
изостанака
Двоје добро В.А.и А. О..
В.због честог ометања наставе и вербалног вређања
својих другова .
А.-дошао из школе „Филип Кљајић-Фића“, агресиван
према ученицима, омета наставу. Разговори на
часовима одељенске заједнице о врстама и нивоима
насиља, ненасилном решавању
конфликта,појединачни разговори са учеником и
његовом мајком, разговор са педагогом једном
недељно нису много утицали на промену понашања
ученика.
Вербална вређања А. и В. често пређу и у физичко
насиље првог и другог нивоа.
Сарадња са родитељима постоји али мислим да је
само формална. Да ли ће родитељи схватити
озбиљност ситуације у наредном периоду видећемо.
С. Г. је дошла у пети разред али још увек меша
ћирилицу и латиницу тако да је препорука да се
ученица пита усмено. Предлог наставнице српског
језика, Иване Перић , је да у другом полугодишту
настава српског језика буде прилагођена С.
могућностима
Одељенски старешина
Сања Стојановић
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-ОДЕЉЕЊЕ 5-8
БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

28
девојчица 13
Одржани родитељски састанци
Одржани часови одељењске заједнице и разредног
старешине

УСПЕХ УЧЕНИКА

средња оцена 4,33
одличних 17
врло добрих 7
добрих 3
недовољан 1

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО ПРЕДМЕТИМА

Ј. М. 2. место на градском такмичењу из ликовне културе
Н. С. 2. место на општинском такмичењу из ликовне
културе

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)
ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

Допунска: српски 17, енглески 13, немачки 18,
географија 18, математика 18, биологија 18
Додатна: српски 12, географија 18, математика 21,
биологија 10, основи информатике 10, хор 50

НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

Квалитетно одељење, ученици су у великом броју радни и
дисциплиновани, добра сарадња са родитељима, нова
ученица М. М. се добро уклопила у одељење

28 ученика примерно

Одељенски старешина
Славна Крстић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋАШЕСТОГ РАЗРЕДА

Извештај о раду одељењског старешине 6-1
БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ

26 ученика; 14 дечака и 12 девојчица

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Избор руководства, план активности, култура понашања,
актуелна питања рада и дисциплине, индивидуални
разговори, ставови о оцењивању, однос ученика према
учењу, анализа резултата у учењу и владању на крају I
тромесечја, појаве и проблеми развоја, праћење и
подстицање индивидуалног и колективног развоја,
физичка активност и здравље, успешност сарадње и
односа ученика и наставника.
Одличних 13, врло добрих 9 и 4 ученика којима није
утврђен успех. Са 1 недовољном оценом један ученик, са 2
два ученика и са 5 један ученик. Укупно 10 недовољних
оцена: Б. Ш. језик, енглески језик, физика, математика и
немачки језик, Д. Т. географија и немачки језик, Р. А.
географија и математика и Р. У.математика. Просечна
оцена одељења је 4,28.
На општинско такмичење из математике и физике
пласирали су се Б. Т , М. А. и П. И .

УСПЕХ УЧЕНИКА

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО ПРЕДМЕТИМА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)

Додатна настава:
Физика: 5 ученика
Математика: 2 ученика
Биологија: 3 ученика
Допунска настава:
Физика: 4 ученика
Математика: 2 ученика
Биологија: 2 ученика
Историја: 1 ученик

ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

25 ученика има примерно владање, 1 ученик, Р. А , има
врло добро владање због више уписа у дисциплинску
свеску.

НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)
Одељенски старешина
Нада Стоиљковић
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Извештај о раду одељењског старешине 6-2
БРОЈ УЧЕНИКА
У ОДЕЉЕЊУ

28

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

УСПЕХ
УЧЕНИКА

Средња оцена одељења 4,08

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО
ПРЕДМЕТИМА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)
ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

Допунску наставу похађали су:
А. А. из историје
М.Г.ћ из биологије, историје, географије
Л. Д. из биологије, географије, историје
Н. С. из биологије, географије, историје
М. П. из биологије
А. Л. из историје
Д.Т. из историје
25 ученика је са примерним владаљем, два ученика А. А. и
И. М.су са врло добрим владањем а Д. Т. има
незадовољавајуће владање.

НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

Одељенски старешина
Ана Поповић
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Извештај о раду одељењског старешине 6/4
БРОЈ УЧЕНИКА
У ОДЕЉЕЊУ

25

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

УСПЕХ
УЧЕНИКА

11 одличних, 8 врло добрих, 3 добра, 2 неутврћена, 1
неоцењен

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО
ПРЕДМЕТИМА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)
ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА
НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

6 ученика слободну активност-хор
1 ученик допунска географија

21 ученик има примерно (5) владање, 3 ученика брло добро
(4) владање и једна ученица незадовољавајуће владање и
покренут је дисциплински поступак
Ученици су веома причљиви на часовима што је резултирало
погоршању успеха у односу на прошлу школску годину.

Одељенски старешина
Зорица Бајкић
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Извештај о раду одељењског старешине 6 - 6
БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
УСПЕХ УЧЕНИКА

РЕЗУЛТАТИ
УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА
ПО ПРЕДМЕТИМА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)
ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА
НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

29 (16 дечака, 13 девојчица)

Позоришна представа "Капетан Џон Пиплфокс" - водио
наставник српског језика (Данијела Живковић,
17.1.2017.
Одличних 9, врлодобрих 15, добрих 2, довољних 0,
недовољних 3 (3 недовољне - 1 ученик (српски језик,
географија, физика), 1 недовољна - 2 ученика
(географија, физика))
Средња оцена одељења 4,04

Допунска:
- српски језик (6 ученика) - 15 часова
- енглески језик (3 ученика) - 20 часова
- историја (2 ученика) - 15 часова
- физика ( 5 ученика) - 13 часова
- географија (5 ученика) - 16 часова
Додатна:
- биологија (4 ученика) - 14 часова
- географија (1 ученик) - 16 часова
- српски језик (4 ученика) - 17 часова
- физика (4 ученика) - 10 часова
Два ученика имају врлодобро владање, а 27 примерно.
Седам ученика има опомену одељењског старешине,
углавном због неоправданих часова (Грађанско
васпитање - супротна смена).
Одељење је добило новог одељењског старешину и пет
нових наставника у овој школској години што је утицало
на понашање и успех ученика. У првом полугодишту
акценат је стављен на мирно решавање конфликтних
ситуација и понашање ученика у току наставе.
Решавањем ових проблема могуће је већу пажњу
посветити одговорности, учењу, дружењу и компактности
одељења.
Одељенски старешина
Емилија Тодоровић
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Извештај о раду одељењског старешине 6/7
БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

26

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Редовна, допунска и додатна настава, часови
одељенске заједнице и одељенског старешине
(укупно 21 час)

УСПЕХ УЧЕНИКА

одличних
9
врлодобрих
9
добрих
2
довољних
0
недовољних 4
неоцењених 3
М. К. – пролаз на општинско такмичење из
математике

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА ПО
ПРЕДМЕТИМА

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по поредметима
навести број обухваћених
ученика)
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
НАПОМЕНА (специфичности
одељења)

Примерно 20
Врлодобро
4
Добро
2
Бучни, непослушни, али имају потенцијала за
бољи успех. У сарадњи са родитељима ради
се на поправљању успеха и владања.

Одељенски старешина
Љиљана Моравчић
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Извештај о раду одељењског старешине 6-8
БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

29 ученика; 15 дечака и 14 девојчица

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Избор руководства, план активности,
култура понашања, актуелна питања рада и
дисциплине, индивидуални разговори,
ставови о оцењивању, однос ученика према
учењу, анализа резултата у учењу и владању
на крају I тромесечја, појаве и проблеми
развоја, праћење и подстицање
индивидуалног и колективног развоја,
физичка активност и здравље, успешност
сарадње и односа ученика и наставника.
Одличних 12, врло добрих 11 и 6 ученика
којима није утврђен успех. Са 2 недовољне
оцене су три ученика, са 3 један ученик, са 4
један ученик и са 6 један ученик. Укупно 19
недовољних оцена: Ј. М. српски језик,
географија, физика и математика, Ј. М.
физика и математика, М. И. географија и
математика, Н.Л. географија и физика, Т.М.
српски језик, енглески језик, музичка
култура, географија, физика и математика и
Х.И. географија, физика и математика.
Просечна оцена одељења је 3,99.

УСПЕХ УЧЕНИКА

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА
ТАКМИЧЕЊИМА ПО
ПРЕДМЕТИМА

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по поредметима
навести број обухваћених
ученика)

Допунска настава:
Географија: 4 ученика

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

26 ученика има примерно владање, 2
ученика, Н. Л. и Х. И , имају врло добро
владање и 1 ученик, Т. М , има добро
владање.

НАПОМЕНА (специфичности
одељења)
Одељенски старешина
Невенка Јовић
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Извештај о раду одељењског старешине 6/9
БРОЈ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊУ

23 ученика

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

У току првог полугодишта школске 2016/2017. године
одржано је укупно 10 часова одељењске заједнице и 9
часова одељењског старешине. Часови редовне,
допунске и додатне наставе одржавани су према
годишњем плану рада уз мања одступања.

УСПЕХ УЧЕНИКА

На крају првог полугодишта било је 13 ученика са
одличним успехом, 3 са врло добрим и 3 ученика са
добрим успехом. Ученика са једном недовољном
оценом било је такође троје, док је неоцењен један
ученик ( из једног предмета ). Укупно, са позитивним
успехом било је 19 ученика. Средња оцена свих
ученика по предметима износи 4.09.

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
Коначни резултати појединих такмичења на којима
НА ТАКМИЧЕЊИМА ПО ученици учествују биће познати тек у првој половини
ПРЕДМЕТИМА
другог полугодишта.

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И СЕКЦИЈЕ
(по поредметима
навести број
обухваћених ученика)

Из Српског језика одржано је укупно 15 часова
допунске наставе ( 5 ученика ) и 17 часова додатне
наставе ( 3 ученика ), из Енглеског језика 20 часова
допунске наставе ( 6 ученика ), из Немачког језика 14
часова допунске наставе ( 3 ученика ), из Историје 15
часова допунске наставе ( 3 ученика ) и 11 часова
додатне наставе ( / ), из Физике 13 часова допунске
наставе ( / ) и 10 часова додатне наставе ( / ), из
Математике 14 часова допунске наставе ( 5 ученика )
и 11 часова додатне наставе ( 2 ученика ), из
Биологије 17 часова допунске наставе ( / ) и 15
часова додатне наставе ( 1 ученик ).

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Са примерним владањем укупно је било 20 ученика,
док је владање троје ученика оцењено оценом врло
добро. Изречена је једна васпитна мера Укора
одељењског већа и три мере Укора одељењског
старешине.
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НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

У одељењу се налази неколико ученика са изузетним
резултатима из појединих предмета, као и са
такмичења. Међусобни односи међу децом углавном
су веома добри, осим неколико случајева пријављеног
насиља од стране једне ученице над ученицом која је
тек пристигла у одељење ( обавештени ПП – служба,
родитељи, Тим за борбу против насиља, Центар ѕа
социјални рад, обављени разговори ). Забележен је и
један случај насиља над ученицом од стране ученика
из другог одељења, о чему су обавештени такође ПП –
служба, Тим за борбу против насиља, полиција,
родитељи ученика. На почетку школске године у
одељење је уписана и једна нова ученица која се
уклопила међу осталу децу релативно добро.
Одељенски старешина
Милан Новаковић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
СЕДМОГ РАЗРЕДА
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
БРОЈ УЧЕНИКА
У ОДЕЉЕЊУ

У ОСАМ ОДЕЉЕЊА УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ЈЕ 223 ( 112
ДЕЧАКА И 111 ДЕВОЈЦИЦА)

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

- Редовна, додатна, допунска настава.
-Часови одељенске заједнице и одељенског старешине.
- Посета сајму књига.
- Посета манифестације „ дани Милутина Миланковића“.
- Одлазак у позориште.
Организовање прославе дана Светог Саве.
- Пројекат „ Један пакетић, пуно љубави“
- „Чеп у џеп“
УСПЕХ
Позитиван успех је остварило 190 ученика, а 33 ученика има
УЧЕНИКА
не утврђен успех због недовољних оцена, од чега 3 ученика
поред недовољних оцена нису оцењени . ПРОСЕЧНА ОЦЕНА
НА НИВОУ СЕДМИХ РАЗРЕДА ЈЕ: 3,94.
РЕЗУЛТАТИ
На републичком такмичењу из лингвистичке секције , 4
УЧЕНИКА НА
ученика је освојило прво место.
ТАКМИЧЕЊИМА Један ученик је прво место на општинском такмичењу из
ПО
кошаркеи 4 ученика прво место на општинском такмичењу у
ПРЕДМЕТИМА
фудбалу.
Остала такмичења ће се тек реализовати на општинском
нивоу.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Секције: драмска- 39, лингвистичка- 28, хор- 40, спортске
ДОПУНСКЕ,
45.
ДОДАТНЕ
Допунска настава: српски језик- 13, историја 19, географија
НАСТАВЕ И
12, математика 18, биологија 18, физика 13, хемија13.
СЕКЦИЈЕ (по
Додатна настава: српски језик 18, историја 19, биологија 18,
поредметима
физика 10, хемија 8.
навести број
приказ часова додатне и допунске наставе није реалан јер
обухваћених
различитим одељењима предају различити наставници.
ученика)
ВЛАДАЊЕ
Примерно владање има 201 ученик, вр.добро 19 ученика,
УЧЕНИКА
добро 2 и незадовољавајуће 1 ученик.
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ОСМОГ РАЗРЕДА

ЧЛАНОВИ ВЕЋА
БРОЈ УЧЕНИКА
У ОДЕЉЕЊУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Одељење 8/1 има 24 ученика, 8/2 има 26 ученика, 8/3 има
23 ученика, 8/4 има 19 ученика, 8/5 има 29ученика, 8/6
има 24 ученика, 8/7 има 27 ученика.
У одељењу 8/2 су реализовани часови одељењске заједнице,
часови одељењског старешине, разговори са психологом
школе на тему професионалне оријентације, екскурзија у
трајању од 3 дана на Златибору у новембру.
У одељењу 8/3, кроз 20 часова ЧОС-а и Чоз-а говорено је о
разним темама (о насиљу, односу са родитељима,
вршњацима и запосленима у школи, о правилима понашања,
о дискриминацији и проблемима одрастања), вршена је
анализа постигнућа ученика, а реализоване су и неке
радионице у склопу професионалне орјентације.
У одељењу 8/4 је реализована
је тродневна екскурзија
(Сирогојно-Златибор-Мећавник-Шарганска осмица-манастир
Благовештење).
16.11.2016.ученици
су
присуствовали
презентацији школе ,,Савремена гимназија“. У оквиру часова
одељенског старешине реализоване су радионице за
професионалну орјентацију.
У
одељењу
8/5,
у
периоду
30,31.10,1.11.2016.год.
реализована тродневна екскурзија (Сирогојно-ЗлатиборМећавник-Шарганска
осмица-манастир
Благовештење).
16.11.2016.ученици присуствовали презентацији школе
,,Савремена гимназија“.
У одељењу 8/6, током првог полугодишта школске
2016/2017. реализовано је 33 часа одељењског старешине. У
односу на предвиђени план и програм увек су предност на
нашим часовима одељењске заједнице имала актуелна
дешавања и евентуални проблеми ученика. 24. јануара часу
одељењске зајенице присуствовали су бивши ученици наше
школе Н. Н. и Л. М. који су са ученицима 8/6 поделили своје
виђење четворогодишњег школовања у Петој и Шестој
београдској гимназији. 31. јануара часу одељењске заједнице
присуствовала је психолог наше школе Ирена Церо која је са
ученицима
урадила
тест
у
оквиру
Професионалне
орјентације.
У одељењу 8/7, спроведена је презентација СШ „Саврмена
Гимназија“ („За шта сам заинтересован“), тест „Како
одабрати праву школу“. Психолог школе је извршила анкету у
разреду на основу које ће позвати пар ученика из одељења
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да ураде тест професионалне орјентације. Четири ученице су
учествовале у приредби поводом школске славе Свети Сава.
Четири ученика је примило Светосавску повељу
УСПЕХ
УЧЕНИКА

Средња оцена одељења 8/1 је 3,58. У одељењу 8/2 6 ученика
је одлично, 10 ученика врлодобро, 2добра и са недовољним
оценама7 ученика.Ученица Д. А. није оцењена из историје и
има 2 недовољне оцене.
У одељењу 8/3 је 10 одличних, 8 врло добрих, 3 добра и два
ученика имају неутврђен успех (један због пет недовољних
оцена (енглески језик, географија, физика, математика и
хемија), а други зато што је неоцењен из предмета изабрани
спорт (одбојка). Среднја оцена одељења је 4,15.
У одељењу 8/4 има 6 дличних ученика, 6 врло добрих
ученика, 4 добра ученика, 2 недовољна и 1 ученик је
неоцењен.
У одељењу 8/5 је 11 одичних, 6 врло добрих, 5 добрих, док
успех 7 ученика није утврђен.
Средња оцена одељења је 3,89.
Ученици 8/6 током првог полугодишта показали су знатно
лошији успех у поређењу са претходним годинама њиховог
школовања. Просечна оцена разреда је 3,76. Одличан успех
има четворо ученика, врлодобар успех има једанаесторо
ученика и добар успех само један ученик. Седморо ученика
има неутврђен успех због недовољних оцена, а једна ученица
има неутврђен успех јер је неоцењена из физичког
васпитања и из изабраног спорта.
У одељењу 8/7 има 13 одличних ученика, 10 врлодобрих
ученика, 2 добра ученика, нема недовољних ученика. Са
неутврђеним успехом су два ученика (А. Ж. и С. Д.). Успех
ученика на крају првог полугодиштаје4,22.
РЕЗУЛТАТИ
У одељењу 8/2, ученици Ј. К , А. М. и И. Ф. освојили су прво
УЧЕНИКА НА
место на Републичком такмичењу лингвистичких секција
ТАКМИЧЕЊИМА које организује Друштво за српски језик Србије. М. З. из
ПО
историје прво место на општинском такмичењу.
ПРЕДМЕТИМА
У одељењу 8/3, ученица М. Ј. освојила је 1.место на
општинском и градском такмичењу из одбојке, А. Д. је
освојила 1. место на школском такмичењу из немачког
језика, Р. А. је освојила 2. место на школском такмичењу из
немачког и Р. Л. је освојио 3. место на школском такмичењу
из немачког језика.
У одељењу 8/5, на Општинско такмичење из математике се
пласирао А. Д . Исти ученик се пласирао и на Општинско
такмичење из физике. Прво место на Општинском
такмичењу у малом фудбалу су освојили: Џ.Ј , Ј. М , М. А .
У одељењу 8/6, ученица С. В. освојила је прво место на
Републичком такмичењу лингвистичких секција
које
организује Друштво за српски језик Србије.
У одељењу 8/7, прво место на општинском такмичењу из
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фудбала освојили су М. К. и С. Д . Прво место на школском
такмичењу из енглеског језика-С. М. (Општинско ће бити
одржано у фебруару).

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈЕ (по
поредметима
навести број
обухваћених
ученика)

У одељењу 8/1, допунску наставу похађали су С. Л. (из
историје, српског језика, физике, хемије, географије,
немачког језика), Ђ. Д.(из географије, историје, српског
језика, хемије), Б. М. (из историје и физике), С. И. (из хемије
и историје), П. С.(из хемије) и И. Т. (из хемије). Додатну
наставу похађали су А. Д. (из српског језика и физике), М. Б.
(из физичког васпитања), Г. В.(из историје), М. Т.(из
историје), С. Ј.. (из историје) и Ц. К. (из историје)
У одељењу 8/2, 11 ученика је похађало допунску наставу из
математике, 3 ученика допунску наставу из физике, 1
ученик допунску наставу из енглеског језика,1 ученик
додатну наставу из енглеског језика, 6 ученика допунску
наставу из хемије и 3 ученика допунску наставу из историје.
У одељењу 8/3 је реализована додатна настава из историје
(14 часова, 2 ученика), немачког језика (13 часова, 3
ученика), енглескиог језика (13 часова, 2 ученика), српског
језика (10 часова, 5 ученика), географије (15 часова, 2
ученика), биологије (15 часова, 3 ученика), хемије (7 часова,
2 ученика).
Допунска настава је реализована из енглеског језик (14
часова, један ученик), немачког језика (10 часова, 2
ученика), историје (9 часова, 1 ученик), географије (16
часова, 1 ученик), физике (18 часова, 2 ученика), математике
(18 часова, 4 ученика), биологије (16 часова, 1 ученик).
У одељењу 8/4, реализована је допунска наста из српског
језик (5 ученика), историје (4 ученика), математике (3
ученика), географије (3 ученика), хемије (4 ученика),
енглеског језика (2 ученика). Додатна настава је реализована
из енглеског језика (1 ученик), информатике и рачунарства
(1 ученик), историја (2 ученика).
У одељењу 8/5 из физике је реализована допунска настава (7
ученика) и додатна настава (2ученика). Из математике је
реализована допунска настава (4 ученика) и додатна настава
(1 ученик). Из биологије је реализована допунска настава (2
ученика) и додатна настава (1 ученик).
У одељењу 8/6 часови допунске, додатне наставе и секције
реализовани су према предвиђеном плану и програму.
Евиденцију о похађању часова воде предметни наставници.
Наставници примећују слабо интересовање ученика када су у
питању часови допунске наставе. На часове припремне
наставе из српског језика долази само петоро ученика овог
разреда.
У одељењу 8/7 реализована је допунска настава из биологије
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ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

НАПОМЕНА
(специфичности
одељења)

( 14 часова), математике (18), физике (18), географије (16),
хемије (11), српског језика (10), немачког језика (13), историје
(9), енглеског језика (14 часова). Додатна настава је
реализована из српског језика (10 часова), историје (14),
енглеског језика (13), немачког језика (14), математике (18),
биологије (13), физике (19), географије (15), физичког
васпитања (16), хемије (11). Секција је одржана из српског
језика (36 часова).
У одељењу 8/1, 22 ученика је са примерним владањем, И. Т.
има брло добро (4) владање, С. Л. и П.С. имају
незадовољавајуће
(1)
владање,
због
неоправданих
изостанака.
У одељењу 8/2 ученик И. Б. има врлодобро валадање(4), због
13 неоправданих изостанака. Остали ученици имају
примерно(5)владање
У одељењу 8/3 сви ученици имају примерно владање.
У одељењу 8/4 примерно владање има 15 ученика, врло
добро владање имају 3 ученика, добро владање има 1 ученик.
У одељењу 8/5 27 ученика има примерно владање,
док два ученика
(М. П. и Т.С.) имају врло добро владање.
У одељењу 8/6 двадесет и двоје ученика има примерно
владање, а двојица уценика имају врлодобро владање због
неоправданих изостанака.
У одељењу 8/7, примерно владање има 22 ученика,
врлодобро владање има 4 ученика ( Ј.К., М.К., Ж. А., Н. Д.) и
добро врадање има 1 ученик (П.В.- укор одељ.већа).
У одељењу 8/2 велики број ученика не показује
интересовање,као и амбиције за бољим успехом.
У одељењу 8/3 је одличан тимски дух.
У одељењу 8/4 дисциплина ученика је знатно боља него што
је била претходних година, међусобни односи ученика су
побољшани али је повећан број оправданих и неоправданих
изостанака.
У одељењу 8/5 ученици пуно изостају!
У првом полугодишту су направили укупно 2883 изостанка,
од тога 2840 оправданих и 43 неоправдана изостанка.
У одељењу 8/6, због сложене породичне ситуације ученик Ј.
П., на предлог психолога наше школе и психолога из
специализоване установе коју посећује, укључен је у план
подршке. Психолог наше школе на седници Одељењског већа
одржаној
2.2.2017.год.
предложила
је
предметним
наставницима да ученику Ј. П .прилагоде наставно градиво.
У одељењу 8/7 поједини ученици имају опомену или укор
одељенског старешине јер су колективно побегли са
контролног из немачког језика. Већи број ученика има по
један или два уписа у дисциплинску свеску, јер константно
причају на часовима и многи наставници се жале на
недисциплину целог одељења.
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Иако се на разредним часовима стално раде радионице
везане за боље односе у одељењу и другарство, приметно је
да су доста подељени у групице и не воле да се међусобно
друже нити да помажу једни другима. Многи ученици се
жале да када одсуствују са наставе због болести, нико из
одељења неће да им каже шта су радили у школи и шта
имају за домаћи задатак.
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 СТРУЧНА ВЕЋА
 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК,
КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈУ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА

Анђела Бабић(руководилац актива
за енглески
језик),Драгана Павловић(руководилац актива за
немачки језик),Весна Дукић(руководилац актива за
српски језик),Мирјана Дамљановић(руководилац
већа за језик,комуникацију и културу)

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Часови из српског,енглеског и немачког језика су
реализовани по плану и програму са мањим
одступањима која ће бити надокнађена у
2.полугодишту 2016/2017.године

ПОСТИГНУТИ
РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ
ПО ОДЕЉЕЊИМА

Српски јзик
Пети разред: 5/1(4,11), 5/2(3,27), 5/3(4,15),
5/4(3,56), 5/5(4,20), 5/6(3,02), 5/7(3,79); Шести
разред: 6/1(3,73), 6/2(3,30), 6/4(3,40), 6/5(3,77),
6/6(3,07), 6/7(3,65), 6/8(3,38), 6/9(3,65);Седми
разред: 7/1(3,18), 7/2(3,76), 7/3(3,86), 7/4(3,47),
7/5(3,89), 7/6(2,96), 7/7(2,96), 7/8(3,35); Осми
разред: 8/1(2,79), 8/2(3,08), 8/3(4,14), 8/4(3,16),
8/5(3,65), 8/6(3,03), 8/7(3,93)
Енглески језик
Испод
I2
I4
I6
I8

очекиваног:
0
2
1
1

стално али спорије
напредовање:
I2
1
I4
3
I6
1
I8
0
на очекиваном нивоу
I
I
I
I

2
4
6
8

24
21
25
27
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У I1 и I7 сви ученици остварују очекиван или
спорији али сталан напредак.
2.разред:
II
II
II
II
II

1
2
3
4
5

4,76
4,85
4,93
4,67
4,67

II 6 4,69
II 7 4,81
II 8 4,50

3.разред:
III
III
III
III
III
III
III
III

1
2
3
4
5
6
7
8

4,37
4,46
4,00
4,67
4,50
4,46
4,64
4,53

4.разред:
IV 1
IV2
IV 3
IV4
IV 5
IV6
IV 7
IV8

4,32
4,07
4,35
4,03
4,17
4,39
4,25
3,75

5.разред:
V
V
V
V
V
V
V

1
2
3
4
5
6
7

3,64
3,88
4,31
3,66
4,00
3,80
3,76

6.разред:
VI 1 4,08
VI 2 3,69
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VI
VI
VI
VI
VI
VI

3 4,05
4
5
6
7 3,38
8 3,64

7.разред:
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

1
2
3
4
5
6
7
8

3,42
3,36
3,33
3,48
3,35
3,96

8.разред:
VIII 1 3,21
VIII 2 3,11
VIII 3 3,83
VIII 4 3,63
VIII 5 3,17
VIII 6 3,41
VIII 7 3,85
Немачки језик
Наставница Бојана Блануша:VII2(3,86); VI8(3,62);
VIII4(3,57);VII4(3,53); VII8(3,52) = укупно 3,62
Наставница Драгана Павловић:V3 (4,08); V5 (4,12);
VI5 (3,65); VI7 (3,11); VI9 (3,22); VII3 (3,43); VII7
(2,96); VIII3 (3,43); VIII7 (3,74)= укупно 3,53
Наставница Милена Кићовић: V-2 ( 4,15), V-6 (4,08),
V-8 (4,57),VI-2 (4,07- A. А. има 1, a Д. Т. је
неоцењена), VI-4 (3,76- Л. Ц. 1, a А. Ц.неоцењена),
VI-6(4,06), VII-6 (3,85), VIII-2 (3,42 –И.Б. има 1), VIII6 (4,04- М. Л. и Ј. П. имају 1) = укупно 4,00
Наставница Нада Стољковић: V1 (3,82), V4 (3,48П.П.има 1), V7(3,72), V1 ( 4,00- Б. Ш.и Т.Д.имају 1),
VI3 (3,46- С. И.има 1), VII1 ( 3,39- Б. М. и Ц. С. имају
1), VII5 (3,81), VIII1 (3,52- Б. М. и С. Л. имају 1), VIII5
(3,55- Ј.М. и Т. С. имају 1) = укупно 3,64
УЧЕШЋЕ НА

Чланице Лингвистичке секције,Б. Т.7/2, А. С.(7/4),
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ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и
имена ученика)

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ 8.
РАЗРЕДА

М. П.(7/4), С. Ј.(7/4),А. М.(8/2), И. Ф.(8/2), Ј.
К.(8/2), С. В.(8/6), освојиле су прво место на
Републичком такмичењу лингвистичких секција.
Школско такмичење-енглески језик:М. С. (8/7)
37/40 бод.А. Н. (8/3) 32/40 бод.Т. Марић
(8/2)32/40 бод.
На општинско такмичење из немачког језика су се
пласирале ученице: А. Д , С. М , Р. А. (све три
ученице иду у разред 8/3 и немачки им предаје
наставница
Драгана
Павловић).
Општинско
такмичење ће се одржати 25.02.2017.
Српски језик
Наставници су држали часове допунске и додатне
наставе у складу са планом и програмом рада. На
часовима допунске наставе увежбавало се актуелно
градиво из граматике као и тумачење књижевних
дела. На часовима додатне наставе рађени су
задаци из граматике, језичке културе и правописа.
На часове додатне наставе долазили су ученици
који се припремају за такмичење Књижевна
олимпијада, као и за такмичење из српског језика и
језичке културе. Ученици су мотивисани и
заинтересовани за рад. За ученике осмог разреда
одржавају се часови припремненаставе у парној и
непарној смени. Евиденцију о доласцима ученика
на поменуте часове води сваки наставник у за то
предвиђеним дневницима.
Енглески језик:
Јована Ђаковић, 3.раз. неколико часова допунске
наставе
Данијела Веселиновић, 4.раз. 19 часова допунске
наставе
Ана Рељић, 5.раз. 13 часова допунске наставе
Горица Костић, 6.раз. 20 часова допунске наставе,и
неколико часова драмске секције
Мирјана Дамљановић, 7.раз. 20 часова допунске
наставе,20 часова литерарне секције
Анђела Бабић 8.раз. 13 додатна, 14 допунска
Данијела Стојановић, 8.раз. 15 допунска,13 додатна
Немачки језик:
Наставница Бојана Блануша: Допунска настава за
шести разред- реализовано 14 часова.Наставница
Драгана Павловић: Допунска настава за осми
разред- реализовано 13 часова; додатна настава за
осми разред -реализовано 14 часова.Наставница
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Милена Кићовић: Допунска настава за пети разредреализовано
10
часова.Наставница
Нада
Стољковић:Допунска настава за седми разредреализовано 15 часова
РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

У одељењима 5/6 и 5/8 реализована је наставна
јединица Народне бајке у корелацији са ликовном
културом.
Час корелације немачки језик-ликовна култура
одржала у одељењу 5/5 наставница Драгана
Павловић и наставник ликовног Миодраг Пантелић
28.09.2016.

ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

Посета
Малом
позоришту
,,
Душко
Радовић``(ученици петог, шестог и седмог разреда)
Посета Сајму књига (заинтересовани ученици петог,
шестог, седмог и осмог разреда)

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ(
назив семинара и
компетенције)

Српски језик
Чланови Актива српског језика похађали су следеће
семинаре:Унапређивање емоционалног здравља у
школи- моћ емоционалне интелигенције(К1, 8
сати);Где је нестала одговорност? Одговорност као
главни фактор успешне партиципације ученика(К3,
16 сати);Ка савременој настави српског језика и
књижевности(К2,
8
сати);Васпитавање
и
социјализација
ученика;Методика
формирања
једнообразног
васпитног
окружења
у
установи(К4);Школско
законодавство(К1);Обука
наставника за третман вршњачког насиља кроз
драмску секцију
Евиденцију о учешћу на семинарима води
појединачно сваки наставник Актива.
Енглески језик
Школско законодавство, 1.део- Основа развоја
образовања и васпитања, Теме 1 и 2, К1П4,
(05.11.2016.)Анђела
Бабић,
Данијела
Веселиновић,Ана Рељић
Школско
законодвство,
2.део-Основа
развоја
образовања и васпитања, Теме 3 и 4, К1П4, (03.12.
2016.) Анђела Бабић, Данијела Веселиновић, Ана
Рељић
„Где је нестала одговорност?Одговорност као главни
52

Полугодишњи извештај о раду ОШ „Павле Савић“ 2016/17.

фактор успешне партиципације ученика“К3 П2
Данијела Стојановић, Мирјана Дамљановић
„Унапређивање емоционалног здравља ушколи“К1
П2 Данијела Стојановић, Ана Рељић, Мирјана
Дамљановић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНО ВЕЋА НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Редовна настава
У свим одељењима часови редовне наставе су одржани по плану. На крају
сваког калсификационог периода урађена је анализа успеха ученика и дат је
предлог подршке ученицима са потрешкоћама у учењу.
На почетку школске године дат је Иницијални тест из предмета математика,
биологија, физика и хемија и урађена анализа успеха ученика.
У оквиру сваког Актива подељена су задужења предметним наставницима.
Додатна и допунска настава и припремна настава
Додатна и допунска настава су одржаване по плану. Одељенске старешине су
обавештене уколико ученици нису похађали часове допунске наставе. Часови
припремне наставе су кренули у току првог полугодишта (биологија).
Направљен је план Припремне наставе у јануару месецу са чијом реализацијом
је започето у фебруару и до краја школске године биће реализован по
утврђеном плану распореду. Као и редовних 10 часова припремне наставе из
сваког предмета после завршетка наставе у јуну.
2. Секција и ваннаставне активности
Часови секција у свим предметима су држани према плану.
Организовање и учешће на Дечијем вашару у оквиру Дечије недеље.
Посета манифестацији „Дани Милутина Миланковића“.
Посета ,,Железничког музеја“.
Присуствo предавању ,,Живот је један, дрога је нула“.
Присуство часу у оквиру пројекта ,,Здраво растимо“.
3. Часови у четвртом разреду
Физика
Драгослава Јекић
22.12.2016.год.одржан je час,, Кретање и својства материјала“ у 41.
Математика
Данијела Шура
тема: „Дељење декадном јединицом“ у одељењу 4/5.
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Савета Блажић
тема: „Дељење вишецифреног броја једноцифреним“ у одељењу 4/7.
Оливера Видојевић
тема: „Јединице за површину веће од квадратног метра“ у одељењу 4/1.
4. Угледни часови
Драгослава Јекић
12.10.2016.год.у 73 и 71, реализован je угледни час ,,Променљиво праволинијско
кретање-ниски старт, брзинско трчање“-корелација предмета физике и физичког
васпитања.
5.10.2016.год.одржан je час замене улогe наставника физике и ученика у 83.
Биљана Марковић и Данијела Шура
23.11.2016 одржан је огледни час ,,Табеларни прорачуни” корелација
предмета математика и информатика и рачунарство.
5. Такмичења
У току су школска такмичења и пласирања на више нивое такмичења.
6. Семинари
ТИО:
Ана Танасковић
-"Школско законодавство - основа развоја образовања и васпитања", теме 1, 2, 3,
4, К1, П4, каталошки број 347, 16 бодова.
Весна Ракоњац
-„Где је нестала одговорност?– Одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика“, К3, П2, 16 бодова.
Силвана Фејзоски
-„Где је нестала одговорност?– Одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика“, К3, П2, 16 бодова.
Милена Коцић
-„Где је нестала одговорност?– Одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика“, К3, П2, 16 бодова.
Математика:
Савета Блажић, Владимир Милосављевић;
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-„Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“ теме 1 и 2,
П4/ К1.
-„Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“ теме 3 и 4,
П4/ К1.
Данијела Шура, Славна Крстић:
-,,Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ емоционалне
интелигенције“, К1/П2.
-,,Где је нестала одговорност“-одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика, К3/П2.
Јелена Ирић:
-,,Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ емоционалне
интелигенције“, К1/П2.
Оливера Видојевић:
-„Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“ теме 1 и 2,
П4/ К1.
Љиљана Моравчић:
-,,Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ емоционалне
интелигенције“, К1/П2.
-„Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања“ теме 3 и 4,
П4/ К1.
Физика:
Драгослава Јекић
-Присуствo предавању о примени рачунарских програма у настави (назив
семинара и компетенције биће накнадно достављене).
Хемија:
Радић Биљана
-„Школско законодавство –основа развоја образовања и васпитања“теме: 1 и 2 К1.
-„Школско законодавство –основа развоја образовања и васпитања“ теме: 3 и 4
К1.
Вијатов Александар
-„Индивидуални образовни план“-корак у пракси К3.
-„Улога, задаци и значај одељенског старешине у образовно васпитном раду“ К3.
-„Оцењивање ученика у основној и средњој школи „ К2.
-„Прва помоћ и заштита“- обука
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Биологија:
Јелица Кошевић
- „Где је нестала одговорност?Одговорност
партиципације ученика“–16 сати, К3.

као

главни

фактор

успешне

Ирена Даниловић
- „Унапређивање емоционалног здравља у школи – моћ емоционалне
интелигенције“ – 8 сати – К1.
-„ Где је нестала одговорност? Одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика“ – 16 сати, К3.
-Презентација MozaBook-a и примена интерактивне табле, 2 сата, Усавршавања у
установи.
Јелена Стефановић:
-,,Где је нестала одговорност? Одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика,,-16 сати, К3.
-,,Унапређивање емоционалног здравља у школи –моћ емоционалне
интелигенције,, 8 сати, К1.
Невенка Јовић:
-,,Где је нестала одговорност? Одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика,,-16 сати, К3.
Информатика и рачунарство:
Биљана Марковић
-,,Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“, компетенција
К3, приоритетна област 4, број бодова 16.
Емилија Тодоровић:
- "Школско законодавство - основа развоја образовања и васпитања", теме 1, 2, 3,
4, К1, П4, каталошки број 347, 16 бодова
7. ИОП и Прилагођени програми
Подршка ученицима који уче по прилагођеном програму и ИОПу је
реализована у свим ппредметима у оквиру Тима ИОП редовно у току првог
полугодишта.
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Поред свих наведених активности, Стручно веће је урадило анализу опремљености
кабинета и предлоге за набавку опреме и наставних средстава; урадило усклађивање
критеријума у оцењивању.
Председник Стручног већа математике, природних наука и технике:
Силвана Фејзоски
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Током првог полугодишта одржана су три састанка актива друштвених наука. Први
16.9.2016, други 18.11.2016 и трећи 18.1.2017 године.
На првом састанку актива су усвојени наставни план и програм за школску
2016/17, - усвајање наставног плана и програма за школску 2016-17. Годину,
утврђивање критеријума по активима и план огледних часова, евиденција ученика
којима је потребна помоћ или подршка при раду,усвајање предлога око посете
часовима, усклађивање критеријума при оцењивању ученика из историје и
географије,
предлог
плана
за
стручно
усавршавање
(
семинари,
трибине...),одређивање термина допунске и додатне наставе.
На другом активу су усвојени анализа успеха и владања ученика на крају првог
класификационог периода и организација рада са ученицима који не усвајају
минимум предвиђеног градива из историје и географије.
На трећем састанку актива су усвојени анализа успеха и владања на крају првог
полугодишта, договор око термина за школско такмичење из историје и географије,
анализа учешћа стручног усавршавања наставника, анализа постигнућа ученика са
посебном подршком при раду
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЗА
ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ УМЕТНОСТ
ЧЛАНОВИ АКТИВА

Музичка култура: проф Снежана Васић и проф
Наташа Вељковић
Ликовна култура: проф Љубица Радојковић и
наставник Миодраг пантелић

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
ПОСТИГНУТИ
РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ
ПО ОДЕЉЕЊИМА
УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и
имена ученика)

Настава реализована по плану и програму

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ 8.
РАЗРЕДА

Наставници ликовне културе водили су ликовну
секцију чиме је обухваћено по 20 ученика парне и
непарне смене и доржано по 20 часова. Ученици су
учествовали уизложби у школи- Апстракција,
геометрија и слободне теме у децембру ученици су
учествовали у изложби “Зимски мотиви” као и у
изложби “Светосавље”.
Наставнице музичке културе су водиле хорску
секцију- мали хор са 43 члана и велики хор са 48
чланова. Одржано је: 50 часова млађег хора и 40
часова старијег хора. Хорска секција је одржала
концерт у оквиру Дечје недеље у свечаној сали 6.
октобра на којем су учествовали поред хора и
велики број солиста. Поводом прославе Светог Саве
наставници музичке културе су учествовали у
главној приредби са малим, великим хором и

У току првог полугодишта органитовани су разни
ликовни конкурси на којима су учешће имали
имали наставници ликовне културе обе смене.
Ликовни конкурси на којима су се се одазвали били
су:
“Нећу да бригам, хоћу да се играм”, “Железница
очима деце”, “Кључеви Београда”, “Мој пријатељ
ватрогасац”.
Награде на конкурсу “Нећу да бригам, хоћу да се
играм” освојили су Филип Димтријевић V-3, I местонаст. Миодраг Пантелић и ученица Н. С.V-8, III
место – наст. Љубица Радојковић. Ови ученици
учествују и на Градском такмичењу. На конкурсу
“Мој пријатељ ватрогасац” ученик Ј. М. V-8 је
освојио друго место на Градском такмичењу- наст.
Љубица Радојковић.
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солистима. Концерт је трајао 30 минута.
РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ(
назив семинара и
компетенције)

Наставница музичке културе Наташа Вељковић је
организовано водила мању групу ученика на
концерт на Коларцу. Наставница ликовне културе
Љубица
Радојковић
је
реализовала
посету
Етнографском музеју у Београду.
Од 10. до 14. октобра, на ликовној колонији у
манастиру Чокешина учествовале су две наше
ученице, В. и С. Ј. из одељења VII-3. Њихов рад је
био врло запажен а посебне похвале је добила В. Ј .
Тема ове ликовне колоније је била калиграфија и
украс у српској средњовековној хришћанској
уметности и књижевности. Крајем октобра ликовна
секција са још неким заинтересованим ученицима
је посетила Железнички музеј, са циљем да се
упозна и мотивише за учешће на ликовном
конкурсу “Железница очима деце”. Конкуренција је
била велика са учешћем преко 800 ученика и
њихових радова из целе Србије. У таквој
конкуренцији, од 5 послатих радова, рад ученице
VI-7 А. З. је био у најужем кругу за награду али је,
нажалост, није освојио.
5. новембра је организован семинар “Где је нестала
одговорност?- одговорност као главни фактор
успешне партиципације ученика. Овом семинару су
присуствовале
наставнице
музичке
културе
(компетенција – К3; трајање 16 сати)
Истог дана је одржан први дан семинара “Школско
законодавство” а 3. децембра други дан. На том
семинару је учествовао Миодраг Пантелић,
наставник ликовне културе.
Руководилац актива, Снежана Васић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
У првом полугодишту школске 2016/2017. године одржано је шест наставничких
већа:
Прво Веће је одржано 14.9.2016. и њега је водила Невенка Јовић,помоћник
директора;
Друго Веће је одржано 7.10.2016. њега је водила Гордана Марковић, директор
школе;
Треће Веће је одржано 18. 11. 2016. водила је Гордана Марковић, директор
школе;
Четврто Веће је одржано14.12.2016. њега је водила Ивана Боровац , ВД
директор школе;
Пето Веће је одржано 24.1.2017.
водила га је Ивана Боровац , ВД директор
школе;
Шесто Веће је одржано 3.2.2017. њега је водила Ивана Боровац , ВД
директор школе.
На овим наставничким већима било је речи о:
1.
Усвајање Записника са претходних седница НВ;
2.
Разматрање Извештаја о раду у школ. 2015/2016;
3.
Разматрање Извештаја о раду директора 2015/2016.школ.године;
4.
Разматрање Плана рада школе у школе 2016/2017. године;
5.
Информације о новом Правилнику за финансирање у основним школама;
6.
Обавештења о инспекцијским прегледима;
7.
Усвајање коначног распореда часова;
8.
Ослобађање наставе изборних предмета и наставе физичког васпитања
ученика, који похађају државне музичке и балетске школе;
9.
Анализа иницијалних тестова
10.
Реализација плана плана и програма и извештај о успеху и дисциплини за
претходни класификациони период;
11. Извештај о изостанцима и предузетим мерама за смањење изостанака
ученика;
12. Извештај о екскурзији ученика осмих разреда;
13. Допис Миодрага Јовановића, члана Савета родитеља;
14.
Избор члана за Школски одбор;
15. Прослава Светог Саве у школи;
16. Светосавска повеља;
17. Анализа успеха и владања на крају 1. полугодишта;
18. Реализација часова;
19. Разно.
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Неке одлуке које су донесене на већима:
Помоћник директора је затражила да Веће донесе одлуку око пуштања деце
последњих десет минута са 6. часа због тренинга. Рекла је још и да се сви
придржавамо одлуке коју данас донесемо. Веће је гласало са 45 гласова за да се
ученик пусти последњих десет минута када има тренинг , против је било 10 чланова
Већа, а уздржаних 11.Ученици који излазе десет минута морају да донесу потврду од
клуба и родитељску сагласност, као и да их наставник упише у дневник ако изађу
раније. Ови ученици могу да изађу раније само када иду поподне;
Закључак је да одељењске старешине раде на бољој комуникацији са
родитељима, као и већој контроли изостанака;
Милена Ратковић поднела оставку на место члана ШО , а за члана Школског
одбора изабрана је Луција Еремија.
-На Већу је било речи око промене Правилника о награђивању
ученика, и постављено је питање шта треба да има ученик да би добио Светосавску
повељу као и да ли је треба бодовати за ученика генерације. Речено је да је
Светосавска повеља почаст која се додељује ученицима и да њу не треба бодовати за
ђака генерације. Договорено је да се овај предлог разматра на неком другом Већу.
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Први Педагошки колегијум 2016/17. године одржан је 23.12.2016.
На састанку је формиран Стручни тим за инклузивно образовање и усвојен годишњи
план рада СТИО тима. Анализиран је рад тимова за инклузију.
Предложен је и усвојен распоред писмених и контролних задатака за друго
полугодиште.
Договорена је да се почне са припремањем полугодишњих извештаја.
Тим за заштиту од насиља је поднео извештај о дотадашњем раду.
Договорене су активности за прославу Светог Саве и доделу Светосавских повеља
ученицима осмог разреда.
Договорени су термини одељенских и наставничког већа поводом завршетна
полугодишта.
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 АКТИВИ НАСТАВНИКА ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА
 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА СРПСКОГ
ЈЕЗИКА

ЧЛАНОВИ АКТИВА

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА
ПО ОДЕЉЕЊИМА

УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ (навести
назив такмичења,
конкурса и имена
ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
И СЕКЦИЈА.
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА

Актив наставника српског језика чине
наставници: Ивана Перић, Милан Новаковић,
Тамара Васиљевић, Јелена Глишић, Бојана
Симоновић, Данијела Живковић, Сандра
Ристивојевић и Весна Дукић
Сваки од горе поменутих наставника држао је
наставу по следећем распореду: Ивана
Перић(5/1, 5/7, 7/3, 8/5), Милан Новаковић(5/3,
5/5, 6/7, 6/9, 7/5), Тамара Васиљевић(7/1, 7/7),
Јелена Глишић(6/1, 6/3, 6/5, 8/3, 8/7), Бојана
Симоновић(5/6, 5/8, 6/2, 6/49), Данијела
Живковић(6/6, 7/6, 7/8, 8/1), Сандра
Ристивојевић(5/2, 6/8, 7/2, 7/4) и Весна
Дукић(5/4, 8/2, 8/4, 8/6)
Пети разред: 5/1(4,11), 5/2(3,27), 5/3(4,15),
5/4(3,56), 5/5(4,20), 5/6(3,02), 5/7(3,79); Шести
разред: 6/1(3,73), 6/2(3,30), 6/4(3,40), 6/5(3,77),
6/6(3,07), 6/7(3,65), 6/8(3,38), 6/9(3,65);Седми
разред: 7/1(3,18), 7/2(3,76), 7/3(3,86), 7/4(3,47),
7/5(3,89), 7/6(2,96), 7/7(2,96), 7/8(3,35); Осми
разред: 8/1(2,79), 8/2(3,08), 8/3(4,14), 8/4(3,16),
8/5(3,65), 8/6(3,03), 8/7(3,93)
Чланице Лингвистичке секције,Б. Т.7/2, А.
С..(7/4), М. П.(7/4), С. Ј.(7/4),А. М.(8/2), И.
Ф.(8/2), Ј. К.(8/2), С. В.(8/6), освојиле су прво
место на Републичком такмичењу лингвистичких
секција.
Наставници су држали часове допунске и
додатне наставе у складу са планом и програмом
рада. На часовима допунске наставе увежбавало
се актуелно градиво из граматике као и тумачење
књижевних дела. На часовима додатне наставе
рађени су задаци из граматике, језичке културе и
правописа. На часове додатне наставе долазили
су ученици који се припремају за такмичење
Књижевна олимпијада, као и за такмичење из
српског језика и језичке културе. Ученици су
мотивисани и заинтересовани за рад. За ученике
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РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
(назив семинара и
компетенције)

осмог разреда одржавају се часови припремне
наставе у парној и непарној смени. Евиденцију о
доласцима ученика на поменуте часове води
сваки
наставник
у
за
то
предвиђеним
дневницима.
У одељењима 5/6 и 5/8 реализована је наставна
јединица Народне бајке у корелацији са ликовном
културом.
Посета
Малом
позоришту
,,
Душко
радовић``(ученици петог, шестог и седмог
разреда)
Посета Сајму књига (заинтересовани ученици
петог, шестог, седмог и осмог разреда)
Чланови Актива српског језика похађали су
следеће семинаре:
 Унапређивање емоционалног здравља у
школи- моћ емоционалне интелигенције(К1,
8 сати)
 Где је нестала одговорност? Одговорност
као главни фактор успешне партиципације
ученика(К3, 16 сати)
 Ка савременој настави српског језика и
књижевности(К2, 8 сати)
 Васпитавање и социјализација ученика.
Методика
формирања
једнообразног
васпитног окружења у установи(К4)
 Школско законодавство(К1)
 Обука наставника за третман вршњачког
насиља кроз драмску секцију
Евиденцију о учешћу на семинарима води
појединачно сваки наставник Актива .
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

ЧЛАНОВИ
АКТИВА

Славна Крстић, Владимир Милосављевић, Јелена Ирић,
Љиљана Моравчић, Оливера Видојевић, Савета
Блажић, Данијела Шура

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ
НАСТАВЕ

Редовна настава одржана по плану уз мања
одступања.Број одржаних часова по одељењима:8/781,8/5-79,8/3-80,7/5-78,
7/1-79,7/3-79,7/7-80,5/7-82,5/3-80,
6/8-81,7/4-80,7/6-79,7/8-8,5/2-79,5/4-78,
5/6-80,5/8-78,7/8-78 ,6/2-77,6/4-79,
6/6-77,8/1-80,8/6-80;5/1-80;5/5-80;6/1-80;
6/5-80;6/3-80;6/7-82;6/9-83;8/2-79;8/4-78

ПОСТИГНУТИ
РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ
ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Просечне оцене по одељењима:
5/3- 3,35; 5/7- 3,00; 7/1- 3,00; 7/3- 3,29;
7/7-2,86; 8/7-3,48 ;8/5-3,14;8/3-3,13;7/5-3,19
6/8-2,86;7/4-3,1;7/9-2,93;7/8-3,08; 5/2- 2,96
5/4- 3,40;5/6- 3,12;5/8- 3,75;7/2- 3,48
6/2-3,63;6/4-3,58;6/6-3,69;8/1-2,91;8/6-2,83;
5/1-3,29;5/5-3,69;6/1-3,38;6/3-3,35;6/5-3,30;
6/7-3,19;6/9-2,91;8/2-2,81;8/4-3,28

УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ(
навести назив
такмичења и
имена ученика)

На Општинско такмичење пласирали су се:
Пети разред:И. Б ,И. К.,П. К ,С . А ,Ф. Г ,М Ђ.,М. Ј ,Ј. П.
Шести разред:А. М ,И. П ,М. Ђ ,Д. Б ,С. Н ,Л. С.
Седми разерд:Н. Не ,Б. Т ,Ј. В ,М М ,Ј. Т ,М. М.
Осми разред:А. Д.

РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ И
СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ 8.
РАЗРЕДА

Допунска настава/додатна настава(број
часова):
Пети разред:
18часова/21час(парна смена)
16часова/14часова(непарна смена)
Шести разред:
5часова/5часова(парна)
18часова/18часова(непарна смена)
Седми разред:
36 часова/30 часова(непарна смена);
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РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА

18часова/12часова(парна смена)
-/12часова(парна смена)
Осми разред:
18 часова/18 часова(непарна смена)
5часова/5часова(парна смена)
Припремна настава 7 часова (одељења 8/1 и 8/6)
Угледни
час:,,Табеларни
прорачуни-корелација
математике и информатике“-реализовале Данијела
Шура и Биљана Марковић
Час у четвртом разреду одржали наставници:
Данијела Шура(тема:Дељење декадном јединицом у
одељењу 4/5),
Савета Блажић(тема:Дељење вишецифреног броја
једноцифреним у одељењу 4/7)
Оливера Видојевић(тема:Јединице за површину веће
од квадратног метра у одељењу 4/1)

ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ(
назив семинара
и компетенције)

Савета Блажић,Владимир Милосављевић;
„Школско законодавство- основа развоја образовања и
васпитања“теме 1 и 2, П4/ К1
„Школско законодавство- основа развоја образовања и
васпитања“теме 3 и 4, П4/ К1
Данијела Шура,Славна Крстић:
,,Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ
емоционалне интелигенције“, К1/П2
,,Где је нестала одговорност“-одговорност као главни
фактор успешне партиципације ученика,К3/П2
Јелена Ирић:
,,Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ
емоционалне интелигенције“, К1/П2
Оливера Видојевић:
„Школско законодавство- основа развоја образовања и
васпитања“теме 1 и 2, П4/ К1
Љиљана Моравчић:
,,Унапређивање емоционалног здравља у школи-моћ
емоционалне интелигенције“, К1/П2
„Школско законодавство- основа развоја образовања и
васпитања“теме 3 и 4, П4/ К1
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДААКТИВА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ

Чланови актива
биологија

Јелица Кошевић
Невенка Јовић
Ирена Даниловић
Јелена Стефановић
Распоред реализације 6/1-40 часова, 6/3-39, 6/5-42, 6/7-40, 6/9-39;
редовне наставе
7/3-40 часова, 7/5-39, 7/7-39;
8/3-40 часова, 8/5-40 , 8/7-40;
Просечне оцене по
6/1-4,19, 6/3-3,93, 6/5-4,20, 6/7-3,61,6/9-3,78;
одељењима
7/3-3,64, 7/5-3,44, 7/7-3,36;
8/3-4,29, 8/5-3,75, 8/7-3,92;
Учешће на
17.2.2017. заказано школско такмичење из биологије.
такмичењима ,
постигнути резултати
Реализација допунске
, додатне наставе ,
секција и припремне
наставе за осми
разред

Допунску наставу сам држала у 8.разреду и одржала 17 часова
додатна у 8.разреду -17 часова и припремне наставе 15 часова.

Реализација угледних
и огледних часова
Ваннаставне
активности
Стручно
усавршавање (назив
семинара и
компетенција)

,,Где је нестала одговорност?Одговорност као главни
фактор успешне партиципације ученика,,-К3;
,,Унапређивање емоционалног здравља у школи –моћ
емоционалне интелигенције,, К1;
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДААКТИВА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ
Ивана Јоновић
ЧЛАНОВИ АКТИВА ФИЗИКЕ
РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

ПОСТИГНУТИ РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Драгослава Јекић
Ивана Јоновић
Бранко Шипка
Број часова одржаних по одељењима:
6-2 (36), 6-4 (38), 6-6 (40), 6-8 (37),
7-2 (35), 7-4 (37),
8-1(36), 8-2(40), 8-4(39), 8-6 (39).
6-2 (3,44)
6-4 (3,58)
6-6 (3,17)
6-8 (3,20)
7-2 (3,38)
7-4 (3,20)
8-1 (2,92)
8-2 (3,08)
8-4 (3,11)
8-6 (3,28)
Одржано је школско такмичење и
пролаз на општинско имају ученици:
А. Г. (6-2), М. П. (6-6), С. Ћ. (6-6), А.П.
(6-8), М. Ј. (6-8) и Ј.Ш. (7-2).
Допунска настава по 13 часова у 6-ом,
7-ом и 8-ом разреду.
Додатна настава по 10 часова у 6-ом,
7-ом и 8-ом разреду.
Припремна настава ће се реализовати
у другом полугодишту.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

/
Посета манифестације „ Дани
Милутина Миланковића“

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и компетенције)

Планирани семинари и стручна
усаврсавања су у другом полугодишту.
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Јекић Драгослава
ЧЛАНОВИ АКТИВА
ФИЗИКЕ
РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ
ПО ОДЕЉЕЊИМА
УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ (навести
назив такмичења и
имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
(назив семинара и
компетенције)

Јекић Драгослава
Јоновић Ивана
Шипка Бранко
61-39; 63-41; 65-40; 71-39;73-43; 75-40;77-40;
83- 39; 85-38; 87-39.
61-3,85; 63-4,15; 65-4,11;
71-3,57; 73- 3,11; 75- 4,22;77- 3,14;
83- 3,83; 85-3,52; 87- 3,96.
Школско такмичење је одржано 24.01.2017.год. и
учешће на општинско такмичење имају следећи
ученици: Т. Б.-61, В.М.-65, М. П.-65, М. Ђ.-63, И. П.-61,
Ј. Л.- 65, Ј. Д.-63, В.М.-65, А. М.-61, М. М.-73, А. Д.-77,
В .Г.-77, Н.Н.-71 и А.Д.-85.
Допунска настава:
61-18; 63-18; 65- 18; 71-18; 73-18; 75- 18 ;77- 18; 83- 18;
85- 18; 87- 18.
Додатна настава:
61-19; 63-19; 65- 19; 71-19; 73-19; 75-19; 77- 19;
83-19; 85- 19; 87-19.
Припремна настава за ученике 8. разреда
реализоваће се у другом полугодишту.
-12.10.2016.год. у 73 и 71, реализован je угледни час
,,Променљиво праволинијско кретање- ниски старт,
брзинско трчање“ корелација предмета физике и
физичког васпитања.
-5.10.2016.год. одржан je час замене улогe
наставника физике и ученика у 83.
-22.12.2016.год. одржан je час,, Кретање и својства
материјала“ у 41.
-Посета манифестације „ Дани Милутина
Миланковића“ са одабраним ученицима
-Посета ,,Железничког музеја“са ученицима 75
-Присуствo предавању,, Живот је један дрога је нула“
-Присуство часу у оквиру пројекта ,,Здраво
растимо“
-Присуствo предавању о примени рачунарских
програма у настави (назив семинара и компетенције
достави ћу касније)
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Бранко Шипка
ЧЛАНОВИ АКТИВА
РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
ПОСТИГНУТИ РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Драгослава Јекић
Ивана Јоновић
Бранко Шипка
Број часова одржаних по
одељењима:
VI7-39, VI9-40, VII6-39, VII8-39.
Просечне оцене по одељењима:

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ (навести
назив такмичења и имена ученика)

VI7- 4,1 ; VI9-4,39 ; VII6-3,8 ; VII8-3,96
Ученик шестог разреда Н.Ј.ишао је
на школско такмичење из физике.
Није прошао даље.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Немам осме разреде, па не држим
припремну наставу. Допунске
наставе одржано 10 часова у VI7 и
VI9 и 9 часова додатне наставе.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

Још увек нису одржани због
неусаглашености наставних
планова.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Није било ваннаставних активности
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и компетенције)

/
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДААКТИВА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ
Александар Вијатов
ЧЛАНОВИ АКТИВА ХЕМИЈЕ

Александар Вијатов, Биљана Радић

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
ПОСТИГНУТИ РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА
УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и имена ученика)

Часови хемије реализују се
понедељком и средом
7-3 3,54 40 часова; 7-5 3,81 40
часова; 7-7 2,96 40 часова; 8-7 3,85
38 часова
Школско такмичење из хемије:
М.М..7-3
М.Ђ. 7-3
П. И. 7-5
Т. Ј. 7-7
И . П.7-5
М. Г.7-3.
Горе поменути ученици су се
пласирали на Општинско
такмичење.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

С. П. 7-5
Ђ.Н. 7-7
А.А. 7-3
Нису се пласирали даље.
Допунска настава реализована је са
11 часова у 7 и 11 часова у 8
разреду.
Додатна настава реализована је са
11 часова у 7 и 11 часова у 8
разреду.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и компетенције)

Индивидуални образовни планкорак у пракси К3
Улога, задаци и значај одељенског
старешине у образовно васпитном
раду К3
Оцењивање ученика у основној и
средњој школи 2 К2
Прва помоћ и заштита- обука
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Биљана Радић
ЧЛАНОВИ АКТИВА
ХЕМИЈЕ
РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
ПОСТИГНУТИ
РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ
ПО ОДЕЉЕЊИМА
УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и
имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА
УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Александар Вијатов, Биљана Радић
Часови хемије реализују се понедељком, уторком,
средом, четвртком и петком. Понедељак, среда и
петак у парној смени, а уторак и четвртак у
непарној смени.
7-1 3,25 41 час; 7-24,03 41 час; 7-43,3339 часова;
7-6 3,44 39 часова; 7-8 3,50 40 часова; 8-1 3,00 39
часова; 8-2 3,00 37 часова; 8-3 3,65 40 часова; 8-4
2,89 36 часова; 8-5 3,24 40 часова; 8-6 3,08 39
часова.
Школско такмичење из хемије:
В. Ј. 7-2
Н. Н.7-1
Горе поменути ученици су се пласирали на
Општинско такмичење.
Допунска настава реализована је са 13 часова у 7.и
14 часова у 8. Разреду.
Додатна настава реализована је са 8 часова у 7.и8
часова у 8. Разреду.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ(
назив семинара и
компетенције)

-

„Школско законодавство – основа развоја
образовања и васпитања“теме: 1 и 2 К1
„Школско законодавство – основа развоја
образовања и васпитања“ теме: 3 и 4 К1
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ
Никола Топаловић наставник историје

Чланови актива

Надежда Лукић(од фебруара 2017.), Радмила Јагличић,
Никола Топаловић, Сања Стојановић, Бранислава
Игњатовић, Гордана Миљушевић, Немања Шкрелић,
Новица Обрадовић

Распоред реализације
редовне наставе

По одељењима број реализованих часова је следећи:
VI-3
40
VI-5
38
VI-7
39
VII-1
40
VII-3
39
VII-5
38
VII-7
38
VIII-3
39
VIII-5
40
VIII-7
40

Постигнутирезултати,
просечнеоценепоодељењ
има

VI-3
VI-5
VI-7
VII-1
VII-3
VII-5
VII-7
VIII-3
VIII-5
VIII-7

3,69
3,96
3,31
3,29
3,39
3,48
2,79
3,91
3,10
3,93

Учешћенатакмичењима,
постигнутирезултати

Такмичењаизисторијепораспоредупочињутекудругомполуг
одишту (23.2. јешколско)
иизвештајорезултатимабићедостављеннакрајушколскегод
ине.

Реализацијадопунске,
додатнеиприпремненаст
аве

На основу договора на нивоу актива, извршена је подела
по разредима за часове допунске ид одатне наставе.
Сходно томе, допунску и додатну наставу држао сам за
ученике седмог и осмог разреда у непарној смени. Часова
додатне наставе било је 14, а допунске 9. Са реализацијом
припремне наставе за ученике осмог разреда почињем од
почетка другог полугодишта.
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Реализација огледних и
угледних часова

Ваннаставне активности Обично спавам, шетам, читам, гледам тв и бавим се
васпитањем детета. Понекад одем и ван града или до
продавнице. За остале ствари немам времена, мада бих
волео.
Стручно усавршавање
„ Школско законодавство- основа развоја образовања и
васпитања“ , први и други део ( 5.11. и 3.12.2016.), у
укупном трајању од 16 сати. К1, П4.
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Радмила Јагличић, наставник историје
Распоред
Број часова одржаних по одељењима је следећи:
реализације
7/2-41; 7/4/-40; 7/6-39; 7/8-42;
редовне наставе
8/1 –40; 8/2 – 40; 8/4 – 40; 8/6-40;
Постигнутирезул 7/2 – 3,76; 7/4 – 3,14 ; 7/6-3,37; 7/8-3,35;
тати,просечнеоце 8/1 – ; 8/2 – 2,96; 8/4 – 3,11; 8/6-2,66;
непоодељењима
Учешћенатакмич Школско такмичење је планирано 23.02.
ењима,
постигнутирезул
тати
(именаученика)
Реализацијадопу
нске,додатненаст
авеисекција.
Реализацијаприп
ремненаставезауч
енике 8. разреда
Реализацијаоглед
нихиугледнихчас
ова
Ваннаставне
активности
Стручноусаврша
вање
(називсеминараи
компентенције)

7. разред (допунска-19;

додатна – 19)

8.разред(допунска – 19; додатна – 12 )

„Школско законодавство-основа развоја образовања и
васпитања” теме: 1 и 2
К1
“Школско законодавство-основа развоја образовања и
васптања” теме: 3 и 4
Просечну оцену одељења 8/1 нисам доставила зато што ми
дневник није био доступан.

Напомена:
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДААКТИВА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ

Гордана Миљушевић, наставник географије
Распоред реализације
Број часова одржаних по одељењима је следећи:
редовне наставе
5/1-21час; 5/5-19 часова
6/3 – 39; 6/5 – 39; 6/7 – 41; 6/9 – 39
8/3 – 40; 8/5 – 39; 8/7 - 40
Постигнути
резултати,просечне
оцене по одељењима

5/1 – 3,89; 5/5 – 4,07
6/3 – 3,76; 6/5 – 3,69; 6/7 – 3,30; 6/9-3,69
8/3 – 3,82; 8/5 – 3,20; 8/7 – 3,88

Учешће на
такмичењима,
постигнути резултати
(имена ученика)

Одржано је школско такмичење:
А. Д. 8/3 - 94
С. Р. 8/5 - 86
Б.С. 8/7 - 83
А. М.8/7 - 82
А.С.8/7 - 63

Реализација
допунске,додатне
наставе и секција.
Реализација припремне
наставе за ученике 8.
разреда
Реализација огледних и
угледних часова
Ваннаставне
активности
Стручно усавршавање
(назив семинара и
компентенције)

5. разред (допунска-18;
додатна – 15)
6. разред (допунска – 18; додатна – 15 )
8.разред ( допунска – 16; додатна – 15 )

„Унапређење емоционалног здравља у школи-моћ
емоционалне интелигенције“ (К1, П2)
„Школско законодавство-основа развоја образовања и
васпитања“ тема 1и2(К1,П4)
„Школско законодавство-основа развоја образовања и
васпитања“ тема 3и4(К1,П4)
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Сање Стојановић , наставника географије
ЧЛАНОВИ АКТИВА
РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

5/3, 5/7, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 8/1,
8/6

ПОСТИГНУТИРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНАОЦЕНАПООДЕЉЕЊИМ
А

5/3-

5/7-3.69

6/1- 3,42

6/2-3,41

7/1- 3,07
7/8- 2,96

7/3-3,00 7/5-3,19

8/1- 2,92

8/6-2,70

УЧЕШЋЕНАТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИРЕЗУЛТАТИ
(навестиназивтакмичења,
конкурсаиименаученика)

7/7-

ОдржаноШколскотакмичењеизгеографије;
Н.Н.7/1 95 бодова-пласманнаОпштинско
М.М.7/3 90 бодова –пласманнаОпштинско
И.П.7/5 86 бодова-пласманна
Општинско
П.Т.7/5 80 бодова-пласманнаОпштинско
А.Д. 7/7 80 бодова-пласманнаОпштинско
A.Ракић, С.Б., М.Б ,
П.С.Л.С.сенисупласиралинаОпштинскотакмиче
ње

РЕАЛИЗАЦИЈАДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕНАСТАВЕИСЕКЦИЈА.
РЕАЛИЗАЦИЈАПРИПРЕМНЕНАСТ
АВЕЗАУЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА

Допунсканастава:
Петиразред- 4
Шестиразред- 4
Седмиразред- 5
Осмиразред- 5
Припремнанаставазаученикеосмогразредапочи
њеудругомполугодишту

РЕАЛИЗАЦИЈАОГЛЕДНИХИУГЛЕД
НИХЧАСОВА

/

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

/
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СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕ
(називсеминараикомпетенције)

„Школскозаконодавствоосноваразвојаобразовањаиваспитања“
„Унапређењеемоционалногздрављаушколимоћемоционалнеинтелигенције“
К1

- Игњатовић Бранислава- наставник географије
У току првог полугодишта часови редовне наставе су одржани у 12 одељења по
плану и програму. Укупна средња оцена је 3,37, а средња оцена по одељењима је
следећа: 5/2-4,04, 5/4- 4,04, 5/6 – 3,32 (1 недовољна оцена), 5/8 – 3,71 (1 недовољна
оцена), 6/4 – 3,08,( у одељењу је једна недовољна оцена; а једна ученица је
неоцењена), 6/6 – 2,97, 6/8 -2,79 (5 недовољних оцена), 7/2 -3,76, 7/4 – 3,37, 7/6–
3,40, 8/2 – 2,88 (три недовољне оцене), 8/4 – 3,11. Одржано је 18 часова допунске
наставе у свим разредима и 18 часова додатне наставе у свим разредима.
У оквиру стручног усавршавања похађала сам три семинара:
1. „Унапређивање емоционалног здравља у школи– моћ емоционалне
интелигенције“, К1, П2, 8 сати, број 163.
2. „ Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме 1
и 2, К1, П4, 8 сати, број 347.
„ Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме 3и 4, К1,
П4, 8 сати, број 347
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА

Милена Коцић, Радмила Рајак и Раде Јовановић
ЧЛАНОВИ АКТИВА ТИО
РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

ПОСТИГНУТИ РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА
УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

Ана Танасковић, Весна Ракоњац,
Силвана Фејзоски, Милена Коцић,
Радмила Рајак, Раде Јовановић
5-1(4,79), 5-2(4,73), 5-3(4,81), 54(4,89), 5-5(4,84), 5-7(4,48), 5-8(4,82),
6-1(4,73), 6-2(4,67), 6-5(5,00), 67(4,61),
7-3(4,75), 7-4(4,80), 7-5(4,89), 77(4,53), 8-1(4,50), 8-2(4,62), 8-3(4,87),
8-5(4,86), 8-7(5,00)
Одржано је 40 часова редовне
наставе у 5. 6. 7. и 8. разреду.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Учествовање на Дечиjем вашару

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и компетенције)

„Где је нестала одговорност? –
Одговорност као главни фактор
успешне партиципације ученика“,
К3, П2, 16 бодова (само Милена
Коцић)
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Ана Танасковић
ЧЛАНОВИ АКТИВА ТИО

Ана Танасковић, Весна Ракоњац, Силвана
Фејзоски, Милена Коцић, Радмила Рајак,
Раде Јовановић

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Уторак (8/1, 8/2), среда (7/8, 8/6),
четвртак (7/7), петак (8/4, 7/6)

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

7/8-4,88; 7/6-4,66; 8/2-4,62; 8/6-4,79;
7/7-4,53; 8/4-4,79

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ
(навести назив такмичења и
имена ученика)

/

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.
РАЗРЕДА

/

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

/

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

/

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (назив
семинара и компетенције)

"Школско законодавство - основа развоја
образовања и васпитања", теме 1, 2, 3, 4,
К1, П4, каталошки број 347, 16 бодова
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Весна Ракоњац
ЧЛАНОВИ АКТИВА ТИО

Ана Танасковић, Весна Ракоњац, Силвана
Фејзоски, Милена Коцић, Радмила Рајак, Раде
Јовановић
РАСПОРЕД
Одржано је 40 часова редовне наставе у 5. 6. 7.
РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕДОВНЕ и 8. разреду.
НАСТАВЕ
ПОСТИГНУТИ
5/2: 4,73
РРЕЗУЛТАТИ, ПРОСЕЧНЕ
ОЦЕНЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА 6/2: 4.67

5/4:
4.89
6/4:
4.64

7/2: 4.90
8/1: 4.50

5/6:
4.64
6/6:
4.82

5/8:
4.82

8/2:
4.62

УЧЕШЋЕ
НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ(
навести
назив такмичења и имена
ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА
Одржано је 15 часова секције. Број ученика је
ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ 7.
НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ
ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЈА
ОГЛЕДНИХ И УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ
СТРУЧНО
„Где је нестала одговорност? – Одговорност као
УСАВРШАВАЊЕ(
назив главни
фактор
успешне
партиципације
семинара и компетенције) ученика“, К3, П2, 16 бодова
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Силвана Фејзоски
ЧЛАНОВИ АКТИВА ТИО
РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

ПОСТИГНУТИ РРЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Ана Танасковић, Весна Ракоњац,
Силвана Фејзоски, Милена Коцић,
Радмила Рајак, Раде Јовановић
Одржано је 40 часова редовне
наставе у 5. 6. 7. и 8. разреду.

5/2:
4,73
7/2:
4.90

5/4:
4.89
6/4:
4.64
7/4:
4.80

5/6:
4.64
6/6:
4.82

5/8:
4.82
7/8:
4.80

8/6:
4.79
УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ( навести
назив такмичења и имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

Одржано је 15 часова секције код
ученика 6, 7 и 8 разреда.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Учествовање на школском вашару

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и компетенције)

„Где је нестала одговорност? –
Одговорност као главни фактор
успешне партиципације ученика“,
К3, П2, 16 бодова
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
ЧЛАНОВИ АКТИВА ИНФОРМАТИКА
И РАЧУНАРСТВО

Биљана Марковић, Емилија Тодоровић,
Ана Танасковић

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Настава одржана по плану и програму

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

51 - 5,00
53 - 5,00
57 - 4,86
63 - 4,78
67 - 4,77
69 - 4,87
71 - 4,78
73 - 4,78
75 - 4,78
83 - 4,96
85 - 4,90
87 - 5,00

52 - 4,77
54 - 4,89
56 - 4,84
58 - 5,00
62 - 4,63
64 - 4,84
66 - 4,92
68 - 4,28
72 - 4,59
74 - 3,69
76 - 3,81
78 - 4,44
81 - 4,50
82 - 4,65
84 - 4,79
86 - 4,87

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ (навести
назив такмичења и имена ученика)
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Додатна настава - 18 часова
Секција програмирање 1 - 18 часова
Секција програмирање 2 - 15 часова

РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

Биљана Марковић - 23.11.2016 одржан
је огледни час ,,Табеларни прорачуни” са
наставницом Данијелом Шуром.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (назив
семинара и компетенције)

Биљана Марковић - ,,Тематски и
интердисциплинарни приступ
планирању наставе’’, компетенција К3,
приоритетна област 4, број бодова 16
Емилија Тодоровић - "Школско
законодавство - основа развоја
образовања и васпитања", теме 1, 2, 3, 4,
К1, П4, каталошки број 347, 16 бодова
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 ПОЛУГОДИШЊИ
ВАСПИТАЊА

ИЗВЕШТАЈ

РАДА

АКТИВА

НАСТАВНИКА

ФИЗИЧКОГ

ЧЛАНОВИ АКТИВА

Драгана Салопек
Никола Поповић
Ана Поповић
Зорица Бајкић
Тамара Вучковић

РАСПОРЕД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Настава реализована у складу са планом и
програмом.

ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ, ПРОСЕЧНЕ
ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Физичко васпитање:
V/1- 4,64; VI/1 - 4,96; VII/1- 4,50; VIII/3- 4,57
V/3- 4,73; VI/3 - 4,77; VII/3- 4,37; VIII/5- 4,41
V/5- 4,76; VI/5 - 5,00; VII/5- 4,35; VIII/7- 4,57
V/7- 4,56; VI/7 - 4,78; VII/7- 4,00;
VI/9- 4,77
V/2- 4,77; VI/2 - 4,78; VII/2- 4,78; VIII/1- 4,18
V/4- 4,67; VI/4 - 4,92; VII/4- 4,40; VIII/- 4,50
V/6- 4,64; VI/6 – 4,43; VII/6- 4,33; VIII/4 - 4,5
V/8- 4,96; VI/8 - 4,50; VII/8- 4,93; VIII/6 - 4,60
Изабрани спорт- ОДБОЈКА :
V/1- 4,92; VI/1- 4,92; VII/1- 4,64; VIII/3- 4,77
V/3- 5,00; VI/3- 5.00; VII/3- 4,83; VIII/5- 4,50
V/5- 4,67; VI/5 - 5,00;VII/5- 4,70; VIII/7- 4,77
V/7- 4,83; VI/7- 4,33; VII/7- 4,42;
VI/9- 5,00
V/2- 5,00; VI/2- 4,29; VII/2- 4,67; VIII/1- 4,39
V/4- 5,00; VI/4- 5,00; VII/4- 4,76; VIII/2- 4,90
V/6- 4,87; VI/6 – 4,87;VII/6- 4,70; VIII/4- 4,67
V/8- 5,00; VI/8- 4,33; VII/8- 4,43; VIII/6- 4,81
Изабрани спорт -КОШАРКА:
V/1- 4,94; VI/1- 4,67; VII/1- 4,45; VIII/3- 4,89
V/3- 4,96; VI/3- 4,92; VII/3- 4,35; VIII/5- 4,93
V/5- 4,92; VI/5 -5,00; VII/5- 4,65; VIII/7- 4,64
V/7- 4,73; VI/7- 4,91; VII/7- 5,00;
VI/9- 4,63

V/2- 5,00; VI/2- 4,86; VII/2- 4,96; VIII/1- 4,39
V/4- 4,94; VI/4- 4,80; VII/4- 5,00; VIII/2- 4,81
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V/6- 4,88; VI/6 -4,90; VII/6- 4,70; VIII/4- 4,67
V/8- 5,00; VI/8- 4,80; VII/8- 4,72; VIII/6- 4,83
УЧЕШЋЕ НА
ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ
РЕЗУЛТАТИ

ОДБОЈКА (проф. Вучковић Тамара)
Општинско пртвенство:
- Дечаци 5.-6. разред
- Дечаци 7.-8. разред
- Девојчице 5.-6. разред
- Девојцице
7.-8.
разред
I
место
I место на првенству Града
Чланови екипе: И. Р. 8-6,И. Н.8-2, М.Л.8-6, Д. А.
8-2, А.С. 8-7, М.Ј. 8-3,В. М. 7-4,Т. Е.8-5, М. Л. 86.
КОШАРКА (проф. Поповић Никола)
Општинско првенство:
- Дечаци 5.-6. разред - II место
- Дечаци 7.-8. разред – I место
-

Девојчице 5.-6. разред - I место
- Девојчице 7.-8. разред - II место
ФУДБАЛ (проф. Поповић Ана)
Општинско првенство:
- Дечаци 7.-8. разред - I место
- Девојчице 7.-8. разред – IV место

РЕАЛИЗАЦИЈА
СЕКЦИЈА

РЕАЛИЗАЦИЈА
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

Oдбојкашка секција - 21
Рукометaшка секција -18
Кошаркашка секција - 24
Фудбалска секција - 21
Атлетска секција - 15
- Народни плесови/коло, Моравац
Реализовано у одељењима 6/5 и 6/7 ( корелација са
музичком културом; реализатори: Тамара Вучковић,
Зорица Бајкић и Наташа Вељковић)
- Ниски старт, брзинско ( штафетно ) трчање,
променљиво праволинијско кретање
Реализовано у одељењима 7/1 и 7/3 ( корелација са
физиком; реализатори Драгана Салопек и Јекић
Драгослава)

Пројекат „Здраво растимо“ – физичка активност и
правилна исхрана у функцији здравља
Реализовано у одељењима 7/1, 7/3, 7/5 и 7/6.
Координатор пројекта – Драгана Салопек.
Учешће и посета спортским
фудбалу, кошарци и одбојци.
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СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ( назив
семинара и
компетенције)

-

Где је нестала одговорност? – сви чланови
актива ( К3, П2)
Конференција – физичка активност и
правилна исхрана – Драгана Салопек
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА НАСТАВНИКА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
И ВЕРОНАУКЕ

ВЕРСКА НАСТАВА, Новица Обрадовић
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Истиче се добар
I2
I4
I6
I8
II2
II4
II6
II8
III2
III4
III6
III8
IV2
IV4
IV6
IV8
V2
V4
V6
V8
VI2
VI4
VI6
VI8
VII2
VII4
VII6
VIII8
VIII1
VIII2
VIII4
VIII6

10
7
10
12
18
16
9
12
17
9
8
15
14
7
9
16
17
15
11
5
10
13
1
5
16
3
5
4
3
14
7
7

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ
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задовољава

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
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РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Вођење ученика у цркву
св.Пантелејмона

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (назив
семинара и

,,Школско законодавство- основа
развоја образовања и васпитања,,
теме1и2, К1

Компетенције)

,,Школско законодавство- основа
развоја образовања и васпитања,, теме
3и4, К1

НЕМАЊА ШКРЕЛИЋ, ВЕРСКА НАСТАВА/ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

ЧЛАНОВИ АКТИВА

Надежда Лукић(од фебруара 2017.),
Радмила Јагличић, Никола Топаловић,
Сања Стојановић, Бранислава
Игњатовић, Гордана Миљушевић,
Немања Шкрелић, Новица Обрадовић,
Биљана Јовновић

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Часови верске наставе одржани по
предвиђеном плану и програму у
разредима од првог до осмог.

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Истиче седобар

задовољава

I3,7 18
I1,5
25
II3
14 један неоцењен
II1,7
18
II5
15
90
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III5
23
III3
15
III1
20
III7
11
IV3,7 14
IV1,5 27
V1,3
13
V5,7
19
VI1,3
17
VI5,9
16
VII5,7 14
VII1
15
VII3
16
VIII3,5 18
VIII7
11

1

1
1

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Председник актива друштвених наука и
вршњачког тима. Члан актива
вероучитеља општине Звездара.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (назив
семинара и
Компетенције)
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_БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ЧЛАНОВИ АКТИВА

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ,
ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО
ОДЕЉЕЊИМА

Настава грађанског васпитања се
одвија у супротној смени за ученике
шестог и седмог разреда. Пети и осми
разред часове грађанског васпитања
имају у својој смени.
Истиче се добар
V1
16
V2 8
V3 21
V4 13
V5 18
V6
9
V7
14
V8
21
VI1 18
VI2
9
VI3
2
VI4
9
VI5
14
VI6
18
VI7
19
VI8
16
VI9
9
VII1
10
VII2
4
VII3
8
VII4
4
VII5
VII6
VII7
VII8
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4

13
16
12
18
7
6
7
7
92

задовољава

1
2

5
2
1
4
5
3
1
5
6
5
5
1
3
2
2
2
1
5
9
5
9
4
3
4

1
1
1
2

2

1
4
2
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VIII5
VIII6
VIII7

17
7
10

4
5
2

1

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ,
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА,
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И
УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (назив
семинара и
Компетенције)

,,Школско законодавство- основа
развоја образовања и васпитања,,
теме1и2, К1
,,Школско законодавство- основа
развоја образовања и васпитања,, теме
3и4, К1
,,Водич за час одељенског старешине,,
К3
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Након формирања коначних списакова ученика у одељењима првих разреда почео је
обилазак часова у овим одељењима. Овим посетама је утврђено да одељења лепо
напредују, да се ученици добро прилагођавају на школске обавезе и углавном
остварују добар однос са наставницима. Сви предметни наставници су мотивисани
и расположени за рад са првацима и сарадњу са стручном службом. Генерација
првака је солидно стартовала у овој школскоj години. Приметан је утицај обавезног
предшколског образовања на ученике који крећу у први разред са извесним
предзнањем.
Упоредо са посетом часовима у одељењима првих разреда, служба је обавила посету
ученицима петог разреда. Oбављени су разговори са одељењским старешинама и
појединим предметним наставницима и дате су им инструкције и савети за даљи
рад.
Обављено је тестирање ученика који су накнадно уписани у први разред, у току
септембра.
Настављена је сарадња са Развојним саветовалиштем из Дома здравља Звездара.
Уочени су ученици којима је потребан рад по посебном плану (План прилагођавања,
ИОП 1 и ИОП 2). Након непоходне припреме и израде педагошких профила,
приступило се изради ИОП-а из појединих предмета, за одређене ученике. Стручна
служба је била у директном и сталном контакту и договору око идентификације и
припреме ученика и родитеља, као и распореда активности.
Сарадња са Центром за социјални рад на Звездари реализовала се тако што су
редовно слати дописи у вези са понашањем ученика, изостајањем са наставе, и
проблемима у породици. Стручна служба настоји да прати све ученике у школи и
делује сходно променама њиховог понашања.
Стручни сарадници су учествовали у раду Тима за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања. Било је неколико дисциплинских преступа у чије
решавање је утрошено пуно рада и времена кроз састанке, коминикацију и
преписку са родитељима и потребним институцијама. ПП служба је укључена у рад
како у самом поступку при испитавању проблема тако и у појачаном васпитном
раду и праћењу понашања ученика.
Стручни сарадници су обављали саветодавне разговоре са родитељима ученика код
којих су уочени неприлагођени облици понашања, опадање успеха и нередовност
похађања наставе. Остварена је сарадња са родитељима на изради ИОП-а за
ученике и Плана заштите ученика.
Психолог је координатор Тима за Професионалну оријентацију, логопед Тима за
Инклузију, педагог Тима за самовредновање и стручно усавршавање.
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У оквиру професионалне оријентације псиголог је извршила анкетирање
професионалних интересовања ученика осмог разреда и анализу анкете. Педагози
школе су групу ученика осмог разреда водили у посету срењој Фармацеутској школи
и организовали представљање средњих школа у нашој школи за све ученике осмог
разреда.
Сарадња са наставницима је била константна. Обављани су групни и појединачни
разговори са ученицима који су имали проблеме и остварена је сарадња са
родитељима у циљу решавања насталих проблема. Психолог, логопед и педагози су се
трудили да свака помоћ и интервенција буде благовремена да би се спречила
ескалација проблема и да би се проблем решио на оптималан начин.
Стручни сарадници су пружали помоћ наставницима у реализацији појединих
садржаја часова одељенске заједнице и у остваривању свих форми сарадње са
породицом.
Након посећених часова наставе вођени су саветодавни разговори са наставницима
у циљу примене ефикаснијих система и облика учења, оцењивања знања, метода и
средстава у настави, имајући у виду способности, особине личности, мотивацију,
социјалну ситуацију и друге карактеристике ученика.
Стручни сарадници су учествовали на свим састанцима стручних већа, актива и
Тимова.
Учествовали смо на семинарима: ,,Унапређивње емоционалног здравља у школи –
моћ емоционалне интелигенције“, ,,Где је нестала одговорност - Одговорност као
главни фактор успешне партиципације ученика“, ,,Школско законодавство-основа
развоја образовања и васпитања“ теме 1 и 2.
Стручна служба је, у циљу праћења рада у школи и реализације програма, као и
самог процеса евалуације, сачинила неопходне извештаје и анализе добијених
података. Направљена је анализа успеха и дисциплине ученика, и сачиљен увид у
квалитет процеса рада школе.

Извештај логопеда / јануар 2017.год
Логопедски рад се одвијао на основу предвиђеног плана и програма и то следећом
динамиком:
-Логопедска дијагностика којом је утврђен говорно-језички статус ученика
-У оквиру припрема за рад деца су разврстана у групе према степену,врсти
проблема и према узрасту.Планирање третмана,распоред и ток корекционог
поступка остварено је у сарадњи са наставницима и родитељима.
-Број ученика по разредима
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1.разред-39
2.разред-31
3.разред-20
4.разред-14
5.разред-4
6.разред-1
7.разред-3
8.разред-1
/ укупно на нивоу школе113
-У оквиру непосредног рада са децом логопедски третман је у највећем броју
случајева имао за циљ:
- неправилности у изговору појединих гласова
- недовољно развијене језичке структуре у односу на узраст
- изразито вербално заостајање условљено ометеним психофизичким
- развојем и социо-културним факторима
- лексичке способности и дислексично читање
- правописни ниво рукописа и дисортографије
- специфичне сметње у учењу које се манифестују у овладавању вештином
читања,писања, рачунања,вербалног изражавања,математичког резоновања
-Укупан број посећених часова у првом полугодишту- 14- са циљем подршке
уценицима, јачања наставничких компетенција упућивањем у проблеме говорно
језичких поремећаја и ток корекционог поступка
-Учествовање у праћењу и вредновању васпитно образовног рада и предлагање мера
за побољшање ефикасности у задовољавању развојних потреба ученика
-Учествовање у праћењу и вредновању примена мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана
-Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са
потребама и могућностима ученика
-Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно језичких
проблема ученика
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-Сарадња са родитељима ученика са посебним образовним потребама и њихово
оснаживање при изради ИОП-а
-Учествовање у раду стручних органа,већа,педагошког колегијума и тимовима школе
ради остваривања одређених програма
-Савладане обуке програма стручног усавршавања/
1.Одговорност као главни фактор успешне партиципације ученика/К3 П2 Београд
5.11.2016.год.
2.Примена DSP/DIGITAL SIGNAL PROCESING технологије у логопедији-Београд
23.9.2016.год
-У сарадњи са управом школе за логопедски кабинет је набављено савремено
средство за рад-ДИГИТАЛНИ ЛОГОПЕДСКИ СЕТ
-Вођење евиденције о сопственом раду и реализованим другим пословима у оквиру
сарадње са другим стручним сарадницима, наставницима и директором.

Педагог школе
Јелена Кенић
Словенка Симић
Психолог школе
Ирена Церо
Логопед школе
Љиљана Радевић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ
У оквиру припрема за почетак нове школске године, написала сам План рада
школског библиотекара, слагала документацију у регистре и обавила консултације са
наставницима српског језика и учитељима.Септембар је протекао у пословима
везаним за дистрибуцију уџбеничких комплета ученицима.Наставници млађих
разреда добили су своје примерке уџбеника, као и предметни наставници виших
разреда. Планиран је и рад на интензивирању сакупљања старе хартије и наставку
учествовања у акцији „Чеп у џеп“ (акција Пријатеља деце Звездаре; има
хуманитарни карактер). У октобру разговарали смо са учитељима око избора
наслова за лектиру ученика млађих разреда. Такође, консултовани су и предметни
наставници око избора наслова за библиотеку.Обављене су припреме за посету Сајму
књига, коју смо реализовали 27.10.2016.године. Ученици 7.и 8. разреда су били
веома задовољни овом посетом, обишли су велики број штандова, купили књиге,
дружили се. У новембру смо доста радили са ученицима, члановима Библиотекарске
секције, разговарали о односу према млађим читаоцима, чувању књига, сналажењу у
школској библиотеци.Децембар и јануар су протекли у прикупљању чепова и старог
папира, припремама за почетак такмичења у читању заЧиталачку значку ученика
млађих разреда, обезбеђене су књиге као награда ученицима 8.разреда са свим
петицама на полугодишту – Светосавска повеља.

Школски библиотекар
Јелена Симић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТ РОДИТЕЉА
ОПСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
СР конституисан 14.09.2016 године
Председник - Ана Дракулић
Заменик - Јеврем Цвјетиновић
Записницар - Гордана Панчић ( од друге седнице)
Савет броји шездесетчетири (64 ) цлана
Заказано седам ( 7 ) седница а реализовано пет ( 5 ). Друга по реду седница,
прекинута је због ометања рада СР једног родитеља а седма због неформираног
кворума.
РАД И ОДЛУКЕ СР
СР је током првог полугодишта текуће школске године веома савесно обављао
дужности и обавезе предвиђене Пословником о раду СР.
На седницама је било доста предлога о самом побољшању услова за рад као и
безбедности деце у оквиру њиховог боравка у школи. Формиране су разне комисије
које су своја задужења обавиле савесно и транспаретно их изложиле на седницама, а
то су: комисија за утврђивање хигијенских услова, комисија за осигурање, комисија
за ревизију Правилника ораду СР, комисија за обезбеђење.
Родитељи су делегирали представнике у тимовима: Тим против врсшњачог насиља и
Тим за развојно планирање.
Делегирани су и чланови који су посећивали трибине о електронском насиљу а
известаје пренели свим члановима.
У сарадњи са НВ промењена је дестинација за ексукрзију осмих разреда, која је
успешно реализована. Донета је и одлука о висини надокнаде за бригу о деци.
Родитељи су се предлозима определили за утрошак средстава са родитељског рачуна
а ВД Ивана Боровац је одлуке реализовала.
Доласком Иване Боровац на место ВД, родитељи, у сарадњи са председником СР,
добијају све потребне информације на време и сарадња иде узлазном линијом.
Започета је измена распореда чаова изборнох предмета у сарањи са Министарством
просвете.
У циљу побољшања свих аспеката рада и боравка у школи, како деце, тако и
запослених, настављамо сарадњу.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Ана Дракулић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор је у првом полугодишту 2016/17. имао десет седница на којима је
разматрао сва питања из своје надлежности. Исто је потврдила и Републичка
просветна инспекција која је контролисала рад ШО и закључила да је орган
управљања радио без пропуста.
У периоду од 1.9.2016. до краја полугодишта именовани су нови чланови за састав
ШО : Драган Јелић, Луција Еремија, Морија Јовановић
Одлучивано је о избору закупаца за издавање школског простора.
Усвојен је Правилник
репрезентацији.

о

коришћењу

службених

моб.тел

и

Правилник

о

Усвојен је Извештај о раду школе и Извештај о раду директора за 2015/16 и усвојен
је Годишњи плана рада школе за 2016/17.
Разматрани су извештаји о успеху и дисциплини ученика на тромесечју и
полугодишту.
Усвојен је девеотомесечни финансијски извештај.
Усвајенје захтев за оставку директора школе Гордане Марковић. Гордани Марковић
престаје функција директора школе, на лични захтев. Дужност директора школе
престаје са даном 1.12.2016.год. , о чему се израђује посебна одлука.
Именована је Ивана Боровац за В.д. директора ОШ“Павле Савић“ до избора
директора школе а најдуже 6 месеци .
Усвојен је Финансијски план и План јавних набавки за 2017.год.
Усвојен је Правилник о правилима о заштити од пожара са планом евакуације и
упутством за поступање у случају пожара.
Усвојен је Извештај о попису и расходу.
Усвајен је Анекс гоишњег плана рада за школску 2016//17 год.
Формирана је Комисија са задатком, обављање припремних радњи и преглед
конкурсне документације за избор директора.
Председник Школског одбора
Далибор Шћекић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Полугодишњи извештај о раду директора школе не садржи период до 2.12.2016. јер
до последњег дана израде Полугодишњег извештаја о раду школе 2016/17. године,
бивша директорка Гордана Марковић није доставила извештај о свом раду у
периоду 1.9.2016-1.12.2016.

Након ступања на место ВД дир.ОШ “Павле Савић“, предузела сам следеће
активности:
-

Упознала сам се са свим школским актима, правилницима и пословницма о
раду школских органа.

-

Покренула сам нову јавну набавку за намирнице за кухињу.

-

Проверила сам записнике двадесет једног инспекцијског надзора извршених у
последњих десет месеци у ОШ „Павле Савић“ као и наложене мере. Поступила
сам по јединој

мери инспектора и покренула јавну набавку за замену

заштитне ограде на спортским теренима у дворишту школе. Оштећена ограда
је скинута и замењена новом.
-

Одржала сам састанак са шефом рачуноводства, секретаром, помоћником
директора, административним радником и дала смернице за даљи рад.

-

Потписала сам уговор са надзорним органом за надоградњу школе због чијег је
непотписивања надоградња била заустављена. Ступила сам у контакт са
Секретаријатом за основно образовање и договорила даљи ток надоградње
школе.

-

Одржала сам састанак са педагошко-психолошком службом школе на ком је
договорено да се сваког понедељка разговара о актуелним пословима везаним
за ПП службу. Договорени су кораци за решавање актуелних проблема.

-

Организовала сам састанак са школским полицајцем и договорила са њим све
битне елементе заједничке сарадње.

-

Утврдила

сам дневне

активности

радника обезбеђења школе и увела

евиденцију сваког посетиоца школе.
-

Организовала сам састанак са учитељима из продуженог боравка, сагледала
проблеме и предузела мере за њихово превазилажење. Променила сам
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организацију дотадашњег преклапања смена учитеља тако да највећи број
учитеља буде у смени када и има највише деце у боравку. Променила сам
начин преузимања деце из боравка. Сада родитељи имају пропуснице помоћу
којих одлазе до просторије продуженог боравка и на вратима исте преузимају
своју децу. Предузела сам радње да се једна просторија у школи ослободи само
за потребе продуженог боравка јер је само једна просторија за 120 ученика
премала.
-

Предузела сам радње за обезбеђивање сталне учионице за верску наставу јер су
вероучитељи своје часове изводили тражећи тренутно слободну просторију.

-

Одржала сам састанак са Саветом родитеља на ком је договорен даљи ток
сарадње.

-

Одржала сам састанак са Активом учитеља.

-

Одржала сам састанак са помоћно-техничким особљем школе и дала смернице
за даљи рад упутивши домаре шта је ургентно поправити у школи.

-

Одржала сам две седнице Наставничког већа на којима је, између осталог,
изабран нови члан Школског одбора.

-

Одржала сам родитељски састанак са свим родитељима чија деца похађају
продужени боравак и предочила план решавања актуелних проблема и
тешкоћа везаних за рад боравка.

-

Упознала сам Школски одбор са актуелним дешавањима у школи, затеченом
стању по питању јавних набавки и планом за превазилажење проблема.

-

Састала сам се власницима балона постављеном у школском дворишту и
разговарала о проблему везаном за уговоре потписане у претходном периоду.

-

Одржала сам састанак са координаторима свих Тимова у школи и упознала се
са њиховим радом у претходном периоду. За претходних месец дана одржана
су два састанка Тима за борбу против насиља.

-

Одржала сам састанак Педагошког колегијума који није одржан десет месеци
и предочила које активности је потребно предузети у наредном периоду.

-

Присуствовала сам једном часу српског језика.

-

Припремам измену распореда часова како би ученици 6. и 7. разреда наставу
обавезног изборног предмета грађанско васпитање похађали у својој, а не
супротној смени.

-

Предузела сам потребне радње за попис имовине школе.
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-

Предузела сам потребне радње за израду Финансијског плана и Плана јавних
набавки за 2017.годину.

-

Покренула сам и окончала потребне јавне набавке и довршила набавке
започете у новембру 2016. Набављена је опрема за образовање, опрема за
школско двориште, одштампан школски часопис, е-литература, осигурање
запослених, одржавање информационих система...

-

Ступила сам у контакт са Општином

Звездара и договорила ток даље

сарадње.
-

Свакодневно сарађујем са градском буџетском инспекцијом која врши надзор
у школи.

-

Свакодневно сарађујем и разговарам са родитељима ученика који се јављају по
разним питањима. Присуствовала сам свим седницама Савета родитеља
одржаним од 2.12.2016.

-

Ажурирала сам базу података „Доситеј“ и решила проблем технолошког вишка
административно-финансијског радника.

-

Осавременила сам школски сајт у сарадњи са нас.информатике.

-

Благовремено одговарам на упутства и захтеве која Школска управа и друге
институције упућују школама.

Полугодишњи извештај према подручјима рада директора дат је у посебном
Извештају о раду директора за прво полугодиште 2016/17.

ВД директора школе
Ивана Боровац
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Као помоћник директора извршавала сам следећа задужења:
- Учествовала у спровођењу процеса образовно – васпитног рада у школи ;
- Израда решења о распоређивању, решења о 40-часовној структури ;
- Координирала рад стручних органа школе ( Педагошки колегијум, одељенских и
наставничких већа,... ) ;
- Пратила и контролисала рад у продуженом боравку ;
- Пратила резултат рада ученика ;
- Контолисала вођење педагошке документације ;
- Организовала стручна усавршавања наставника ;
- Остваривала сарадњу са родитељима, посећивала родитељске састанке на позив
одељенских старешина ;
- Организовала замене часова ( одсутних наставника ) ;
- Посетила часове редовне наставе првих разреда, и огледног часа физике и
физичког.
Невенка Јовић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

-Припреме нацрта Уговора о раду за запослене раднике на замени одсутних
радника
- Припреме решења: о породиљском одсуству, о посебној нези детета, о
плаћеном одсуству за запослене, о постављању ментора,о пензији.
-Припрема документације у вези избора В.д. директора школе
-Припрема података на месечном нивоу за додатна средства по основу
боловања запослених
- Вођење евиденције и припрема документације на месечном нивоу за ново
запослене раднике
-Израде Анекса у вези промена радних места запослених као и у проценту
ангажовања запослених
-Комплетирање документације за пријаву радника за испит за стицање
лиценце
-Пријава и одјава радника код Централног регистра
-Пријава и попуњавање Извештаја о повреди на раду и прикупљање потребне
документације.
-Отварање нових матичних књига за одељења првих разреда и петих разреда
за школску 2016/17
-Упис поднесака у деловодну књигу пријемних дописа и излазних дописа којих
је до дана извештаја до 20.2.2017 било у пријемној књизи 42 а у излазној 190.
-издавање потврда о редовном школовању ученика
- Пријем странака и давања обавештења о упису у школу
- Позивање за седнице Школског одбора, присуствовање седницама као и
вођење запсиника
- сарадња са Просветном инспекцијом, Буџетском инспекцијом давањем на
увид
захтеване документације.
-давање података за унос у електронски систем „Доситеј“запослених радника
и свих промена
-Писање дописа Стучним службама за давање Мишљења о спорним
ситуацијама
- Припрема текста огласа за објављивање конкурса за замену за радно место
В.д. директора школе
- Припрема текста огласа за објављивање Конкурса за избор директора
-Достављање потребне документације Националној служби за запошљавање
ради обављања тестирања нових кандидата за запошљавање.
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4. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА
 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови тима су : Словенка Симић педагог, Оливера Видојевић профеор
математике, Никола Топаловић професор историје, Зорица Шкуртић професор
разредне наставе, Татјана Костић професор разредне наставе и Савета Блажић
професор математике и координатор тима.
Тим се у школској 2016./2017. години састао два пута, 2.9. 2016 и 23.11.2016.
Усвојен је план рада и достављен органима управе школе.
У циљу побољшања сарадње са родитељима у спречавању електронског насиља
предлажемо да се Савету родитеља достави маил МУП-а Републике Србије
childprotection@mup.gov.rs. да одрже презентацију родитељима.

У току прошле школске године договорили смо се да педагог школе Словенка Симић
направи образац потврде за праћење унутрашњег стручног усавршавања, што је
колегиница и урадила.Бившем директору школе је предложено да формира комисију
за издавање истих.Такође, наш предлог је и да се бодује менторски рад, вођење
ученика на такмичења.
Координатор тима
Савета Блажић
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 ПОЛУГОДИШСИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови тима су : Словенка Симић педагог, Оливера Видојевић профеор
математике, Никола Топаловић професор историје, Зорица Шкуртић професор
разредне наставе, Татјана Костић професор разредне наставе и Савета Блажић
професор математике и координатор тима.
Тим се у школској 2016./2017. години састао два пута, 2.9. 2016 и 23.11.2016.
Усвојен је план рада и достављен органима управе школе.
У циљу побољшања сарадње са родитељима у спречавању електронског насиља
предлажемо да се Савету родитеља достави маил МУП-а Републике Србије
childprotection@mup.gov.rs. да одрже презентацију родитељима.
У току прошле школске године договорили смо се да педагог школе Словенка Симић
направи образац потврде за праћење унутрашњег стручног усавршавања, што је
колегиница и урадила. Бившем директору школе је предложено да формира
комисију за издавање истих. Такође, наш предлог је и да се бодује менторски рад,
вођење ученика на такмичења.
Координатор тима
Савета Блажић

 ПОЛУГОДИШЊИ
ПЛАНИРАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

О

РАДУ

ТИМА

ЗА

ШКОЛСКО

РАЗВОЈНО

Тим за школско развојно планирање није се састајао у првом полугодиштту.
У јануару 2017. године одржан је састанак на ком је договорен даљи ток рада у
другом полугодишту, подељена задужења, одређен нови координатор Тима. Очекује
се боље функционисање овог Тима од другог полугодишта и ефикаснији рад.

 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

О

РАДУ

ТИМ

ЗА

САМОВРЕДНОВАЊЕ

И

У првом полугодишту овај тим се није састајао. Анексом годишњег плана рада школе
за 2016/17.годину, који је усвојен на почетку другог полугодишта, одређена је
кључна област Настава и учење и подручја вредновања која ће бити вреднована у
другом полугодишту.
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
На крају првог полугодишта школске 2016/17.године Тим је одржао шест састанака.
Састав Тима на почетку и на крају полугодишта није исти.
Гордана Марковић је до 2.12.2016. била директор школе и именовала је Невенку
Јовић за координатора Тима. Због оставке на ту функцију Гордана напушта школу,
именује се Ивана Боровац за в.д. директора и Сања Стојановић за координатора
Тима. Остали чланови Тима су непромењени, а то су: Милица Бошковић, Нада
Стиољковић, Мирјана Дамљановић, Ирена Церо, Јелена Кенић, Словенка Симић,
Новица Обрадовић, представник родитеља, Александар Булатовић и представник
ђачког парламента Нађа Рашић8/3.
На састанцима се:
-

-

-

Усвојио План активности Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања у школи
Проверила документација о мерама превенције и интервенције у борби против
насиља
Извршио поделу задужења одењенским старешинама петог разреда (избор
ученика за Вршњачки Тим, доношење одељенских правила, упознавање са
Правилником о понашању у школи)
Анализирао извештаје о мерама превенције и интервенције у заштити деце од
насиља, злостављања и занемаривања на крају првог класификационог
периода
разговарало о физичком, вербалном, психичком и електронском насиљу другог
нивоа између ученика школе и ученика и наставника.
Математички квиз за ученике од 5. до 8. разреда и Одбојкашки турнир нису
реализовани због одсуствовања великог броја деце у другој половини децембра
због грипа. Те активности одржаће се у току друго поугодишта.

За време мандата директора школе Гордане Марковић дат је предлог о покретању
васпитно дисциплинских поступака против ученика М.М., Н.Т. и наставника Р.Р.у
складу са законом. Међутим, престанком мандата директора, премештањем ученице
М.М у друго одељење и другу смену, исписивањем ученика Н.Т. из школе и одласком
на боловање Р.Р. дисциплински поступци су обустављени.
Ученицима који су трпели насиље или били насилници, разредне старешине су
израдом плана подршке и активностима које предузимају са целим одељењем групом
ученика и појединачно уз сарадњеу психолошко-педагошке службе и родитеља,
пружити заштиту и помоћ да превазиђу све врсте сукоба и ненасилно реше проблем
који се појави.
Координтор Тима
Сања Стојановић
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 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЕКОЛОШКУ ЗАШТИТУ

На првом састанку одржаном 6.9.2017. усвојен је план рада за шк. 2016/17. годину
и направљена је листа потребних средстава. Договорено је да се настави акција
„Бирамо најуређенију учионицу месеца“. Акцију води Гордана Миљушевић и чланови
еколошке патроле. Настављена је хуманитарна акција „Чеп у џеп“. Такође се
наставља акција „Дрво одељења“. У октобру 2016. Је обележен „Дан здраве ужине“.
Тим је учествовао на Дечјем вашару. На штанду су били изложени еколошки и
здрави производи. У децембру се Тим уккључио у хуманитарну акцију „ПАкетић на
дар“. Планиране су акције за друго полугодиште:
-

У марту- пролећно чишћење школског дворишта и уређење жардињера.
У априлу – акција „Дрво одељења“и обележавање Националног дана заштите
природе
У мају – програм рециклаже (израда и излагање накита)
У јуну-обележавање Дана планете Земље.
Координатор тима
Јелена Стефановић

 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

-Током септембра
Евидентирани ученици којима је потребна додатна подршка у раду
-Током октобра
Формирани тимови за додатну подршку у образовању ученицима који спорије
напредују
Евидентирани надарени ученици
-Током новембра
Одабир стручних семинара о инклузивном образовном приступу
-Током децембра
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Вредновање ИОПа и планова подршке
-У протеклом периоду остварена је сарадња са ИРК Општине Звездара,
стручним институцијама
-Носиоци активности
Чланови Тима,наставници,директор,Педагошки колегијум

 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

У првом полугодишту координатори ђачког парламента сууЈелена Симић и Милена
Кићовић. На првом састанку су изабрани председник, заменик председника и
записничар и уписана деца која су део ђачког парламента, тј. по два ученика из
свих одељења 7. и 8. разреда. На почетку школске године разговарало се о
излетима и екскурзијама које би могле да се реализују ( неке су и реализоване). Пре
Нове године се разговарало о организовању новогодишње журке. Деца су задовољна
била како је журка протекла, иако је доста деце одсуствовало због болести. На два
састанка се заједно разматрао правилник о понашању ђака и запослених. На једном
састанку се разговарало о уређењу школе, где су деца давала предлоге шта треба да
се промени. Било је и нереалних жеља као нпр. да се направибазен, али и оних које
могу да се реализују као нпр. да се убаце огледала у школски тоалет.
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5. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
НАСТАВНИКА
Почетком септембра 2016., Тим за стручно усавршавање изабрао је семинаре
који ће се реализовати током школске 2016/17. школске године за групе
наставника на нивоу школе. Критеријум за избор семинара био је посебан циљ
стручног усавршавања наставника наведен у ГПРШ за 2016/17. Изабрали смо
следеће семинаре и неке од њих реализовали:
Назив семинара

,,Унапређивње емоционалног
здравља у школи – моћ
емоционалне интелигенције“
,,Где је нестала одговорност Одговорност као главни фактор
успешне партиципације ученика“
„Школско законодавство“

Државни семинар Друштва
математичара Србије
58. Републички зимски семинар –
Друштво за српски језик и
књижевност

ком
пете
нциј
датум
а
10.9.2016 К-1
.
5.11.6.11.2016
.
5.11.и
3.12.2016
.и
18.2.2017
.
1112.2.2017
.
9,10. и
11.2.

ка
при
тал
орит
ош
етна број ки
обла бодо бр
ст
ва
ој
П-2 8
16
3

Број
наставник
а који су
прошли
обуку
30

К3

П-2

16

26

30

К1

П-4

8/
34
укуп 7
но2
4/

30

К-1

П-1

16

24
2

7

К-1

П-1

24

71
3

1

Семинари који ће се реализовати:
1. „Технике учења“ – ( к.б. 456, К-2, П-1) – 25.2.2017. /група од 30 учесника/
2. ,,Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној
школи“ – (к.б.311, К3, П-1) – 11.3.2017. /група од 60 учесника/
3. „Рад са децом из маргинализованих група“ – (к.б.324, К-3, ПО-4)–25. и 26. марта
2017. /група од 30 учесника/
4. „Активно учење / настава“ – (к.б.355, К-2, П-2) – 21.,22. и 23. априла 2017.
/група од 30 учесника/
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6. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ
2016/17.ГОДИНЕ

Ово полугодиште школске 2016/17. Године у ОШ „Павле Савић“ завршило је
1727 ученика, у млађим разредима 879 а од тога 452 дечака и 427 девојчица а у
старијим разредима 848 и то 444 дечака и 404 девојчицe.
У првом разреду је 224 ученика, од тога 119 дечака и 105 девојчица.Од
укупног броја 2 ученице су неоцење због великог броја изостанака.Највећи број
ученика наставу прати на очекиваном нивоу међутим 18 ученика напредује у мањој
мери од очекиваног.Ови ученици углавном слабије напредују у српском језику,
математици и свету око насАнгажовање мање од очекиваног показује 13 ученика а
повремено ангажовање 34 ученика.Сви ученици првог разреда имају примерно
владање мада један број ученика показује тешкоће у прилагођавању на школска
правила понашања и учења.Укупно има 6335 изостанака од тога382 неоправдана
изостанка.План и програм реализован је у потпуности.
У другом разреду је 225 ученика, 116 дечака и 109 девојчица.Од тог броја 222
ученика имају позитиван успех, 2 ученика су неоцењена због великог броја
изостанака а два ученика имају недовољне оцене.Један ученик има једну а један
ученика има 4 недовољне оцене.У други разред уписана су два ученика која су
дошла из иностранства, која никада нису ишла у школу и који лоше говоре српски
језик. Са њима учитељи раде на посебан начин улажући велики додатни напор.
Одличан успех има 189 ученика, 28 ученика има врло добар а 5 ученика има
довољан успех. Средња оцена разреда је 4,74. Сви ученици имају примерно
владање.У другом разреду је 6556 оправданих и 193 неоправданих изостанака што
је укупно 6749 изостанака.План и програм реализован је у потпуности.
У трећем разреду је 216 ученика, 108 дечака и исто толико девојчица.Један
ученик је неоцењен а један ученик има 4 недовољне оцене.Одличних ученика је 147,
59 је врло добрих а 9 је ученика са добрим успехом. Средња оцена разреда је 4,58.
Један ученик има врло добро владање остали ученици примерно. У трећем разреду је
укупно 5529 изостанака од тога су 2 часа неоправдана. План и програм реализован
је у потпуности.
У четвртом разреду је 214 ученика, 109 дечака и 105 девојчица.Позитиван
успех нема само један ученик који има 2 недовољне оцене.Одличан успех има 157
ученика, врло добар 61 а добар успех има 21 ученик. Средња оцена разреда је 4,57.
Сви ученици имају примерно владање.Укупно изостанака има 5988 а од тога само 4
неоправдана. План и програм реализован је у потпуности.
У петом разреду је 215 ученика, 119 дечака и 105 девојчица.Позитиван успех
има 199 ученика, један ученик је неоцењен. Осим ученика који је неоцењен и има
недовољне оцене још 15 ученика има недовољне оцене и то 7 ученика са 1, 3 са 2, 3
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са 3, 1 са 4 и 1 са 6 недовољних оцена. Са одличним успехом су 103 ученика, са
врлодобрим успехом је 79 а са добрим је је 17 ученика.Од укупног броја 200 ученика
има примерно владање, 12 ученика има смањену оцену из владања на врлодобар и 3
на добар. Средња оцена разреда је 4,21. Изостанака је укупно 12147, од тога 175
неоправданих и 11972 оправданих. План и програм је реализован у потпуности.
У шестом разреду је 238 ученика, 127 дечака и 111 девојчица.Позитиван успех
има 204 ученика а 7 ученика је неоцењено из појединих предмета.Одличан успех
има 103, врло добар има 87 а добар успех има 14 ученика. Средња оцена разреда је
3,93. Једну недовољну оцену има 15, две недовољне оцене има 6, три недовољне
оцене има 4, четири недовољне оцене има 2, 5 недовољних оцена има 2
ученика.Шест и више недовољних оцена имају 2 ученика. Средња оцена разреда је
4,13. Примерно владање има 208, смањену оцену из владања на врло добар 4 има 23
а на добар 3 има 5 ученика. Два ученика су добили укор Наставничког већа,
гласањем на седници.Оправданих изостанака је 15231 а неоправданих 809 што је
укупно 16040 изостанака. План и програм је реализован у потпуности.
У седмом разреду је 223 ученика, 113 дечака и 110 девојчица. Позитиван
успех имају 183 ученика а 8 ученика је неоцењено из појединих предмета.Одличан
успех има 68, врло добар има 76 а добар успех има 37 а довољан успех има 6
ученика.Једну недовољну оцену има 19, две недовољне оцене има 5, три недовољне
оцене има 3, четири недовољне оцене има 2, 5 недовољних оцена има 4
ученика.Шест и више недовољних оцена има 5 ученика.Примерно владање има 201
ученик, смањену оцену из владања на врло добар 4 има 19 ученика.Један ученик
има оцену смањену на 3 један на 2 а један је добио најстрожу казну из владања.У
седмом разреду је на полугодишту било укупно 17114 изостанака и то
513
неоправданих и 16601 оправданих. План и програм је реализован у потпуности.
У осмом разреду је 172 ученика, 85 дечака и 87 девојчица.Позитиван успех
имају 133 ученика а 6 ученика је неоцењено из појединих предмета. Одличан успех
има 56, врло добар има 59, а добар успех има 18 ученика. Средња оцена разреда је
3,88. Једну недовољну оцену има 8, две недовољне оцене има 9, три недовољне
оцене има 8, четири недовољне оцене има 5, 5 недовољних оцена имају 2
ученика.Шест и више недовољних оцена имају 4 ученика. Примерно владање имају
154 ученика, смањену оцену из владања на врло добар 4 има 14 а на добар 3 имају 2
ученика. Два ученика су добила укор Наставничког већа. Ученици осмог разреда су
имали 15287 оправданих и 386 неоправданих изостанака, што је 15673 укупно.
План и програм је реализован у потпуности.
Од укупног броја ученика 1727 поред првака чији је успех изражен описним
оценама 1503 ученика су оцењена бројчано. Од тог броја је 1368 позитивно
оцењених ученика, 124 ученика има недовољне оцене а остатак ученика има и
недовољне оцене али је и неоцењен из појединих предмета. Број одличних ученика је
824 или 54,82%, врло добрих је 449 или 19,87%, добрих је 121 или 8,05% а довољних
је 6 или 0,4%. Средња оцена свих разреда је 4,33. Примерно владање има 1641
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ученик или 95,02%, врлодобро владање има 69 или 4%. Добро владање има 11
ученика
или 0,6%. Ученици су направили укупно 85575 изостанака, 2464
неоправдана и 83111 оправданих изостанака, у укупном просеку то је 49,55
изостанака по ученику. Пет ученика је предложено за укор Наставничког већа и те
казне су изгласане на седници. План и програм реализован је у потпуности.
Јелена Кенић, педагог иСловенка Симић, педагог
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