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1.    УСЛОВИ   РАДА 
 
       ОШ  „Старина  Новак”, најстарија  школа  на  Палилули,  налази  се  у  центру  
Београда. У  непосредној  близини  школе су  велики  пословни, здравствени, културни, 
просветни  и  спортско – рекреативни  објекти, који  дају  могућност   коришћења  
приликом  реализације  планираних  образовно-васпитних  садржаја  школе: Спортско-
рекреативни  центар  „Ташмајдан“ , Дечији  културни  центар, хала „Пионир", Ботаничка 
башта, позоришта „Душко Радовић“, „Бошко  Буха“, „Дом  Синдиката“... 
 
    Са  циљем  побољшања  материјално – техничких  услова  рада, у школи су током  
протекле школске  године  обављени следећи радови:  
 

- формирање нове две учионице за одељења првог циклуса,, 
- кречење свих учионица на другом спрату, 
- Враћање преградног портала у ходнику испред кабинета наставника физичког 

васпитања, 
- Радови на водоводној и канализационој мрежи, 
- Потпуна санација мале фискултурне сале, 
- Потпуна санација справарнице, 
- Кречење три учионице на првом спрату. 

 
Нована ставнасредства набављен ашколске 2018/19.године: 

- Набавка два кмплета брзог бежичног интернета за новоформиране учионице, 
- Набавка по две лопте за физичко васпитање за сва одељења првог циклуса, 
- штампање „Новака“ бројева 12 и 13 са додатком (роман „Лолина свеска“, трећа 

књига библиотеке „Новакова руковет“ под називом „Кадар стићи и утећи“, 
- Куповина 40 нових школских столица и замена сета наслона за 20 старе столице, 
- Поправка намештаја у канцеларији директора, 
- Куповина 25 нових школских клупа. 
- Набавка једне интерактивне табле, 
- Сервис двадигитална пројектора, 
- Купљена потребна коиличина додатне дигиталне компјутерске опреме (тастатуре, 

мишеви изд)  

 
      У току ове школске године књижни фонд се увећао за 143 нове књиге тако да је 
тренутни укупни број књига нашег фонда 12263. Књига инвентара за монографске 
публикације је закључена редним бројем 15777 (последњи уписани наслов/ 
књига/библиотечка јединица  има овај број). 120 књига је више у ученичком фонду, 23 
књиге је више у наставничком фонду. 
 
     
  Квалификациона  структура  запослених  радника  у  школи  је  оптимална. У  школи  
је  радило  укупно  77  радника, а  наставни  план  и  програм  реализовало  је  58 
наставника.  Од  тога  20(+4)  у  разредној  настави, а  34 у  предметној настави.  
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       У  административно – финансијској  служби  радили  су  секретар, рачунополагач   и 
административно-финансијски радник, а  у  помоћно  техничкој  служби  домар, сервирка 
(35%) и  10  радника  на  одржавању  чистоће. Поред  поменутих  у  школи  су  радили  и  
стручни  сарадници – психолог (50%), педагог  и  библиотекар. Школом  је  руководио 
директор  школе,  Влада Вучинић. 
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2.    ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА 
 
      Школска година је за ученике од 1. до 8. разреда почела у понедељак, 3. септембра 
2018. год.  3. септембра у послеподневним часовима организован је свечани пријем 
првака. Наставна година завршила се 14. јуна 2018, а за ученике 8. разреда  31. маја 
2019. 
 
     Школа  је  у  току  школске  2018/2019.године  радила  у  две  смене, с тим што су 
ученици од I до IV разреда ишли током целе године пре подне, док су се по сменама 
мењали  пети и седми и шести и осми разред. Такође,  у  школи  је    радило и  осам група 
продуженог  боравка  деце I и II разреда - четири  у  првом и четири  у  другом  разреду (6 
групе финансира буџет РС, а две групе финансира Секретаријат за образовање и дечију 
заштиту). Будући да су постојали услови и због велике заинтересованости родитеља,  
оформљене су групе продуженог боравак за ученике трећег и четвртог разреда (две групе 
у трећем разреду и две за ученике четвртог разреда – финансира Секретаријат за 
образовање и дечију заштиту). Након часова редовне наставе  одржавали су се часови 
додатне  и  допунске  наставе, као  и  секције  и  спортске  активности. 

Часови изборних предмета за ученике 7. и 8.разреда и обавезних слободних 
активности за ученике 5. и 6. разреда одржавали су се у супротној смени, као и часови 
изабраног спорта –пливања. Часови изабраног спорта у одељењима у којима је већина 
ученика изабрала изабрани спорт - кошарку или  одбојку унети су у редован распоред 
часова. 

     
 У школи је било укупно 28 одељења, и то 14 у млађим и 14 одељења старијих 
разреда. У току школске 2018/2019. године школу  је похађало 629 ученика. 
 
    Реализација  часова  одвијала  се  по  јединственом  распореду  часова. 
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНА ПИРАМИДА 
 
Школски одбор 
 
до 30. новембра 2018. године ШО је био у следећем саставу 

 Снежана Марковић – предсeдник,представник  локалне самоуправе   
 Милош Пекић - заменик председника, представник  Наставничког већа 
 Биљана Радаковић, представник Наставничког већа 
 Василије Савић, представник Наставничког већа 
 Ана Сребрић,представник родитеља 
 Јована Бугарић, представник родитеља 
 Зоран Стојковић, представник родитеља 
 Живојин Живуловић, представник  локалне самоуправе   
 Славица Алтипармаков, представник  локалне самоуправе   

 
од 30. новембра 2018. године ШО је у следећем саставу 

 Милош Пекић – предсeдник,представник  Наставничког већа 
 Сања Вучићевић - заменик председника, представник  локалне самоуправе   
 Биљана Радаковић, представник Наставничког већа 
 Василије Савић, представник Наставничког већа 
 Ивана Спасовић, представник родитеља 
 Гордана Бзик, представник родитеља 
 Андријана Ђорђевић Петровић, представник родитеља 
 Предраг Милчић, представник  локалне самоуправе   
 Зорана Мраовић, представник  локалне самоуправе   

  
 
 

Савет родитеља 
Председник Савета родитеља за школску 2018/2019. годину био је Срђан 

Ђорђевић  (представник  родитеља одељења  7/4).  
  
 
Директор Школе 

Школом  је  руководио директор школе  Влада Вучинић. 
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Стручни 
сарадници 

Руководиоци 
стручних већа 

Координатори  
одељењских већа 

 
 
 

психолог 
Никола 

Стевановић 
 

педагог 
Ивана Николић 

 
библиотекар 

Василије Савић 
 

дефектолог 
Горана Киковић 

 

 
 

разредна настава 
Љиљана Милошевић 

српски језик и 
друштвене науке 

Милош Пекић 
страни језици 

Марина Јовановић 
математика и 
природне науке 
Милена Милетић 

физичко васпитање 
и изабрани спорт 

Александар Суботић 
уметност 
Бојан Сарић 

биологија, хемија и 
географија 

Јелена Штулић 
 

 
први разред 

Снежана Павловић 
други разред 

Сњежана Ћивша 
трећи разред 
Драгана Бабић 

четврти разред 
Ана Зорић 

пети разред 
Наташа Мугоша 
шести разред  

Александра Куртеш 
седми разред 

Ивана Симеуновић 
осми разред 

мр Сања Топаловић 
 
 

 
 
 
 
 
 

Администрација 
 

Секретаријат Рачуноводство 

 
Оливера Гавриловић 

секретар 
 

Милан Цветковић, шеф рачуноводства 
Сандра Димитријевић, административно-финансијски 

радник  

 Помоћно-техничко особље  
Домар: 1 Сервирка: 0,5 Спремачице: 10 
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3.    ОРГАНИ ШКОЛЕ (УПРАВНИ, САВЕТОДАВНИ, РУКОВОДЕЋИ 
И СТРУЧНИ) 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА -  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

У школској 2018/2019. години одржано је 5 седница Школског одбора. Решењем 
Скупштине града Београда број 112-1124/18Ц од 30.11.2018. године именовани су 
чланови Школског одбора у новом мандату у трајању од 4 године. На конститутивној 
седници одржаној дана 24.12.2018. године констутуисан је нови сазив Школског одбора. 

У раду седница Школског одбора, осим чланова Школског одбора, учествовали су  
директор и секретар школе. 

 На једном броју седница присуствовали су и представници репрезентативног 
синдиката, представници Ученичког  парламента школе, а према потреби и руководилац 
рачуноводства у школи и педагошко-психолошка служба. 

Школски одбор радио је и доносио одлуке у оквиру своје надлежности, а у  складу 
са законом и општим актима школе 

 
1. Школски одбор разматрао је и донео акта у складу са законом и Планом  рада 

Школског одбора: 
- Годишњи план рада школе у школској 2018/2019. години и измене и допуне                

Годишњег плана рада школе. 
    

2. Школски одбор усвојио  је :  
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2017/2018. години; 
- Извештај о раду директора школе у школској 2017/2018. години. 

 
3. Школски одбор је донео: 
- План стручног усавршавања запослених у школској 2018/19. години; 
- Финансијски план за 2019. годину; 
- Статут ОШ „Старина Новак“; 
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ  
 „Старина Новак“; 
-Измене и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности  
ученика у ОШ  „Старина Новак“; 
- Измене и допуне Правилника о испитима у ОШ  „Старина Новак“; 
- Измене и допуне Пословника о раду Школског одбора ОШ  „Старина Новак“; 
- Измене и допуне Пословника о раду Савета родитеља ОШ „Старина Новак“. 
  
 
4. Школски одбор је усвојио: 
- Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године; 
- Годишњи финансијски извештај – завршни рачун за период од 01.01.2018. – 

31.12.2018. године; 
- Извештаје о реализацији излета, екскурзија и наставе у природи за ученике од 1. до 

8. разреда. 
 

5. Школски одбор је: 
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- разматрао извештаје  о успеху и владању ученика на крају класификационих 
периода. 
 

6. Школски одбор је: 
- донео одлуку о расписивању конкурса за избор директора школа, одлуку о 

образовању конкурсне комисије за избор директора школе; одлуку о усвајању 
извештаја о спроведеном поступку за избор директора школе, утврдио предлог 
кандидата за избор директора школе и након доношења решења о именовању 
директора школе од стране надлежног министра, донео решење о премештају на 
радно место директора; донео одлуку о упућивању директора школе на службени 
пут и решење о коришћењу годишњег одмора директора школе. 

 
7. Школски одбор донео је одлуке: 
- о формирању Комисије за утврђивање радника за чијим радом је у потпуности или 

делимично престала потреба, 
- о формирању 4. групе продуженог борвака првог разреда у школској 2018/19. годни, 

као и одлуку о формирању 4. групе продуженог боравка у другом разреду у школској 
2018/19. години. 

 
8. Школски одбор се упознавао са записницима о извршеним инспекцијским 

прегледима у школи. 
 
9. Школски одбор је одлучивао по жалбама родитеља на одлуку директора школе о 

уложеним приговорима на оцену ученика. 
 

Директор школе је редовно извештавао Школски одбор о текућим информацијама 
од значаја за рад школе.  

Седнице Школског одбора су благовремено и добро припремане. Записници су 
објављивани у предвиђеном року на огласној табли школе, а скоро све одлуке Школског 
одбора доношене су једногласно. 

 
                                                                                          Председник Школског одбора  

                                                                           Милош Пекић 
  

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА -  САВЕТА РОДИТЕЉА 

У току школске 2018/19. године одржане су три седнице Савета родитеља: 
14.9.2018, 31.1.2019. и 13.6.2018. год. 

 
У Савет родитеља у школској 2018/19. години изабрани су: 
 Председник: Срђан Ђорђевић (VII разред) 
 Потпредседник: Ана Сребрић (VIII разред)  

Записничар: Биљана Радичевић (VII разред) 
Председник се представио родитељима и отворио другу тачку дневног реда. 

Представник Наставничког већа у Савету родитеља је учитељица Даринка Танасковић. 
              Представници Савета родитеља у Школском одбору су Гордана Бзик Петровић,  
Ивана Спасовић и Андријана Ђорђевић Петровић. 
         Савет родитеља  разматрао је Извештај  о остваривању Годишњег плана рада 
школе у 2017/18.години  као и Годишњи план рада школе за 2018/19.годину. 
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Разматрано је увођење ђачког динара у школској 2018/19. години. Савет родитеља 
донео је одлуку о увођењу „ ђачког динара“( није обавезан) у износу од 2000 динара по 
ученику за школску годину и  који се плаћа у три рате (за  друго дете плаћа се  половина 
те суме, а за треће дете се не плаћа).  Средства тако сакупљена, на искључиво 
добровољној бази, употребљавају се за плаћање обезбеђења и других трошкова школе. 
             Разматран је успех и владање на крају класификационих периода. 
             Одређена је висина дневница наставника за екскурзије и наставу у природи у 
износу од 700 динара нето. 
              Савет родитеља разматрао дестинације екскурзија и  наставе у природи.  

  Савет родитеља је упознат са Извештајем Тима за самовредновање рада школе, 
Извештајима о реализованим екскурзијама и наставама у природи и Извештај директора 
о ђачком динару.     

 Савет родитеља донео је одлуку да три родитеља учествују као посматрачи у 
спровођењу завршног испита. 
Савет родитеља је поднео неколико иницијатива: за пуну норму радног места психолога, 
за формирање 4. групе продуженог боравка првог разреда у школској 2019/20. години 
(буџет) и  Иницијатива за формирање 4. групе продуженог боравка  другог разреда у 
школској 2019/20. години (буџет) 
Под тачкама дневног реда „текућа питања“ редовно се дискутовало и узимано је у 
решавање све оно што су родитељи- представници појединих одељења износили као 
предлоге и  примедбе у циљу осигурања квалитета и унапређивања образовно-васпитног 
рада у најбољем интересу ученика. 
 
 

Представник Наставничког већа у Савету родитеља 
Даринка Танасковић 

 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА (НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ, ПЕДАГОШКИ 
КОЛЕГИЈУМ, СТРУЧНА ВЕЋА , ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ) 
 
     Активности  стручних  органа  школе  одвијале су  се  према  утврђеном  Плану  рада,  
кроз  различите  облике  рада,  а  пре  свега  кроз  садржаје  седница  стручних  органа – 
Наставничког  већа, Одељењских  већа, рада  директора  и  стручних  сарадника,   
Школског  одбора,  као  и  рада  Савета  родитеља. 
    Наставничко  веће  давало  је  својим  садржајима  смернице  рада  наставног  особља, 
као  и  садржаја  рада  стручних  органа. У  току  прошле  школске  године  одржано  је 18  
седница  Наставничког  већа, а  по  садржају  Плана  рада  школе, али и по потребама 
које су налагале актуелне ситуације у школи, као и информације и иновације инициране 
из ресорног министарства.  
У  току  прошле  школске  године  у школи  је  било  три стручна актива и седам  стручних  
већа: 

1. СВ наставника разредне наставе 
2. СВ страних  језика 
3. СВ биологије, хемије  и географије 
4. СВ уметности 
5. СВ физичког васпитања и изабраног спорта 
6. СВ српског језика, књижевности и друштвених наука   
7. СВ природних наука и математике 
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8. Стручни актив за развојно планирање 
9. Стручни актив за развој школског програма 
10.  Педагошки колегијум 

      
Одржано је  у  просеку  5  до  6  седница Одељењских већа  на  којима  су  се  бавили 
различитим  питањима, између осталог: 

 Распоређивање новодошлих  ученика; 
 Анализом  успеха  и  владања  ученика; 
 Доношењем  мера  за  побољшање  успеха  и  владања  ученика; 
 Постигнућима и постигнутим  резултатима  ученика; 
 Реализацијом  екскурзија  и  наставе у природи; 
 Доношењем  плана  и  програма  својих  активности  за  следећу  школску  годину  

     Ови  садржаји  су  предвиђени  планом  свих  Одељењских  већа, а  нека  већа  су  у  
својим  садржајима  имала  и  посебне  теме: Одељењско  веће  првог  разреда  пратило  
је  заједно  са  стручним  сарадницима  и  директором  прилагођавање ђака првака 
школској  средини,  одељењске  старешине  петог  разреда  и  учитељи  те  генерације   
су   сарађивали  са  циљем да се ученици што боље прилагоде предметној настави. 
Одељењско  веће  осмог  разреда  континуирано  је  радило  на  пружању  помоћи  
ученицима  да  што  успешније  заврше  разред и припреме се за полагање завршног 
испита. Посебну  помоћ  у  оквиру  професионалне  оријентације  овим  ученицима  
пружали  су одељењске старешине, психолог и педагог школе. 
     Директор  школе  је у  оквиру  свог  делокруга  рада  координисао  рад  свих  стручних  
органа и  ученичких  организација. Директор  школе обављао је током прошле школске 
године  следеће  послове: 
 

 Припреме за почетак школске године  
 Сарадња и рад са ШО, СР, СВ, РВ  
 Припремање и вођење седница Наставничког већа  
 Рад у Активу директора  
 Сарадња са институцијама неопходним за успешан рад школе  
 Организовање и припрема школских прослава и манифестација  
 Организовање учешћа наших ученика на такмичењима и смотрама  
 Маркетинг и промоција школе  
 Менаџерски рад на побољшању услова рада школе  
 Организовање и спровођење полагања завршног испита за ученике осмог разреда 
 Сарадња са ГПИ, РПИ током редовних и ванредних инспекцијских прегледа  
 Рад са ученицима  
 Рад и сарадња са стручним сарадницима и стручним службама у школи  
 Решавање кадровских питања  
 Остваривање међународне сарадње 

 
 
     
  Стручни  сарадници – психолог, педагог  и  библиотекар су у домену  својих  
садржаја  рада, а  по  Плану  рада  реализовали  своје  активности. Као  и  до  сада  
окосницу  рада  стручних сарадника  чинио  је  непосредан  рад  са  ученицима,  било  
индивидуално  или  кроз  рад  са  мањим  групама  ученика  или  одељењским  
заједницама. Интензиван  рад  био  је  са генерацијом  ученика осмог  разреда   у  оквиру  
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професионалне  оријентације, као и са  генерацијом  ученика  првог  и  петог  разреда,   
где  се  пратила  адаптација  на  нове  услове  рада.  
       Библиотекар  је  реализовао  све  садржаје  планиране  својим  програмом. Посебну  
пажњу  је  посветио  ученицима  млађих  разреда  на  развијању  љубави  према  књизи  и  
читању  уопште. 

  Као  и  претходних  година  и   ове  године  је,  у одређеним сегментима,  остварена  
коректна  сарадња  са  родитељима  ученика. Ту се, пре  свега, мисли на  свакодневне  
контакте   родитеља  са  члановима  колектива  школе, а  посебно  индивидуалне  
контакте  родитеља  и  одељењских  старешина.  
 
Наставничко веће 
 
       У школској 2018/2019. години одржано је укупно  деветнаест седница Наставничког 
већа, и то 7.9.2018, 14.9.2018, 24.9.2018, 26.11.2018, 16.1.2019, 1.2.2019, 18.2.2019, 
22.2.2019, 13.3.2019, 22.3.2019, 15.4.2019, 10.5.2019, 5.6.2019, 14.6.2019, 26.6.2019, 
20.8.2019, 28.8.2019.  и  30.8.2019. год. 
 
У току године Наставничко веће је: 
- разматрало Извештај о раду школе и раду директора за школску 2017/2018. годину  
- разматрало Годишњи план рада школе 
- усвојен је распоред часова  
- усвојен је план за извођење екскурзија и наставе у природи 
- разматрало организовање манифестације «Радост Европе» 
- разматрало стручно усавршавање наставника и стручних сарадника  
- утврђиван је број часова и време одржавања допунске, додатне наставе, слободних 
активности, секција и изборних предмета као и распоред писмених провера знања 
ученика 
- утврђен је распоред и начин дежурства 
-упознавано са Извештајима редовних и ванредних инспекцијских  надзора 
 - разматрало Извештаје о успеху и владању ученика на крају сваког класификационог 
периода 
- разматрало број група у продуженом боравку и дало сагласност да се формирају нове 
групе ПБ првог и другог разреа 
- разматрало активности у вези са израдом школског часописа «Новак» 
 -разматран је план надокнаде часова због продужетка зимског распуста 
 - разматрало резулте ученика осмог разреда на завршном испиту 
 - разматрало реализацију часова и наставних садржаја 
- одређени су метори наставницима који нису положили испит за лиценцу 
- разматрало извештаје са манифестације Радост Европе, Пролећног карневала, Недеље 
размене... 
- разматрало извештаје Тима за самовредновање, област - НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 - прогласило ученике носиоце дипломе Вук Караџић и посебних диплома 
- донело одлуку о избору уџбеника за други и шести разред за нову школску годину 
 - изабрало Ученика генерације  
- информисано о трибинама, промоцијама књига и промоцији идејног пројекта Споменика 
Старини Новаку 
-информисано о начину обележавања 418-е годишњице смрти Старине Новака 
-подржало спровођење новог облика учења вршњачке помоћи у учењу 
-усвојени су извештаји о реализацији екскурзија и наставе у природи  
-информисано о организацији прославе Дана Светог Саве, Недеље школе 
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-разматране су мере за безбедност ученика у школи 
-разматран Извештај тима за двојезичну наставу  
- информисано  са начином обележавања 17. и 24. марта 
-  извршена је анализа спроведеног обележавања Дана сећања на погром на Косову и 
Метохији 
-разматране су теме саветовања просветних радника у бањи Врдник, на Златару и у 
Тителу 
-упознато са појачаним мерама безбедности за школу  
-упознато са  организацијом манифестације Свесрпски дечји сабор 
-упознато са задужењима за пробни и за завршни испит 
-одредило чланове редакције Ђачке телевизије Новак 
-представљен је Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног 
рада 
-разматран је Извештај о раду Педагошког колегијума 
- изабрани су чланови Комисије за избор директора школе 
- чланови НВ редовно су информисани о текућим активностима школе 
- на посебној седници НВ-а, одржаној 22.2.2019, чланови НВ-а дали су мишљење за 
кандидата за избор директора школе 
- извршен је избор уџбеника за 2. и 6.разред 
- чланови НВ-а изјаснили су се за начино формирања одељења 5. и 7. разреда 
- изречене су васпитно- дисциплинске мере, Укор НВ двојици ученика 
- усвојене су измене и допуне Пословника о раду НВ-а 
- усвојен је предлог новог датума Дана школе 
- разматрало и усвојило мере за повећање безбедности од ризика агресивног понашања 
групе родитеља  
 
 
 
 
 
Педагошки колегијум 
 
Педагошки колегијум имао је 6 састанака: 19.9.2018, 26.10.2018 ,7.12.2018, 23.4.2019, 
11.6.2019. и 23.8.2019. године. На тим састанцима: 
- разматрани су  Годишњи план рада школе, Извештај о остваривању годишњег плана 
рада, распоред писаних провера знања ученика, вођење школске документације, предлог 
плана стручног усавршавања запослених, утврђивање термина класификационих 
периода, распоред доданте, допунске наставе, секција, ЧОС-а, изборних предмета 
- усвојени су Ииндивидуални образовни планови за ученике 
- разматран  је начин оцењивања другог страног језика у петом разреду 
-  анализирани су успех и владање ученика на класификационим периодима 
-  разматрана је дисциплина у појединим одељењима, као и мере које предузима ОС како 
би остварили напредак 
- разматрана је реализација часова слободних активности и обавезних физичких 
активности ученика 5. и 6. разреда  
- разматрани су и дефинисани отворени дани за родитеље  
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- разматрана је организација пробног завршног испита за ученике осмог разреда, као и 
постигнућа ученика на пробном завршном испиту  
-разматран је успех ученика на такмичењима 
-разматрани су предлози за организовање Недеље школе 
-договаране су активности предвиђене за маркетинг школе у вези са уписом првака 
- разматрани су услови за формирање петог одељења будућег првог разреда 
- прецизирани су планови реализације пројеката у школи, а одржане активности 
евалуиране су на Педагошком колегијуму (Недеља школе, VII пролећни карневал, 
Свесрпски дечји сабор, такмичење из енглеског језика- Spelling Bee....)   
- разматран је извештај о стручном усавршавању запослених 
- разматран је начин формирање нових одељења у 5. и 7. разреду у школској 2019/20. 
години  
- праћен је рад приправника и ментора 
-праћена је реализација ваннаставних активности  
-праћена је реализација програма заштите ученика од насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања  
 
 

Влада Вучинић, директор школе 
 
 
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
 
Извештај о раду  Одељењског већа првог разреда  
 
       
Наставници разредне наставе I/1 Катарина Урошевић,                                                                          

I/2 Стефан Димитријевић,                                                                              
I/3 Невена Радановић ,                                                                                 
I/4 Даринка Танасковић 

Наставници предметне 
наставе 

Енглески језик :                                                                                    
Соња Иванчевић  I/1 и I/3                                                               
Горана  Феризовић I/2 и I/4 

Наставници у продуженом 
боравку 

Весна Ћехић/1, Ана Зорић I/2,                                                      
Ивана Бојанић I/3, Андријана  Митровић I/4 

Бројно стање ученика Одељења: 
I/1  – 23 уч. ( 11 дечака, 12 девојчица )                                                           
I/2  -  22 уч. ( 12 дечака, 10 девојчица )                                                       
I/3 – 22 уч. ( 11 дечака, 11 девојчица )                                                     
I/4 -  22 уч. ( 9 дечака, 13 девојчица ) 
Укупно: 89 ученика   ( 43 дечака, 46 девојчица )                    

Постигнућа ученика и 
владањенакрајушколскегодине 

Већина ученика је успешно остварила све 
предвиђене исходе, док је мањем броју ученика 
потребна помоћ у одређеној мери. 
Ученици којима је потребна нека врста помоћи су: 
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Крајишник Стефан,  I/1, Михајловић Тодор, Бајруши 
Ибуш , Шошкић Дарија I/2, Марковић Вук, 
Земуновић  Јован, Живковић Стефан  I/3, 
Килибарда Никола, Буђан Ива, Радовановић Андреј  
I/4;                                                         Ученику, 
Велиев Међиду I/3 због великог броја изостанака 
није утврђен успех. 
Сви ученици имају примерно владање осим Велиев 
Међида I/3 чија оцена из владања тајође није 
утврђена. 

Реализација пројектне наставе 
(теме, број часова за сваку 
тему, продукти, презентација 
продуката пројектне наставе) 

/1 Теме: 1.Без Вука не би било азбуке  I/1,  I/2,  I/4  
( 4 часа ) . Продукти: Пано са украсним словима .                  
2. Ледени град  I/1,  I/2,  I/4 ( 6 часова ). Продукти: 
Ледена макета града.                                                                                      
3. Ово смо ми  I/3  ( 4 часа ) Продукти:Фото-
портрети ученика, Кслендар рођендана, истакнуто 
на паноу у учионици ;                                                      
4. Наша правила понашања I/3 , I/4  ( 4 часа ) 
Продукти:  Постер са правилима понашања у 
школи, истакнуто на паноу у учионици.                                                                                                
5. Нек се чује нек се зна ко се лепо понаша  I/1, I/2   
( 4 – 6 часова ). Продукти. Правилник понашања 
нашег одељења.                                                                                 
6. Игре некад и сад  I/3,  I/4  ( 4 часа ). Продукти: 
Дигитаални фото-албум и видео записи, 
презентовано родитељима ученика.                                                                      
7. Новогодишњи бсзар I/1,  I/2, I/3 , I/4  ( 4 - 8 
часова ), Продукти: Честитке,и новогодишњи 
украси, продајни базар, фотографије у тоју израде 
украсних предмета и са продајног базара.                                   
8. Мозгалице I/2, I/3 , I/4  ( 4 часа ) Продукти: 
Књижица под називом „Гусарска прича „ ( 
заједничка збирка забавно-логичких задатака са 
причом.                                                                                 
9. Квизоманија I/3,  I/4   ( 2 часа ) . Продукти: Квиз 
презнтација.                                                                     
10. Водич кроз моје место I/3,  I/4  ( 4 часа) 
Продукти:  Готографије и видеозаписи 
презентовани родитељима ученика.  11. Садилица-
радилица     I/1 ( 2  часа )                                                               
12. Пролећни карневал  I/1,  I/2, I/3 , I/4  ( 6 часова 
) . Продукти:Костими, карневалска поворка у крају, 
представљање на предвиђеном платоу, 
фотографије и видеоѕаписи преѕентовани на сајту 
школе.                                                                                    
13. Наша приредба за крај школске године I/3  ( 4 
часа ) Продукти: Приредба за родитеље у нашој 
учионици, фотографије и видео записи са приредбе. 
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Сарадњасародитељима Одржана су  четири родитељска састанка.  

Срадња са родитељима је коректна. 
Остварени резултати на 
такмичењима 

Јесењи крос:Петра Стајић I/1 -  1. место,Ања 
Ђогатовић I/1 -  2. место, Тара Веланац  I/4 - 
3.место, Међид Велиев I/3 - 1.место, Лазар 
Планојевић I/4 – 2.место, Лука Милојевић I/1 - 
3.место. 
Такмичење Мислиша: Максим Шкундрић – похвала. 
Ликовни конкурс у организацији Пријатеља деце 
Београда на тему:“Пријатељство“ специјална 
награда Јована Марјановић,“Мој дом је 
планета“Ања Ђогатовић 3. место. 
Литерарни конкурс у организацији Пријатеља деце 
Београда натему „Кад се ласте врате с југа“ 2. место 
Емилија Нешић.Школско такмичење у 
рецитовању:Ања Ђогатовић 3. место. 

Посете Хала А. Николић – клизање,                                                                          
Дани руског анимираног филма,, ЦК  В.Дивљан,                           
Позоришне представе, ДКЦ, „Гуливерова путовања“, 
„Мали велики принц“;  „Краљ Мргуд“                                          
Биоскопска представа,  Комбанк дворана, „Гринч“,                 
Биоскопске представе, ЦК  В.Дивљан, „Снежна 
краљица“, „Аладин и чаробни ћилим“, „Авантуре под 
морем“ 

Реализовани екскурзије и 
настава у природи 

Излет , Мали Иђош  - салаш „Катаи“ I/1,  I/2, I/3 , 
I/4                  
Настава у природи на Златибору  I/1,  I/2 

Манифестације, приредбе Дан школе, Дани руског анимираног филма, 
Пролећни карневал,Новогодишњи базар, Изложба 
кућних љубимаца,Годишња манифестација  
Пријатеља деце Београда,Ревија карневалских 
костима. 

Утисак о генерацији Динамична,мотивисана,активна 
 

Координатор ОВ I разреда, 
Невена Радановић 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ПРВОГ РАЗРЕДА  
 
Наставници и одељења:  Весна Ћехић I/1,  Ана Зорић I/2, Ивана Бојанић  I/3, Адријана 
Митровић I/4.                                                                                                                         
Продужени боравак првог разреда броји укупно 81 ученика распоређена у четири групе 

-  I/ 1 –19 ученика,  11 дечака, 8 девојчица; 
-  I/ 2  -20 ученика,  12 дечака, 8 девојчица; 
-  I/ 3 –21 ученика, 12 дечака, 9 девојчица.  
- I/ 4 -  21 ученика, 9 дечака,12 девојчица 
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Услуге школске трпезарије на крају школске године је користило 45 ученика ( I/ 1 – 10, I/ 2 
– 15,  I/ 3 – 10, I/4 - 10 ) , али се број мењао у току првог и другог полугодишта.  
Сатница - дневни распоред активности:  
 Од 11 : 35 ( 12 : 25 ) - прихватање ученика; 
 Од 11 : 45 ( 12  :35 ) -  припрема за ручак, ручак 
 Од 12 : 15 до 13 : 00 – слободно време ученика 
 Од 13 : 00 до 14 : 00 – образовно – васпитни рад  
 Од 14 : 00 до 15 : 00 – слободне активности 
 После 15 : 00 – припрема за одлазак кући ( уређивање радног места, одлагање 

реквизита и играчака у ормане, спремање школског прибора, уређивање учионице); 
 Од 16 : 00  -  18 : 00 дежурство наставника. 
 
Самосталан рад ученика – Израда домаћих задатака и рад на продубљивању знања 
 
Скоро сви ученици из ове групе показују самосталност за испуњавање радних обавеза. 
Већи број ученика је потпуно самосталан у изради домаћих задатака, док је мањем броју 
ученика потребна блага инструкција. 
 
Слободне активности 
 
Слободне активности у овој групи боравка реализоване су на следећи начин: 
Понедељак – ПРИЧАОНИЦА ( психолошка радионица ); 
Уторак – СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ; 
Среда – КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА; 
Четвртак – КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ; 
Петак – ДРУЖИОНИЦА ( игре у учионици ), 
Од овог плана се понекад одустаје, а све у зависности од дечјег расположења и 
временских услова. 
Дакле, у оквиру ових активности, кроз адекватан избор, реализовани су сви планирани 
образовно-васлитни циљеви и задаци уз сарадњу наставника у настави, наставника из 
осталих одељења продуженог боравка, педагошко-психолошке службе, директора школе. 
Тежиште је било на садржајима личне хигијене и хигијене простора у ком живимо, а пре 
свега на социјализацији ученика и неговању другарских односа као битних фактора у 
одрастању ученика. 

 
Извештај поднеле:  

        Весна Ћехић 
Ана Зорић 

Ивана Бојанић 
Адријана Митровић 
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 ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА ДРУГОГ  РАЗРЕДА 
 
  

 
Наставници разредне наставе 

 
Љиљана Милошевић II1 
Марина Јовановић II2 
Слађана Ђуричић II3 
Снежана Павловић II4 

 
Наставници предметне наставе 

 
Александра Куртеш (енглески језик) 
Горана Феризовић (енглески језик) 
Марица Лазукић (верска настава) 

 
Наставници у продуженом 
боравку 

 
Марија Јерковић II1 
Слађана Величковић II2 
Јована Младеновић II3 
Марија Михаиловић II4 

 
Бројно стање ученика 

 
Одељења:  
 
II1 – 22,  II2 – 26,  II3 – 27,  II4 – 24 
 
Укупно: 99 (број дечака 58, девојчица 41) 
 

 
Постигнућа ученика и владање 
на крају године 
 
 

 
У  одељењу  II1 је 14 одличних ученика, 4 врло добра, 
3 добра, а један ученик је неоцењен. Средња оцена 
одељења је 4,55. Сви имају примерно владање. 
У  одељењу  II2 је 25 одличних ученика, а 1 је врло 
добар. Средња оцена одељења је 4,88. Сви имају 
примерно владање. 
У  одељењу  II3  је 24 одлична ученика, 2 ученика имају 
врло добар успех, а један ученик је нецењен.. Средња 
оцена одељења је 4,88. Сви имају примерно владање, 
осим ученика Е.В. коме због недоласка у школу 
владање није утврђено. 
У  одељењу  II4 је 21 одличан ученик, а 3 ученика имају  
врло добрар успех. Средња оцена одељења је 4,78. 
Сви имају примерно владање. 
 

 
Сарадња са родитељима 
 
 
 

  
Сарадња са већином родитеља је добра. Одржано је 
пет родитељских састанака. 

 
Остварени резултати на 
такмичењима 
 

 
Литерарни конкурси 
* "Пријатељство" – Вук Пантелић II2 – друго место 
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Рецитаторско такмичење 
* Лана Дробњак II2 – треће место 
 
 
Такмичење "Мислиша" 
* Данило Магделинић II2 – трећа награда 
* Коља Хамовић  II2 – похвала 
* Михаило Јанчић II3 – друга награда 
* Катарина Олћан - похвала 
 
Ликовни конкурси: 
* "Имам право да живим срећно и здарво" - Мина Рацо 
II3 прво место 
* "Имам право да живим срећно и здарво" – Василије 
Дрљача II3 специјална награда 
* "Мостови"- Вук Србљановић II4  треће  место 
* "Недовршена прича" - Вук Горгиевски II1 - прво место 
* "Пријатељство" – Ива Рајковић II3 - специјална 
награда 
* "Васкршње чаролије" – Софија Станојловић - 
најбољи рад 
* "Птице"  - Николина Милошевић – специјална награда 
* "Недовршена прича" - Вук Србљановић II3 – друго 
место 
* "Мој дом је моја планета" – Емил Грба II3 – прво 
место 

 
Посете 

 
У току 2018 / 2019. године ученици су 4 пута посетили 
биоскоп, а 3 пута позориште. 
Одељења II1 и II3 су посетила ЗОО врт. 
Ученици су били укључени у рад слободних активности 
у виду часова клизања, који се реалиовани  у хали 
"Пионир". 
Ученици II2, II3 и II4 су посетили ПТТ музеј.  
 

 
Реализоване екскурзије и 
настава у природи 
 
 

 
Реализована је полудневна екскурзија  11. априла  на 
салашу "Катаи" у Малом Иђошу. 
У периоду од 5. до 11.маја реализована је настава у 
природи у објекту "Голија" на Златибору. 
Све је протекло без већих проблема. 
 

 
Манифестације, приредбе 
 

 
* учешће у акцији "Чеп за хендикеп" 
* Пролећни карневал 
* Новогодишњи базар 
* Јесењи крос 
* учешће у приредби поводом Недеље школе 
* Музичко вече – одељење II3 
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Утисак о генерацији Већина ученика је добра, вредна и радна. Лепо 
напредују. Живахни су, причљиви, али нема великих 
досциплинских проблема. 
 

       
 
                                                              

                      Координатор ОВ II разреда ,  
Марина Јовановић 

 
                                                                                     
 

 
ИЗВЕШТАЈ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ДРУГОГ РАЗРЕДА  
 
 
Наставници и одељења: Марија Јерковић II/1, Слађана Величковић II/2, Јована 
МладеновићII/3, Марија Михаиловић II/4. 
 
Продужени боравак  другог разреда броји укупно 94 ученика распоређена у четири групе: 

- II/1 - 20 ученика, 12 дечака,8 девојчица; 
- II/2 - 25 ученика, 15 дечака,10 девојчица; 
- II/3 - 25 ученика, 15 дечака,10 девојчица; 
- II/4 - 24 ученика, 11 дечака,13 девојчица; 
 

Услуге школске трпезарије на крају школске године је користило  44  ученика (II/1-12, II/2-
5, II/3-15, II/4-12) ,али се број мењао у току првог и другог полугодишта. 
 
 
Сатница-дневни распоред активности: 
 

 Од 11:35 (12:25) - прихватање ученика; 
 Од11:45 (12:35) - припрема за ручак,ручак; 
 Од12:15 до 13:00 - слободни време ученика; 
 Од 13:00 до 14:00 - образовно-васпитни рад; 
 Од 14:00 до 15:00 - слободне активности 
 После 15:00 - припрема за одлазак кући(уређивање радног места,одлагање 
реквизита и играчака у ормане,спремање школског прибора,уређивање учионице); 
 Од 16:00 - 18:00 - дежурство наставника. 
 
 

Самосталан рад ученика-Израда домаћих задатака и рад на продубљивању знања 
 
Скоро сви ученици из ове групе показују самосталност за испуњавање радних обавеза.   
Већи број ученика је потпуно самосталан у изради домаћих задатака,док је мањем броју 
ученика потребна блага инструкција. 
 
 
Слободне активности 
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Слободне активности ученика у овој групи боравкареализоване су на следећи начин: 
Понедељак - ПРИЧАОНИЦА(Психолошка радионица); 
Уторак - СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ; 
Среда - КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА; 
Четвртак - КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ; 
Петак - ДРУЖИОНИЦА(игре у учионици); 
Од овог плана се понекад одустаје, а све у зависности од дечјег расположења и 
временских услова. 
Дакле, у оквиру ових активности , кроз адекватан избор,реализовани су сви планирани 
образовно - васпитни циљеви и задаци уз сарадњу наставника у настави, наставника из 
осталих одељења продуженог боравка, педагошко-психолошке службе, директора школе. 
 
Тежиште је било на садржајима личне хигијене и хигијене простора у коме живимо , а пре 
свега на социјализацији ученика и неговању другарских односа као битних фактора у 
одрастању ученика. 

Извештај поднеле: 
  

Марија Јерковић 
Слађана Величковић 
Јована Младеновић 
Марија Михаиловић 

 
 

 
       

Извештај о раду  Одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда 
 

Наставници разредне наставе  

Биљана Радаковић  
Сњежана Ћивша 
Жељка Ђокић 

Наставници предметне 
наставе 

 

Горана Феризовић- енгелски језик 
Марица Лазукић- верска настава 

Наставници у продуженом 
боравку 

Александра Петровић 
Марија Куручки 

Бројно стање ученика Одељења 
3/1 -укупно 23 девојчице 12 дечаци 11 
3/2 -укупно 23 девојчице 12 дечаци 12 
3/3 -укупно 22 девојчице 8 дечаци 14 
Укупно: 69   бр. дечака:37    бр. девојчица:32 

Постигнућа ученика и владање 
на крају школске године 

3/1 одличних 14 , вр. добрих 4, добрих 2 
неоцењених 3 средња оцена 4.56 
3/2 одличних 22 вр. добрих 2 средња оцена 4.74 
3/3 одличних 15 вр. добрих 4 добрих 2 средња 
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оцена 4.60 неоцењених 1  
Сви ученици имају примерно владање. 
По ИОПУ 1 ради 5 ученика,по ИОПУ 2 раде 2 
ученика. 

Сарадња са родитељима Сарадња са родитељима је добра.Одржано је 4 
родитељска састанка. 

Остварени резултати на 
такмичењима 

3/1  
На литерарном конкурсу “Празник која прославља 
моја породица”,Ана Јањић је освојила 1. место. 
На ликовном конкурсу “Кад се ласте врате са 
југа”|,Нина Боровић је освојила 1. место. 
Учествовали на ликовном  конкурсу ОПДП  
,,Илустрација песме“ , 2.место Лена Радојевић  31 

- Наградни темат поводом Савиндана, 
литерарни конкурс :  

- 1. место  Aна Јањић  31 
-  

3/2 
На такмичењу ‘’Мислиша’’,Ђорђе 
Миленкоивћ је добиопохвалу. 
На литерарном конкурсу  ОПДП „Мој 
свет чаробан и леп“ , 3.место Вида Бојовић 
32   
Наградни темат поводом Савиндана, 
литерарни конкурс :  

                        2. место Гала Маринковић  32  
На ликовном конкурсу ‘’Осликавање јаја’’,Вида 
Бојовић и Гала Маринковић освојиле су 1. место. 
Иван Ћурапов је освојио друго место на ликовном 
конкурсу ‘’Кад се ласте врате са југа’’. 
На литерарном конкурсу ‘’Птице’’Виктор Савић је 
освојио3.место. 
Моника Мирковић је освојила 3. место. на лит. 
конкурсу‘’Мој дом је планета’’. 
На литерарном школском такмичењу Гала 
Маринковић је освојила 3. место.  
 3/3 
Андреј Петровић је освојио 2. место на литерарном  
конкурсу ‘’Пријатељства’’. 
Андреј Томић је совојио 3. награда на такмичењу 
‘’Мислиша’’. 
Учествовали смо на школском такмичењу из  
математике и постигли следеће  резултате:  

Теодора Опачић 100 б.  31 
Виктор Савић 98 б. 32 
Ана Јањић 96 б.  31 
Нађа Величковски 90 б. 32 
Андреј Томић 83 б. 33 
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       Ђорђе Миленковић 78 б. 32 
Марко Атанасијевић 76 б. 31 
Иван Ћурапов 75 б. 32 
Ови ученици су се пласирали на 
општинско такмичење. 

 
Посете ДКЦ  

         ‘’Луис и његова дружина’’ 
         ‘’Новогодишње утркивање’’ 
         ‘’Гуливерова путовања’’ 
          ’’Мали велики принц’’ 
Влада Дивљан 
         ‘’Снежна краљица’’ 
         ‘’Краљ мргуд’’ 
         ‘’Аладин и летећи ћилим’’ 
         ’’ Авантура под морем’’ 
Били смо 4 пута  на клизању  у ’’Хали Пионир’’ 

Реализоване екскурзије и 
настава у природи 

У периоду од 5. до 11. маја реализована је настава 
у природи у објекту ‘’Голија’’ на Златибору.19.4.2019 
били смо на излету на Фрушкој гори,посетили смо 
манастир Крушедол,Петроварадин,Сремске 
Карловце и Нови Сад. 
 

Манифестације, приредбе Учествовали смо на Јесењем кросу. 
Сва одељења су учествовала у Новогодишњем 
базару,Пролећном карневалу који је организован 24. 
маја. 
Већина ученика је учествовала у активностима 
поводом недеље школе(Смотра кућних 
љубимаца,Мала ноћна музика,као и у школској 
приредби која је одржана у ДКЦ 29. маја) 
Сви ученици су прошли едукацију н активном 
саобраћајном полигону(орг. општине Палилула ) 
3/2 -3/3 Су ишли у ДКЦ и ‘’Вулкан’’ књижару на 
дружење са песником Слободаном Станишићем. 
3/3 је посетило музеј ‘‘Никола Тесла‘‘ 
Дружили смо се са бакама и декама и ликовним 
уметником Иваном Коцићем (3/2) 
 
 

Утисак о генерацији Већина ученика је добра,вредна и радна.Ученици су 
живахни,али нема већих дисциплинских проблема. 

 
 

Координатор ОВ 3.разреда 
Жељка Ђокић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  
 
 
Наставници и одељења: Александра Петровић III/1 и III/3, Марија Куручки III/2 и III/3 
 
Продужени боравак  трећег разреда броји укупно 61-ог ученика , распоређених у две 
групе: 

- III/1 - 21 ученик, 11 дечака, 10 девојчица; 
- III/2 - 21 ученика, 9 дечака, 12 девојчица; 
- III/3 - 19 ученика, 11 дечака, 8 девојчица; 
 

Услуге школске трпезарије на крају школске године је користило  20  ученика (III/1 - 6, III/2 
- 3, III/3 -11) , али се број мењао у току првог и другог полугодишта. 
 
 
Сатница-дневни распоред активности: 
 

 Од 11:35 (12:25) - прихватање ученика; 
 Од11:45 (12:35) - припрема за ручак,ручак; 
 Од12:15 до 13:00 - слободни време ученика; 
 Од 13:00 до 14:00 - образовно-васпитни рад; 
 Од 14:00 до 15:00 - слободне активности 
 После 15:00 - припрема за одлазак кући (уређивање радног места, одлагање 
реквизита и играчака у ормане,спремање школског прибора, уређивање учионице); 
 Од 16:00 - 18:00 - дежурство наставника. 
 
 

Самосталан рад ученика-Израда домаћих задатака и рад на продубљивању знања 
 
Скоро сви ученици из ових група показују самосталност за испуњавање радних обавеза.   
Већи број ученика је потпуно самосталан у изради домаћих задатака, док је мањем броју 
ученика потребна блага инструкција. 
 
 
Слободне активности 
 
Слободне активности ученика у овој групи боравка реализоване су на следећи начин: 
Понедељак – ПРИЧАОНИЦА (Психолошка радионица); 
Уторак - СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ; 
Среда - КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА; 
Четвртак - КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ; 
Петак – ДРУЖИОНИЦА (игре у учионици или у школском дворишту); 
Од овог плана се понекад одустаје, а све у зависности од дечјег расположења и 
временских услова. 
Дакле, у оквиру ових активности , кроз адекватан избор,реализовани су сви планирани 
образовно - васпитни циљеви и задаци уз сарадњу наставника у настави, наставника из 
осталих одељења продуженог боравка, педагошко-психолошке службе и директора 
школе. 
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Тежиште је било на садржајима личне хигијене и хигијене простора у коме живимо , а пре 
свега на социјализацији ученика и неговању другарских односа као битних фактора у 
одрастању ученика. 
 
 

             Извештај поднеле: 
 

                Александра Петровић 
                 Марија Куручки 
 

  
 
   
 

Извештај о раду  Одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда    
Наставници разредне наставе Младенка Башић, 4/1 

Јелена Јовановић,4/2 

Драгана Бабић, 4/3 

 

Наставници предметне 
наставе 

Горана Феризовић –енглески језик 

Марица Лазукић-верска настава 

Наставници у продуженом 
боравку 

Јасна Лучић 

Маријана Марјановић 

Бројно стање ученика Одељења: 3 
Укупно: 75 (бр. дечака:36, бр. девојчица:39)  

Постигнућа ученика и владање 
на крају школске године 

-одличних: 64 ученика 
-врло добрих: 9 ученика 
-2 ученика неоцењена из 4/3(Назим и Газмен Гаши) 
-1 ученик из 4/1 учи по ИОП-у2 
-Сви ученици имају примерно владање 
-Средња оцена: 4,80 

Сарадња са родитељима Сарадња са родитељима добра и коректна. 
Остварени резултати на 
такмичењима 

-Математика: 
Школско: 
1.Петковић Александар , 4/1  -1.место 
2.Маринковић Хана  ,       4/1  -1.место 
3.Стефановић Катарина, 4/2  -1 место 
4.Кленовшек Сара,           4/1  -1.место 
5.Матић Василије,            4/1   -2.место 
6.Матовић Ивона,             4/2  -2.место      
Општинско: 
1. Стефановић Катарина, 4/2  -3. место   
2. Кленовшек Сара,           4/1  -3.место 



 25

Градско: 
1. Стефановић Катарина, 4/2  -1. место   
-Мислиша: 
1. Стефановић Катарина, 4/2  -3. место   
 2.Кленовшек Сара,           4/1  -похвала 
-Литерарни конкурс: 
Школско:  
-поводом Светог Саве: 
1.Прерадовић Нина,4/3  -3. место 
-Поводом Дана школе: 
1.Стефановић Катарина ,4/2 -1.место 
2.Станковић Анђела,4/2 -2.место 
3.Вуловић Огњен,4/1  -3.место 
-Рецитатора: 
Станковић Анђела,4/2 -1.место школско и општинско 
-Ликовни конкурс: 
Општинско: 
„Мали Пјер“ 
1.Земуновић Тамара ,4/1 -1.место 
2.Бечић Софија ,4/1 -3.место 
,,Мостови“ 
1.Секулић Тара  ,4/3 -2.место 
„Птице“ 
Пантелић Јана,4/1   -1.место 
„Пријатељство“ 
Стефановић Катарина,4/2 -1.место 

Посете -5 пута гледање филма  у УК  „Влада Дивљан“ 
-2 пута гледање позоришне представе 
-5 пута одлазак у ледену дворану-клизање 
-ученици 4/2 посетили Музеј науке и технике 
-ученици 4/1 /промоција књиге Николе Ђуричка 

Реализоване екскурзије и 
настава у природи 

-Једнодневни излет:Орашац  18.4.2019.г 
-Настава у природи:Рожанство –Златибор 25.5.-
31.5.2019.г. 

Манифестације, приредбе -Новогодишњи базар 
-Светосавска приредба 
-Пролећни карневал 
-7 радионица за предшколце 
-Завршна приредба /сва 3 одељења 

Утисак о генерацији -У сва 3 одељења већи број ученика остварио је 
добре резултате из свих наставних предмета, али 
има и по 2-3 ученика којима је потребна помоћ при 
савладавању градива. 
У генерацији нема већих дисциплинских проблема, 
ученици се лепо друже на нивоу разреда. 
Генерално ученици четвртог разреда су радни, 
вредни ,имају доста потенцијала,али због велике 
радозналости умеју да буду живахни и причљиви. 
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                                                                             Координатор ОВ 4.разреда, 

Младенка Башић 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЗА УЧЕНИКЕ  ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  
 
Наставници: Јасна Лучић, Александра Ераковић, Маријана Марјановић 
Разред и одељење : 4-1, 4-2, 4-3 
 
 

У  овој школској години  у боравку  је било укупно 67 ученикa, и то 4-1 : 24 ученика, 
4-2: 25 ученика , 4-3 : 18 ученика.  

 
 

Дневни распоред активности – сатница: 
 
 

Поподневни боравак 
 

– Од 08:00 до 11:30 (12:25)редовна настава 
– Од 11:30(12:25)  до 12:30  припрема за ручак и ручак; 
– Од 12:30 до  13:00 релаксација после наставе и оброка, 

 сређивање учионице; 
– Од 13:00 до 13:30 слободно време ученика  
– Од 13:30 до 14:30 самосталан рад ученика  
– Од 14:30 до 15:15 слободне активности 
– Од 15:15 до 16:00 слободно време 
– Од 16:00 до 18:00 дежурство наставника 

 
 
Ученици су у току ове школске године посећивали позоришта и биоскопе.  
 Кроз адекватан избор активности реализовани су сви планирани  
образовно – васпитни циљеви  и задаци уз максималну ангажованост и посвећеност   
учитеља из наставе Јеленом Јовановић Младенком Башић и Драганом Бабић. Сарадња 
са осталим колегама  током школске године била је на врло високом нивоу.  

 
Учитељ у боравку: 

Јасна Лучић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ  РАЗРЕДА   
 
       
Одељењске старешине МрСањаТопаловић 

МаријаМарковић 

СрђанЖивковић 

Број одржаних седница 
Одељењског већа/ кључни 
садржаји 

шест ( 
анализаиутврђивањеуспехаивладањаученика, 
каоисадржајивезанизаваннаставнеактивности) 

Бројно стање ученика Одељења:3 
Укупно: 59 (бр. дечака: 29, бр. девојчица:30) 

Постигнућа ученика и 
владање на крају школске 
године 

58 ученикаимапозитивануспех: одличан (40), 
врлодобар (13), добар (5) 

УченикVellievEgzonпонављаразред, 
наконнедовољнихоценанаразредномиспиту. 

Сарадња са родитељима Назавидномнивоу 
Посете / 
Реализоване екскурзије Једнодневниизлет ( манастириРаваница, Манасија, 

Ресавскапећина, водопадЛисине) 
Манифестације, приредбе 

ОбележавањеДанашколе, прославаСветогСаве 

Утисак о генерацији 
живахнија, достапотенцијала 

 
 
 

                                                                                      Руководилац Одељењског већа 

Сања Топаловић 

 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА  
 
       
Одељењске старешине Данијела Јукић, Александар Суботић и 

Наташа Мугоша 

Број одржаних седница 
Одељењског већа/ кључни 
садржаји 

4 (у одељењу 6/1и 6/3 - 5 одржаних седница) 

Бројно стање ученика Одељења:6/1  25    6/2  24     6/3  25 ученика 
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Укупно: _74____ (бр. дечака:_35___, бр. 
девојчица:__39__)  

Постигнућа ученика и владање 
на крају школске године 

Одличних 48; врлодобрих 21; добрих 5; 
Примерно владање има 69 ученика, а врлодобро 
владање има 3 ученика и 2 ученика имају добро 
владање. 
 
 

Сарадња са родитељима  
Коректна 
 
 

Посете Ученици 6/3 посетили су изложбу Тихих књига у 
Центру за савремену књижевност „Крокодил“. 
 

Реализоване екскурзије Један дан: Манасија, Раваница, Ресавска пећина и 
водопади Лисине. 

Манифестације, приредбе  Промоција романа „Лолина свеска“; Светосавска 
академија; Свесрпски дечији сабор и Дан школе. 
 

Утисак о генерацији Генерација је, можда, за нијансу слабија него 
прошле године. 
 

 
 
 
 

                                                                                      Руководилац Одељењског већа 

Наташа Мугоша 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА    

  
Одељењске старешине Aлександра Куртеш VII1, Светлана Јоцић VII2,  

Весна Поповић VII3,  Маја Заграђанин VII4 
 

Број одржаних седница 
Одељењског већа/ кључни 
садржаји 

Пет одржаних седница а у одељењу VII2 шест 

Анализа  и утврђивање успеха и владања ученика 

Бројно стање ученика Одељења: VII1- 18 ученика-9 дечака, 9 девојчица 
                             VII2 -20 ученика-12 дечака, 8 девојчица 
                    VII3 -19 ученика-11 дечака, 8 девојчица 
                    VII4 - 21 ученика-10 дечака, 11 девојчица 
   Укупно: _78 (бр. дечака:_42, бр. девојчица:_36)  

Постигнућа ученика и владање 
на крају школске године 

 1. Одличних ученика- 43 од тога 21 са просеком 
(5,00) и то су следећи ученици -Бресјанац Михајло 
VII1, Голијанин Дуња VII1, Ђорђевић Александра 
VII1, Ђорђевић Бранко VII1, Крстић Доротеја VII1, 
Петровић Тамара VII1, Поповић Ђурађ VII1, 
Стојановић Марија VII1, Ристовић Данило VII2, 
Мутић Василије VII2, Драгићевић Душан VII3. 
Драгојевић Наталија VII3, Ђорђевић Растко VII3, 
Ђуришић Реља VII3, Ђуровић Милица VII3, 
Радичевић Марко VII3, Алексић Милош VII4, Гаћеша 
Наталија VII4, Драгосавац Дуња VII4, Лазовић 
Милица VII4 и Станковић Урош VII4 
 2. Врло добрих  ученика – 28 
 3. Добрих ученика - 7 

Сарадња са родитељима   Добра 
Посете Ученици VII1 одељења –билингвално одељење, 

били су у посети Интернационалној школи у 
Београду -28.новембра 2018. 
Седма недеља размене са двијезичном школом из 
Холандије-од 8.-13. октобра 2018.  
Осма недеља размене у Холандији од 1.-6. априла 
2019.године 

Реализоване екскурзије Дводневна екскурзија 19. и 20. мај 2019. 
Београд- Ниш- Ђавоља Варош –Пролом Бања 

Манифестације, приредбе Ученици су били домаћини вршњацима из Црне 
Горе, Белорусије и Чешке у оквиру манифестације 
Радост Европе(1.-6. октобра 2018. године). 
Ученици су били домаћини деци српског порекла из 
дијаспоре у оквиру манифестације Свесрпски дечји 
сабор(22.-28. мај 2019.) 
Учествовали су  на промоцијама књига наставника 
Милоша Пекића 

Утисак о генерацији По успеху , генерација је добра али што се  
владања тиче три ученика на крају школске године 
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имају смањене оцене из владања и то: два ученика 
оцену недовољан (1) и васпитно-дисциплинску меру 
Укор Наставничког већа и један ученик има    
владање   врло добро (4)  

 

                                                                                     Координатор ОВ 7. разреда 

Весна Поповић 

                                                                                                                                                         
                                          

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА   
 
Одељењске старешине 8/1- Ивана Симеуновић,  

8/2 Марина Стојановић, 
 8/3 Милена Милетић, 
 8/4 Драгана Лончаревић 

Број одржаних седница 
Одељењског већа/ кључни 
садржаји 

5 седница - анализа успеха и владања ученика 

Бројно стање ученика Одељења: 
Укупно: __86___ (бр. дечака:_40___, бр. 
девојчица:_46___)  

Постигнућа ученика и 
владање на крају школске 
године 

Сви ученици имају примерно владање 
Одлични 58 
5,00-26 
Носиоци Вукове диплома 21 
Врлодобар 26 
Добар 2 

Сарадња са родитељима коректна 

Посете Посета научно истраживачкој станици Петница -
19.10.2018 
Фестивал науке у ДКЦ'у 30.11. 2018 
Посета сајму образовања 15.4.2019 
Недеља размене Холандија 1.4-6.4 2018 
Посета интерационалној школи 

Реализоване екскурзије Београд, Пожаревац, Голубац , Кладово 25.3-26.32019 
Манифестације, приредбе Трибина старина Новак после 4 века 

Промоција књиге Боже мили чуда великога 
Утисак о генерацији Вредни, без већих дисциплинских проблема 

Руководилац Одељењског већа 

Ивана Симеуновић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

 број састанака 7 
 

 број чланова  19 + 7 
 

 списак чланова 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Реализовани садржаји и 
активности најзначајнијим за 
унапређење рада 
 

У 14 одељења има 332 ученика. Остварени су садржаји који 
су планирани. 

 „Дружење са бакама и декама“(1.и 2.раз.)учитељице: К. 
Урошевић, Д. Танасковић, Љ. Милошевић, А. Зорић, Ј. 
Младеновић; 

“Новогодишњи базар“( од 1.- 4.раз.);  

1 Новог. приредба; 

 5 приредби за крај школске год.;  

1 преглед зуба стоматолога; 

 Име и презиме 
1. Милошевић Љиљана  
2. Јовановић Марина 
3. Ђуричић Слађана 
4. Павловић Снежана 
5. Радановић Невена 
6. Величковић Слађана 
7. Младеновић Јована 
8. Ћивша Снежана 
9. Радаковић Биљана 
10. Бојанић Ивана 
11. Ђокић Жељка 
12. Урошевић Катарина 
13. Танасковић Даринка 
14. Башић Младенка 
15. Јовановић Јелена 
16. Бабић Драгана 
17. Ћехић Весна 
18. Зорић Ана 
19. Димитријевић Стефан 
20. Петровић Александра 
21. Јасна Лучић 
22. Марија Куручки 
23. Марија Михајловић, Александара Ераковић 
24. Андријана Митровић, Марија Јерковић 
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 20 одласка на клизање; 

  6 радионица за будуће прваке и 2 посете школи;  

1 радионице у сарадњи са МУПО-м „Безбедност у саобраћају“ 
(од 1.- 4.раз.);   

Учешће у прослави Недеље школе   (1.- 4.раз.); Учешће на 
конкурсима и освојене награде: 

Поводом Дана школе, 3.раз. 1 уч. награђен на лик. конкурсу и 
2 уч. награђено на литерарном конкурсу; 

„Мислиша“- 4 уч. награђено и 5уч. похваљено; 

Рецитатори- 1 уч. се пласирао на општинско , па на градско 
такмичење; 

Математичко такмичење- 5 уч. награђено, 1 уч се пласирао на 
градско такмичење; 

Награде на конкурсима у организацији „Пријатељи деце 
Палилуле“,  од 1.- 4.разреда: 

 Ликовни конкурси – 15 уч. награђено; 

 Литерарни конкурси – 29 уч. награђено;  

Посете ученика од 1.-4.разреда:  

3  позоришних представа;  

5  биоскопске представе;  

14 одељења је успешно реализовало једнодневне екскурзије;  

12 одељења је успешно реализовало Наставу у природи;   

14 одељења је успешно учествовало у „Пролећном 
карневалу“ са 66 деце- гостију поводом Дечијег свесрпског 
сабора“;  

Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 
године 

Све што је планирано у потпуности је остварено 

 

Угледни часови одржане у 
оквиру стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

8 угледних часова: 

С. Димитријевић 1.2,СЈ-„Глас и штампано слово Аа“, обрада; 

Н. Радановић 1.3, МК- „Школско звоно“, М. Ињац, обрада; 

Д. Танасковић 1.4- МТ- „ Тачка. Спајање тачака правим и 
кривимлинијама“, обрада;  
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Љ. Милошевић 2.1,физичко васпитање, Додавање лопте на 
различите начине“ увежбавање; 

 М. Јовановић  2.2, СЈ. Слово можемо цртати, писати, 
обликовати“, обрада; 

 С. Ђуричић 2.3, СОН- „Изглед нашег места и околине“, 
обрада; 

 С. Павловић 2.4, СОН- „Шта ко  једе“, обрада;  

С. Ћивша 3.2, СОН- „Лична хигијена и хигијена здравља“, 
обрада;  

Семинари које су похађали 
чланови Вашег стручног већа 
(име полазника, назив 
семинара, датум одржавања, 
ко је организатор, 
акредитација, број бодова) 

 У оквиру Стручног усавршавања унутар установе, 
одржано је  
1) 4. Зимско саветовање просветних радника у Врднику, 
13/14.фебруара 2019.год., у организацији школе, 
учествовало је 14 учитеља, и то: Љ. Милошевић, Ј. 
Младеновић, Ж. Ђокић, Д. Бабић, А. Зорић, В. Ћехић, А. 
Петровић., С. Димитријевић, М. Башић, М. Михајловић, 
М. Куручки, А. Петровић, А. Митровић,С. Павловић.  
2) 5. Саветовање просветних радника на Златару, 1.-
3.јуна 2019.год.у организацији школе са темом „ Улога 
уџбеника у савременом образовању“,  учествовало је 8 
учитеља, и то: А. Зорић,М. Михајловић,Ј. Лучић, А. 
Митровић,  Ж. Ђокић,  М. Јовановић, В. Ћехић и Љ. 
Милошевић; 
3) „ Пројектна настава“ у организацији Министарства 
просвете,обука наставника за рад у првом разреду: В. 
Ћехић, А. Зорић, С. Димитријевић, Н. Радановић, Д. 
Танасковић, Ј. Младеновић, К. Урошевић и  С. 
Димитријевић; 
4) „Предузетништво“ у организацији Министарства 
просвете, учествовало 5 учитеља: Ј. Јовановић, С. 
Павловић, Ж. Ђокић, Ј. Младеновић и М. Михајловић. 
5) „Умеће комуникације са родитељима инклузивне 
деце“, 27.08.1018. у организацији школе, учествовали: 
Љ. Милошевић, С. Ђуричић, Д. Танасковић и М. 
Јовановић.  
  

Реализација посета у оквиру 
предмета 

1) 3 позоришних представа   
2)  5 биоскопских представа,  које су анализиране (на 

часовима српског језика) и илустроване (на часовима 
ликовне културе и ликовних секција);  

3) 20 одлазака на клизање у Ледену дворану Пионир да 
науче и увежбају клизање као начина кретања у складу 
са планом физичког васпитања; 
4) 3 посете музеју ПТТ 
5) 2 одласка у Зоолоошки врт; 
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Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

У циљу бољег распоређивања годишњих  активности, 
Новогодишњи базар ће се планирати и остваривати на 
нивоу Одељењских већа. 
 

 
 

 
Руководилац Стручног већа наставника разредне наставе 

Љиљана Милошевић 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И 
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ  
 
 

 број састанака: 6 
 

 број чланова: 7 
 

 списак чланова 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

 
Реализовани садржаји и 
активности најзначајнији за 
унапређење рада 
 

Праћење успеха на квалификационим периодима, избор 
нових уџбеника, набавка наставних средстава, 
међународња сарадња; такмичења, Музеј и школске 
манифестације, учећшће на семунарима; реализација 
семинара Музеј школе...Отворени дан (представљање 
рада рецитаторске, литерарне, новинарске секције и 
часова српског језика),  

Отворени дан: Изложба слика у галерији музеја школе  
Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 
године 

 

/ 

Реализација пројектне наставе 
(теме, број часова за сваку 

„Капетан Џон Пиплфокс“ Д.Радовић, снимак и 
продукција радио-драме „Капетан Џон Пиплфокс“ 

 Име и презиме 
1. Радинка Бановац 
2.  мр Драгана Лончаревић 
3.  Наташа Мугоша 
4.  Марија Марковић 
5.  Мања Милиновић 
6. Милош Пекић 
7.  Марица Лазукић 
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тему, продукти, презентација 
продуката пројектне наставе) у 
оквиру стручног већа 

за Радио Новак 

Изложбе и Power point презентације одређених 
тема- Историјске и неисторијске личности, 
традиција и историја... 

Угледни часови одржане у 
оквиру стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

- Радинка Бановац: Старословенски језик, 7/1 
- Наташа Мугоша: Књижевност: Аги и Ема, 

Д.Коларов, обрада, V 1 
- Мања Милиновић: Калемегдан, квиз, 7/ 1 и 8/1 
- Драгана Лончаревић - „Почетак буне против 

дахија“, епска народна песма, обрада,8/4 

Семинари које су похађали 
чланови Вашег стручног већа 
(име полазника, назив 
семинара, датум одржавања, 
ко је организатор, 
акредитација, број бодова) 

Марија Марковић  
           Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар 
за стручно усавршавање С.Новак 

Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
Радинка Бановац 

Републички зимски семинар, Друштво за српски 
језик и књижевност   
Ка савременој настави српског језика и 
књижевности, Друштво за српски језик и 
књижевност   
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
мр Драгана Лончаревић 

Републички зимски семинар, Друштво за српски 
језик и књижевност   
Ка савременој настави српског језика и 
књижевности, Друштво за српски језик и 
књижевност   
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
Наташа Мугоша 

Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар 
за стручно усавршавање С.Новак 
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 
Видео-лекције, ОКЦ Центар Бор 

 
Мања Милиновић 

Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 
 

Реализација посета у оквиру 
предмета 

Посета Сајму књига, посете цркви Светог Марка, Посете 
галеријама и музејима града Београда, посете 
Калемегдану 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 
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Руководилац Стручног већа, 

Милош Пекић 
 

 
                                                                                                  
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  
 
 

 број састанака 5 
 број чланова  5 
 списак чланова 

 
 
                           
 
 
 
 
 

 
Реализовани садржаји и 
активности најзначајнији за 
унапређење рада 
 

 

Недеље размене са Холандијом – Александра 
Kуртеш, Горана Феризовић (угледни час), Соња 
Иванчевић (припремне активности) 

Организација такмичења у спеловању „Spelling 
bee“ – Горана Феризовић 

 

Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 
године 

 

нема 

Реализација пројектне наставе 
(теме, број часова за сваку 
тему, продукти, презентација 
продуката пројектне наставе) у 
оквиру стручног већа 

Festivals in the UK (истраживања, постери, 
презентације)- Александра Куртеш 

Animals (истраживања, постери, презентације, 
корелација биологија и математика) – Александра 
Куртеш 

Food (typical for the English speaking countries 
(истраживања, постери, презентације) - 
Александра Куртеш 

 Име и презиме 
1. Александра Куртеш 
2. Горана Феризовић 
3. Соња Иванчевић 
4. Марина Стојановић 
5. Видак Вулић 
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Countries, where English is spoken as the first 
language (истраживања, постери, презентације) - 
Александра Куртеш 

 

У 6. и 8.разреду (12 и 10 часова, 2 часа по теми), 
на крају сваке наставне теме 2 часа пројектне 
наставе – Соња Иванчевић 

 

Угледни часови одржане у 
оквиру стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

Горана Феризовић – Историја Калемегдана, VII1, VIII1 
као и гости из Холандије 

Aлександра Куртеш – Упознавање и почетак рада на 
групним пројектима, сви учесници 7.недеље размене са 
холандском школом 

Видак Вулић – Schulsachen (Школски прибор), VI3 

Семинари које су похађали 
чланови Вашег стручног већа 
(име полазника, назив 
семинара, датум одржавања, 
ко је организатор, 
акредитација, број бодова) 

 Александра Куртеш  
- Школски кординатор у оквиру пројектне 

активности Обука наставника за примену 
стандарда  постигнућа за предмет Страни језик, 
децембар 2018., Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, 8 бодова 

- Обука за остваривање нових програма наставе 
и учења у општем образовању, 26.-27. август 
2019. 

-  
Горана Феризовић  
- ЕLTA годишњи семинар за наставнике енглеског 

језика, мај 2019., Удружење Елта 
- АЕ Е- Тeacher Program “Integrating Critical 

Thinking Skills into the Exploration of Culture in an 
EFL Setting”, април-мај 2019  

- Обука наставника у области развијања 
предузетничких компетенција код наставника и 
ученика, март 2019. 

- Обука наставника за примену стандарда  
постигнућа за предмет Страни језик децембар 
2018., Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, март 2019., 8 бодова 

- Обука за остваривање нових програма наставе 
и учења у општем образовању, 26.-27. август 
2019. 

Марина Стојановић   
- Обука наставника за примену стандарда  

постигнућа за предмет Страни језик, децембар 
2018., Завод за вредновање квалитета 
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образовања и васпитања, 8 бодова 
- Музеј школе у редовној и изборној настави, ОШ 

„Старина Новак“, 8 бодова 
- Обука за остваривање нових програма наставе 

и учења у општем образовању, 8.-9. јул 2019. 
- Дигитална учионица, 27.-28.август 2019. 
 
 
Видак Вулић  
- Музеј школе у редовној и изборној настави, ОШ 

„Старина Новак“, 8 бодова 
- Обука наставника у области развијања 

предузетничких компетенција код наставника и 
ученика, март 2019. 

 
- Обука за остваривање нових програма наставе 

и учења у општем образовању, 27.-28. август 
2019. 

-  
Соња Иванчевић 
- Музеј школе у редовној и изборној настави, ОШ 

„Старина Новак“, 8 бодова 
 
 

Реализација посета у оквиру 
предмета 

Александра Куртеш 
Све активности обухваћене 7. и 8. недеље размене 
са холандском школом (у Србији 9.-13.10.2018., у 
Холандији 1.-6.4.2019.год.) 
Посета Интернационалној школи у Београду, 
28.11.2018. 
Соња Иванчевић 
Посета Интернационалној школи у Београду, Arts 
Show, 7.6.2019. 
 
 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

 
Сарадња са Goethe- Институтом у Београду 
 
 

 

       Руководилац већа, 

       Марина Стојановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ И  ГЕОГРАФИЈЕ 
 
 

 број састанака: 6 
 

 број чланова :5 
 

 списак чланова 
 
 
                           
 
 
 
 
 

 
 

 
Реализовани садржаји и 
активности најзначајнијим за 
унапређење рада 
 

 

Сви садржаји реализовани, који су 
предвиђени планом рада Већа. 

 

Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 

године 

/ 

Угледни часови одржане у 
оквиру стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

Светлана Јоцић- „ Мера киселости“-8/1 

Данијела Јукић- „Спољашње и ћелијско 
дисање. Глас и говор“ -7/1 

Семинари које су похађали 
чланови Вашег стручног већа 
(име полазника, назив 
семинара, датум одржавања, 
ко је организатор, 
акредитација, број бодова) 

  
Светлана Јоцић 

Оцењивање у функцији развоја ученика, ОКЦ Бор 
 Музеј школе у редовној и изборној 
настави,Центар за стручно усавршавање С.Новак 
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
Јелена Штулић 

Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар 
за стручно усавршавање С.Новак 
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 
Семинар о предузетништву (ОШ “ Старина Новак“) 

 

 Име и презиме 
1.  Светлана Јоцић 
2.  Данијела Јукић 
3.  Јелена Штулић 
4.  Мр Сања Топаловић 
5.  Слађана Миливојевић 
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Мр Сања Топаловић 
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 
Пројектна настава у зеленим темама- ОКЦ 

 
 
Слађана Миливојевић 

Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар 
за стручно усавршавање С.Новак 
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 
Пројектна настава- Академија Филиповић 

. 
 
Данијела Јукић 

Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар 
за стручно усавршавање С.Новак 
Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
Реализација посета у оквиру 
предмета 

Часовима биологије код Данијеле Јукић 
присуствовала Јелена Штулић 
 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

 
/ 

 
 

 
 

Руководилац Стручног већа 
Јелена Штулић 

 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА (ФИЗИКА, 
ТиИО,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА)  
 
 

 број састанака: 6 
 

 број чланова: 8 
 

 списак чланова (табеларно): 
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Реализовани садржаји и 
активности најзначајнији за 
унапређење рада 
 

- Седмице размене са школом „Sint Janscollege“ из Холандије 
на основу Годишњег плана рада ОШ „Старина Новак“ 

- Припремно саветовање просветних радника ОШ „Старина 
Новак“ као вид стручног усавршавања унутар установе 

- Припрема ученика за такмичења 

- Промоције уџбеника издавачких кућа 

 

Реализација пројектне наставе 
(теме, број часова за сваку 
тему, продукти, презентација 
продуката пројектне наставе) у 
оквиру стручног већа 

Математика 

- Скупови: Венов дијаграм у математици, биологији и 
енглеском језику 

- Скуп Н: Бројевни изрази у свакодневном животу 

- Тачка, права, раван: Однос основних геометријских објеката 
у нашем окружењу    

Информатика 

- Израда Scratch пројекта (Програмирање) у петом 
разреду. Веће осамостаљивање ученика при раду 

Техника и технологија 

- Израда модела од дрвета (ученици петог разреда 
израђују моделе, склапају делове, фарбају, лепе, 
праве анализу трошкова, процењују вредност 
предмета, прорачунавају зараду) 

Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 
године 

 

Током наставне године су сви садржаји реализовани. 

 

 

 Име и презиме 
1 Маја Заграђанин 
2 Милена Милетић 
3 Марија Тадић 
4 Ивана Симеуновић 
5 Владица Марковић 
6 Весна Поповић 
7 Саша Шипка 
8 Душица Чича 
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Угледни часови одржане у 
оквиру стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

Техничко и информатичко образовање 

Весна Поповић 

Четворотактни мотор, VII/1 

Саша Шипка 

Моделовање ел. машина и уређаја, VIII/1 

Владица Марковић 

Припрема  ученика за такмичење из области роботика и 
интерфејс  у оквиру секције   

Математика 

Маја Заграђанин 

Декартов правоугли координатни систем, VII1 

Марија Тадић 

Кружница и круг. Кружница и права, V2 

Физика 

Ивана Симеуновић 

Принцип рада падобрана, 7/1,8/1 и ученици из Холандије у оквиру 
недеље размене 

Семинари које су похађали 
чланови Вашег стручног већа 
(име полазника, назив 
семинара, датум одржавања, 
ко је организатор, 
акредитација, број бодова) 

 
Маја Заграђанин 
 

- Имплементација уџбеника у настави математике у старијим 
разредима ОШ, Математископ, 8 сати 
 

- Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар за 
стручно усавршавање С.Новак- 8 сати 
 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
- Општинско такмичење из математике Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
– 6 сати 

 
- Градско такмичење из математике Министарство просвете, 

науке и технолошког развој Републике Србије и – 6 сати 

- Пето и припремно саветовање просветних радника ОШ 
„Старина Новак“ Кнез Данилова 33-37, Београд   

- Седмице размене са школом „Sint Janscollege“ из Холандије 
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на основу Годишњег плана рада ОШ „Старина Новак“ 

- Промоције уџбеника издавачких кућа 

- Свесрпски дечји сабор под покровитељством Канцеларије 
председника Републике Србије у организацији Дечјег 
културног центра и реализацији ОШ „Старина Новак“– 5 
дана 

- Прегледање завршног испита и анализа приговора из 
математике, Министарство просвете, науке и технолошког 
развој Републике Србије – 16 сати 

Марија Тадић 

- Предузетништво и ученичке задруге у основној школи, 
МПНТР и Удружење предузетница, 16 сати 
 

- Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар за 
стручно усавршавање С.Новак- 8 сати 
 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
- Општинско такмичење из математике Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
– 6 сати 

 
- Пето и припремно саветовање просветних радника ОШ 

„Старина Новак“ Кнез Данилова 33-37, Београд   

- Промоције уџбеника издавачких кућа 

- Прегледање завршног испита и анализа приговора из 
математике, Министарство просвете, науке и технолошког 
развој Републике Србије – 16 сати 

Милена Милетић 

- Имплементација уџбеника у настави математике у старијим 
разредима ОШ, Математископ, 8 сати 
 

- Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар за 
стручно усавршавање С.Новак- 8 сати 
 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе 
орјентисане на исходима учења, ЗУОВ 

 
- Општинско такмичење из математике Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
– 6 сати 

 
- Пето и припремно саветовање просветних радника ОШ 

„Старина Новак“ Кнез Данилова 33-37, Београд   
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- Промоције уџбеника издавачких кућа 

Ивана Симеуновић 

- Музеј школе у изборној настави, ОШ „Старина Новак“ 
 

- Летње и зимско припремно саветовање просветних радника 
ОШ „Старина Новак“ Кнез Данилова 33-37 

- Општинско такмичење из физике Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије и – 6 сати 

- Седмице размене са школом „St. Jain“ из Холандије на 
основу Годишњег плана рада ОШ „Старина Новак“ 

- Промоције уџбеника издавачких кућа 

- Члан окружне комисије за анализу Комбинованог теста, 
Министарство просвете, науке и технолошког развој 
Републике Србије – 16 сати 

 
Весна Поповић 

- Музеј школе у изборној настави, ОШ „Старина Новак“ 
- Летње и зимско припремно саветовање просветних радника 

ОШ „Старина Новак“ Кнез Данилова 33-37,  

- Пето саветовање просветних радника ОШ „Старина Новак“ 
- Промоције уџбеника издавачких куђа, Клет, Нови Логос, 

Едука 
 
Саша  Шипка 
 

- Обука наставника VI и VII разреда за програмски језик 
„PYTHON“  у организацији ЗУОВ-а 

- Музеј школе у изборној настави, ОШ „Старина Новак“ 
- Летње, зимско и припремно саветовање просветних 

радника ОШ „Старина Новак“ Кнез Данилова 33-37 
- Промоције уџбеника издавачких кућа 

 
Владица Марковић 

- Музеј школе у изборној настави, ОШ „Старина Новак“ 
 

- Општинско такмичење из Техничког и информатичког 
образовања Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и Друштво педагога техничке 
културе Србије – 6 сати 

 
- Општинско такмичење из Техничког и информатичког 

образовања “Шта знаш о саобраћају“ Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
Друштво педагога техничке културе Србије – 6 сати 

 
- Градско такмичење из Техничког и информатичког 

образовања “Шта знаш о саобраћају“ Министарство 
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просвете, науке и технолошког развој Републике Србије и 
Друштво педагога техничке културе Србије 6 сати 

 
- Зимско саветовање просветних радника ОШ „Старина 

Новак“  
 

- Промоције уџбеника издавачких куђа 
 
Информатика и рачунарство 
 
Душица Чича 
 

- Зимска едукација у области такмичарског програмирања 
(CET),   

- Програм обуке наставника информатике у шестом и седмом 
разреду основног образовања и васпитања за програмски 
језик Python (Завод за унапређивање образовања и 
васпитања), 

-   Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави 
(Абакус) 

 
Реализација посета у оквиру 
предмета 

Математика, Физика 
Седмице размене са школом „Sint Janscollege“ из Холандије на 
основу Годишњег плана рада ОШ „Старина Новак“ 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

 

 
 
 

 
Руководилац Већа, 

  
Милена Милетић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ИЗАБРАНОГ 
СПОРТА 
 

 број састанака  4 
 број чланова  5 
 списак чланова 

 
 
                           
 
 
 
 
 

 
 

Координатор већа 
 Александар Суботић 

 

 Име и презиме 
 Срђан Живковић 
 Александар Суботић 
 Радосав Краљевић 
 Драгана Мијатовић 
 Феђа Пишчевић 

Реализовани садржаји и 
активности најзначајнији за 
унапређење рада 
 

 

Јесењи крос 20.9.2018. године, Општинска ,Градска и 
Републичка такмичења у 2018/19 години. 

Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 
године 

 

- 

Угледни часови одржани у 
оквиру Стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

 

 

 

Семинари које су похађали 
чланови стручног већа (име 
полазника, назив семинара, 
датум одржавања, ко је 
организатор, акредитација, 
број бодова) 

 Александар Суботић,Срђан Живковић, Драгана 
Мијатовић-  Настава физичког и здравственог васпитања 
у петом разреду 
Александар Суботић,Радосав Краљевић,  Феђа 
Пишчевић, Драгана Мијатовић – Пето саветовање 
просветних радника и зимско припремно саветовање 
 Александар Суботић, Срђан Живковић, Драгана 
Мијатовић, Феђа Пишчевић – Музеј школе у 
ваннаставним активностима  
 

Реализација посета у оквиру 
предмета 

 
- 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

Набавка потребних реквизита и средстава за рад за 
унапређивање наставе физичког васпитања. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

 
 број састанака  5 

 
 број чланова  4 

 
 списак чланова 

 
 
                           
 
 
 
 

 
Реализовани садржаји и 
активности најзначајнијим за 
унапређење рада 
 

 

Изложбе радова у холу школе, као и наступи хора и 
оркестра на свечаностима поводом многих празника 
током школске године. Једна од најупечатљивих је 
недеља школе. 

Планирани садржаји који нису 
реализовани током наставне 
године 

 

/ 

Угледни часови одржане у 
оквиру стручног већа (име 
реализатора, разред и 
одељење у коме је час одржан, 
назив наставне јединице) 

 

Бојан Сарић, VIII/1 ,Музика 20. Века 

Синиша Зековић, VIII/1, Ја за десет година – 
Професионална оријентација 

Семинари које су похађали 
чланови Вашег стручног већа 
(име полазника, назив 
семинара, датум одржавања, 
ко је организатор, 
акредитација, број бодова) 

Синиша Зековић, Иван Величковић, Сарић Бојан 
Просветно саветовање, у оквиру школе,2019.  
Улога музеја у основној школи - Иван Величковић, 
Синиша Зековић 
Обука наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења -  
Сарић Бојан, Миљана Перић 
 

Реализација посета у оквиру 
предмета 

Музичка култура – посета Народном позоришту 
(опера Чарпбна Фрула)  
Ликовна култура – посета Дечијем културном центру 
(међународни сусрети са децом Холандије) и Сава 
центру (Дечија недеља) 
 
 
 

 Име и презиме 
 Синиша Зековић 
 Иван Величковић 
 Бојан Сарић 
 Миљана Перић 
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Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

Боља организација допунским и додатним часова 
других предмета како се неби поклапали са 
часовима секција  и веће залагање ученика. 
 

 
 

 
                                                                                                        Координатор већа: 

Бојан Сарић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

 
          Чланови СА за развојно планирање  у школској 2018/19. години су: психолог школе, 
педагог школе, Снежана Павловић, Сњежана Ћивша, Слађана Ђуричић, Наташа Мугоша, 
Данијела Јукић и Бојан Сарић, представник родитеља Данијела Ђорђевић. 
 
Одржано је 4 састанка на којима су рађене допуне плана, анализа урађене области Тима 
за самовредновање, праћење реализације циљева и задатака Развојног плана, тј. свих 
наставних и ваннаставних акција и активности везаних за побољшање услова рада у 
школи. 
Основни задатак СА за развојно планирање у овој школској години је био анализа слабих 
страна и сугестија које су износили  чланови Тима за самовредновање након обрађених 
својих задатака, тј. Области (Ресурси). Такође, задатак овог тима је и  праћење 
остваривања Развојног плана, тј. сумирање  свих додатних,  ваннаставних и слободних 
активности наставника и учитеља и различитих школских акција и њихова евалуација.  
 
Евалуацијом остварености Развојног плана, СА за развојно планирање је утврдио 
следеће:  
- у области Школски програм и годишњи програм рада, Школски програм обезбеђује 
остваривање наставних планова и програма, обезбеђује остваривање потреба родитеља 
и ученика, као и локалне заједнице, наведени програми су урађени квалитетно. Сарадња 
међу предметним наставницима је коректна, али је потребно подстицати, ради 
остваривања веће корелације међу предметима. Предлог је одржавање што више 
заједничких часова . 

-у области Настава и учење у циљу унапређивања наставног процеса учитељица 3/2 
Сњежана Ћивша и дефектолог Горана Киковић су одржале час Лична хигијена и хигијена 
здравља – предавање (час физичког васпитања у 32);  

-ученице 6.разреда су одржале предавање на тему Озонски омотач (Чувари природе) у 
одељењу 4/1 и 4/3 

-предметни наставници су одржали часове у одељењима 4.разреда у циљу 
упознавања ученика са предметном наставом 
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Активно и пасивно учешће учитељице Сњежане Ћивше и дефектолога школе Горане 
Киковић на Данима дефектолога - Стручно научна конференција са међународним 
учешћем; 

-одржано је 13 угледних часова на којима су примењиване различите наставне методе. 
Наставници и разредне и предметне наставе примењују НТЦ систем учења најчешће у 
уводном и (или) завршном делу часа; 

-у  школи су идентификовани ученици којима је потребна подршка у раду и који раде 
према ИОП-у и њихове одељењске старешине и предметни наставници израђују ИОП-е 
за њих. Шест ученика има личног пратиоца. 

-одржан је семинар предузетништва на коме је урађен пројекат Карневал – дефиле 
костима; 

- у областима Постигнућа ученика и Подршка ученицима у циљу побољшања 
њихових школских постигнућа у школи је интезиван рад дефектолога, као и сарадња 
наставника са дефектологом.  

- ученици су учествовали на свим конкурсима „Пријатељи деце београдске општине 
Палилула“ и на сваком је било награђено више од 2 ученика (у прилогу). Ученици школе 
су учествовали у многим манифестацијама и додатним активностима (у прилогу); 

-ученици су учествовали на школским, општинским и државним такмичењима (у 
Извештају ПП службе) 

 -у циљу превенције насиља у школи Тим за заштиту деце од насиља редовно обавља 
своје задатке; 

-у области Етос школа се промовише и афирмише кроз многобројне и разноврсне 
активности (у прилогу 1). Координатори других Тимова, као и организација које постоје у 
школи, предају своје извештаје ПП служби. Од почетка школске године набављене су 
нове столице за неколико одељења, окречено неколико учионица, промењена подна 
облога у учионицама 2/4, 3/1 и кабинету биологије, адаптирана Друштвена просторија, 
справарница и свлачионице, кабинет ликовне и музичке културе, набављена 1 бела 
магнетна табла и 1 интерактивна табла. 

-у области Ресурси школа набавља наставна средства за ученике којима је то 
потребно, средства за одржавање хигијене у школи, 

-родитељи су укључени у различите активности школе (у прилогу); 
-у области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета одржани су: 

Летње припремно саветовање наставника, Зимско припремно саветовање као и Пето 
саветовање просветних радника; 

-наставници Милош Пекић и Соња Иванчевић аутори су 2 акредитована семинара, 
директор је положио испит за лиценцу. 
 
 
                                                                         Координатор СА за развојно планирање 
                                                                                              Слађана Ђуричић 
 
Прилог 
 
Додатне активности у 2018/19. 
 

септембар Свечани пријем првака Учитељи 2.разреда 

 Спортски дан - Јесењи крос Учитељи и 
наставници школе 
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 Трибина БОЖЕ МИЛИ ДА ЧУДНА ЈУНАКА – промоција 
књиге у Дому омладине 

Милош Пекић, 
Наташа Мугоша,  
Марија Марковић, 
директор 

 Обележавање „ Европски дан језика“ Бојан Сарић и 
оркестар школе 

 „Прерадионица“  у ДКЦ 
 

Учитељи трећег 
разреда 

октобар Манифестација Радост Евроре Маја Заграђанин и 
наставници школе  

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА „НЕДЕЉЕ РАЗМЕНЕ“ У ОШ 
“СТАРИНА  
НОВАК“ ХОЛАНДСКИХ И СРПСКИХ ЂАКА 

Наставници 
енглеског језика 

   

 
Предавање и радионица МУП-а на тему „На путу за 
безбедност деце у саобраћају“ за ученике 1. разреда Припадници МУП-а 

 

Ликовни и литерарни конкурс Организације „ Пријатеља 
деце београдске општине Палилула“ (ОПДП)  
 „ Моје право да живим срећно и здраво – за одрастање 
без насиља“ 
Литерарна радионица(ОПДП)  
  „ Поклањам ти пријатељатво“ 
Ликовне радионице (ОПДП)  :  „ Поклонићу ти ...“  
                                                         „ Моје руке, моја 
уметност “  
                                                         „ Ја сам ...“ 
Ликовни конкурс (ОПДП)   „ Народне ношње“ 
Литерарни конкурс (ОПДП)   „ Поносим се својим 
прецима“ 
Писање порука пријатељства поводом Дечје недеље 
(ОПДП) и  израда плаката на ту тему. 

Сњежана Ћивша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поста Дому за стара лица „ Карабурми “  и извођење 
музичког концерта Бојан Сарић 

 Ученици 7. и 8.разреда на градском такмичењу у пливању 
Наставници 
физичког 
васпитања 

 Научни дан у Петници 
Данијела Јукић 
Светлана Јоцић 
Ивана Симеуновић 

новембар Позоришна представа за предшколце Учитељи 4.разреда 

 

 
Литерарни конкурс (ОПДП)  Песничка сусретања 
Ликовни конкурс (ОПДП)   „ Илустрација песме“ 

Сњежана Ћивша 
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 Еколошки фестивал у ДКЦ- ученици 6.и 8.разреда Данијела Јукић 
Светлана Јоцић 

 Дружење са бакама и декама учитељи 

 
Ученици III и IV разреда присуствовали су Манифестацији 
под називом „Ти можеш“ у УК “Вук Караџић“ 

учитељи 3. и 4. 
разреда 

 
Из штампе је изашао јубиларни, дванаести број листа 
„Новак“. Марија Марковић 

децембар 

 
Ликовни и литерарни конкурси (ОПДП)   „ Мој Београд“ 
Ликовни и литерарни конкурси (ОПДП)   „ Мој свет 
чаробан и леп“ 

Сњежана Ћивша  

 
Ученици 6/3 посетили су Центар за савремену 
књижевност и присуствовали промоцији изложбе Тихих 
књига намењених мигрантима 

Наташа Мугоша 

 Две промоције романа „Лолина свеска“ Наташе Мугоше 
Наташа Мугоша, 
Марија Марковић и 
директор 

 Новогодишња журка за ученике осмог разреда 

Одељењске 
старешине 
8.разреда, Иван 
Величковић и 
директор 

 Дружење са ликовним уметником Иваном Коцићем Сњежана Ћивша и 
ученици 32 

 Новогодишња ликовна радионица Учитељи 4.разреда 

  Музичко такмичење Златна сирена 2018/19. Бојан Сарић 

 Посета ученика и наставника наше школе Румунији  

 
Трибина „СТАРИНА НОВАК ПО ДРУГИ ПУТ МЕЂУ 
СРБИМА“ 

Милош Пекић, 
директор школе, 
Наташа Мугоша 

 Учешће 4/2 на конкурсу Не прљај, немаш изговор Јелена Јовановић 
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 Посета Музеју науке и технике – 4/2 Јелена Јовановић 

 Новогодишњи базар ученика млађих разреда Учитељи 

 ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 1996. 
Милош Пекић, 
Александра 
Куртеш 

јануар Ученици наше школе пливали за часни крст Вероучитељица 

 Радионица за предшколце - спортска учитељи  4. 
разреда 

 
- Прослава Дана Светога Саве  

  

 Израда литерарног темата пововдом Савиндана 
Радинка Бановац и 
ученици од 3. до 8. 
разреда 

 

  

Литерарни конкурс (ОПДП)  Наставак недовршене приче 
  „ Стоп насиљу“ 
Ликовни конкурс (ОПДП)   „ Илустрација недовршене 
приче“ 
 

Сњежана Ћивша 

 ОБЕЛЕЖЕНА 418. ГОДИШЊИЦА СМРТИ СТАРИНЕ 
НОВАКА 

Наставници и 
ученици школе 

фебруар 
Радионица у коферу - Египат и египатска култура – 
ученици 2/3 

Кустос Народног 
музеја 

   

март Посета ПТТ музеју – ученици 2/2, 2/3 Учитељи 2.разреда 

 Школско такмичење рецитатора 

Драгана 
Лончаревић 
Сњежана Ћивша 
Психолог школе 
Библиотекар  

 
Трибина Страина Новак после 4.века у крипти цркве 
Светог Марка  

април Предавање о безбедности деце у саобраћају за ученике 
млађих разреда 

Општина 
Палилула 

 Посета предузећу Schneider Electric – Дан девојчица Наташа Мугоша 

 Интернационални дан деце – млађи разреди учитељи 
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мај Пролећни карневал ученика млађих разреда учитељи 

 

Прослава Недеље школе 
-Изложба кућних љубимаца 
-Концерт ученика старијих разреда 
-Промоција књиге Милоша Пекића 
-Изложба костима са Пролећног карневала 
-Свечана академија у ДКЦ 
-Спортски дан 

директор, 
наставници и 
ученици школе 
Стефан 
Димитријевић 
Милош Пекић 
Наташа Мугоша 
Наставници 
физичког 
васпитања 

 Дружење са песником ученика 3/2 у ДКЦ Сњежана Ћивша 

 7.Интернационални Ускршњи омладински фудбалски 
турнир у Мађарској 

Наставници 
физичког 

 Изашао 13. број листа Новак Марија Марковић 

 Такмичење у спеловању Spelling Bee Горана Феризовић 

 Свесрпски дечији сабор 
Маја Заграђанин 
Иван Величковић 
Ана Зорић 

 Научни дан у Петници 
Данијела Јукић 
Светлана Јоцић 
Сања Топаловић 

 Књижевно вече Јасминке Петровић; ученица Уна 
Недељковић 8.разред рецитовала песме Наташа Мугоша 

 Промоција књиге Реља за другове, другови за Рељу Драгана 
Лончаревић 

јун Завршне приредбе ученика 4.разреда Учитељи 4.разреда 

 Посета ЗОО врту Учитељице 2/1 и 
2/2 

 Музичко вече 2/3 Слађана Ђуричић 

 Посета Интернационалној школи – уметнички дан Соња Иванчевић 

 Пријем у Старом двору – додела признања победницима 
градског такмичења у рецитовању и глуми 

Драгана 
Лончаревић 

 Свечани пријем носилаца Вукове дипломе и ученика 
генерације у УК „Влада Дивљан“ 

Одељењске 
старешине 
8.разреда 

 

                                                                         Координатор СА за развојно планирање 
                                                                                              Слађана Ђуричић 
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци Стручних већа за области 
предмета, руководиоци Разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и 
психолог. Одржано је 3 састанка. На првом састанку дефинисани су садржаји нових 
наставних предмета за шести разред, разматрана листа слободних наставних активности 
који су обавезни за све ученике 5. и 6. Разреда,  разматране су могућности коришћења 
ресурса локалне средине у циљу унапређења школског програма, договорена задужења 
наставника и понуђена листа слободних активности ученика. Урађен је Анекс школског 
програма. Током године разматране су новине у наставним програмима, постигнућа 
ученика на иницијалним тестовима и пробном завршном испиту. У јуну је започет рад на 
изради Анекса школског програма, подељена су задужења и дефинисан садржај 
обавезног програма. У јуну су разматрани извештаји стручних и одељењских већа, 
анализирано остваривање Школског програма, након чега је сачињен Извештај о 
остваривању школског програма, који је саставни део овог Извештаја. Констатовано је да 
овом школском годином можемо бити задовољни, како реализацијом многобројних и 
разноврсних активности у оквиру различитих Посебних програма, а посебно постигнутим 
резултатима ученика 8. Разреда на завршном испиту 
 
                                                                   

      Координатор СА за развој школског програма 
                                                                                              Ивана Николић 

 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 
Тим за самовредновање школске 2018/2019. године : 
 

1.  Младенка Башић-професор разредне наставе-координатор 
2.  Невена Радановић-професор разредне наставе 
3.  Жељка Ђокић-професор разредне наставе 
4.  Ивана Николић, педагог  
5.  Никола Стевановић ,психолог 

      6.   Ивана Симеуновић-професор физике 
7.   Весна Поповић- професор техничког и информатичког 
 

У току 2018/2019. године Тим за самовредновање је имао седам састанака. 
 
За предмет испитивања за школску 2018/2019. годину одабрано је Самовредновање 
кључне области  ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И  ИЗВЕШТАВАЊЕ и кључне области 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ. 
 
Активности Тима за самовредновање школске 2018/2019.год.: 
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-у септембру 2018.године Тим за самовредновање се детаљно договорио о начину рада у 
току школске 2018/2019.год.; 
-у периоду од септембра 2018.г. до јануара 2019.г. радило се на кључној области 
ПЛАНИРАЊЕ,ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. 
-ова кључна област реализована је на основу стандарда из Правилника о квалитету рада 
установе као и на основу анализиране документације у школи (Школски програм, 
Годишњи план рада...) 
-анализирани су добијени подаци ; 
-Тим је извео опште закључке и донео предлог мера и активности које треба предузети 
ради превазилажења недостатака; 
-у јануару 2019.г.поднет је извештај горе наведене кључне области Наставничком већу; 
 
 
Током школске 2018/2019.г.Тим за самовредновање је реализовао и кључну област 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ; 
-ова кључна област реализована је на основу стандарда из Правилника о квалитету рада 
установе; 
-анализирани су добијени подаци; 
-Тим је извео опште закључке и донео предлог мера и активности које треба предузети 
ради превазилажења недостатака; 
-у августу 2019.г. поднет је извештај кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ Наставничком 
већу; 
 
Тим за самовредновање је током целе школске 2018/2019. године радио континуирано, 
сложно, са сталним консултацијама  и договорима. 
Детаљнији извештај се налази у појединачним Извештајима кључних области 
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ и НАСТАВА И УЧЕЊЕ 2018/2019.г. 
 
 

Координатор Тима за самовредновање 
    Младенка Башић  

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 

У школској 2018/2019.години програм Професионалне оријентације одвијао се 
кроскурикурално у одељењима 7.и 8.разреда. Реализатори су били: одељењске 
старешине, наставници грађанског васпитања и веронауке, наставник ликовног, 
математике и српског језика и књижевности. 

Наставница информатике одрадила је презентацију специјализованих ИТ одељења 
у гимназијама.  

Наша школа је и ове године учествовала у обележавању Дана девојчица. Четвртог 
четвртка у месецу априлу 12 девојчица 8.разреда у пратњи координаторке Тима за 
професионалну оријентацију Наташе Мугоше посетило је фирму Schnieder Electric. Као и 
свих претходних година, девојчице су имале прилику да се упознају са начином и врстом 
рада овог конкретног предузећа, да поразговарају са женама које су ту запослене, чују 
њихов образовни и каријерни пут и, као и обично, добију лепе поклоне као знак пажње. 
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Ове године девојчице су имале прилику да на тему мушких/женских занимања дају свој 
став и за телевизију ПРВА. 

Сарадња са Клубом пословних жена је сад већ традиционална. 
 

 
                                                                                           Руководилац Тима за ПО, 

                                                                                             Наташа Мугоша 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

Дана 11.03.2019. у Основној школи „Старина Новак“ је одржан семинар „Предузетништво у 
основним школама“. Водитељка семинара је била Марина Остојић. 
 
 
Активноси у оквиру ОТВАРАЊА пројекта „Пролећни фестивал – дефиле костима“ 
Активност1 -Ученици су уз подршку наставника одредили мини план активности пројекта 
као и датум, време, трасу карневала  
Активност2 - Ученици су уз подршку наставника креирали скицу активности прилагођену 
узрасту, способностима и интересовањима ученика. 
Активност3 - Ученици су уз подршку наставника креирали чек листе за праћење 
активности у пројекту 
Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта 
Активност 1 - Ученици су уз подршку наставника прикупљали и набављали материјал за 
израду костима и транспарената 
Активност 2- Ученици су уз подршку наставника осмишљавали и израђивали флајере и 
постере 
Активност 3- Ученици су уз подршку наставника креирали  и реализовали креативне, 
ликовне и музичке  радионице (израда костима, реквизита, осмишљавање  наступа за 
дефиле и кореографије)  
Активност4 -Ученици су уз подршку наставника вршили снимање и емитовање реклама на 
радију, часопису, школском сајту,локалним  медијима 
Активност5 -Ученици су уз подршку наставника лепили рекламне постере на прометним 
местимаоко школе и предвиђене  трасе дефилеа карневала 
Активност6- Обавештавање припадника МУП-а о организовању манифестације и 
масовног окупљања – наставници шаљу допис 
Активност7 -Ученици су уз подршку наставника креирали упитник за ученике и наставнике 
Активност8 -Ученици су уз подршку наставника реализовали манифестацију Пролећни карневал, 
свечани дефиле костима 
 
Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта 
Активност1 -Презентацијадобијенихрезултата и продуката: Објава извештаја на сајту 
школе, друштвеним мрежама, школском радију и часопису.  
Активност2- Рефлексија о пројекту и евалуција: Анализа прикупљених чек листа и 
упитника за ученике и наставнике,сумирање резултата рада. 
 
 

                                                                                           Руководилац Тима, 
.                                                                                        Видак Вулић  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Школски Тим за инклузивно образовање састао се четири пута у току школске године.  
 На овим састанцима: 
- разматране су потребе ученика за додатном подршком 
- сумирани су подаци за израду педагошких профила у сарадњи са родитељима 

ученика  
- доношене су одлуке о изради индивидуалних планова и подела активности 
- ИОП-и су вредновани 
-процењивана је потреба за упућивањем на процену Интерресорној комисији 
- вршен је увид у израду и реализацију педагошких профила и планова активности 
- процењивана је потреба за прилагођавањем пробног завршног испита и завршног          

испита  
-праћен је рад дефектолога-олигофренолога који пружа подршку ученицима који се 

образују по ИОП-у. 
 
Током школске године састајали су се и мали тимови за појединачне ученике чији су 

координатори одељењске старешине. Овим састанцима су присуствовали чланови Школског 
тима, предметни наставници и родитељи ученика. Мали ИОП тимови за појединачне ученике 
имали су састанке на почетку школске године, на полугодишту и на крају школске године. 

 
Идивидуални приступ ученику пружањем подршке у раду индивидуализацијом облика 

и метода рада, прилагођавањем метода и облика рада (ИОП-1), прилагођавање садржаја и 
метода рада (ИОП-2): 

 
     На крају оба полугодишта наставници су радили и евалуацију реализације ИОП-а. 

Родитељи ученика су активно учествовали у изради педагошких профила ученика као 
и у давању предлога за индивидуални програм рада за своју децу.  

 
 
 
 
 

Разред Број Врста подршке 

Млађи разреди 

ПРВИ  /  

ДРУГИ  11 8 ИОП-1, 3 ИОП-2, 4 ученика имају мишљење ИРК и 2 
ученика имају личног пратиоца 

ТРЕЋИ 9 7 ИОП-1, 2 ИОП-2, 3 ученика имају мишљење ИРК, 1 
ученик има личног пратиоца  
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ЧЕТВРТИ 3  2 ИОП-1, 1 ИОП-2, 2 ученика имају мишљење ИРК, 2 
ученика имају личног пратиоца 

Старији разреди 

ПЕТИ 4 3 ИОП-1, 1 ИОП-2, 4 ученика имају мишљење ИРК 

ШЕСТИ  4 3 ИОП-1, 1 ИОП-2, 1 ученик има мишљење ИРК, 1 
ученик имају личног пратиоца 

СЕДМИ 4 4 ИОП-1 

ОСМИ  /  

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ИНДИВИДУАЛНОГ КОРЕКТИВНО-ПРЕВЕНТИВНОГ 
РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТАРИНА НОВАК” НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 

Током првог полугодишта непосредни рад са ученицима по утврђеном распореду је 

реализован са укупно дванаест ученика: три девојчице и девет дечака (два ученика другог 

разреда, једна ученица и три ученика трећег разреда, један ученик четвртог разреда и 

две ученице и три ученика петог разреда).  

Према препоруци предметних наставника, школски Тим за инклузивно образовање и 

Педагошки колегијум су донели одлуку да се од другог тромесечја ИОП1 укине једној 

ученици и једном  ученику петог разреда (С. М. V3 и С. С. V1). Непосредни рад са њима је 

реализован до краја првог полугодишта, како би се пратила њихова постигнућа. 

Зaкључено је да у другом полугодишту престаје потреба за додатном подршком 

дефектолога овим ученицима. На почетку другог полугодишта уместо њих у 

индивидуални корективно-превентивни рад су укључени једна ученица и један ученик 

другог разреда за које је непосредно пред крај првог полугодишта прибављено Мишљење 

Интерресорне комисије за додатну подршку дефектолога и израду ИОП2 из наставних 

предмета према процени Тима за инклузивно образовање и Тима за додатну подршку 

ученику.  

Током другог полугодишта непосредни рад са ученицима по утврђеном 
распореду је реализован са укупно дванаест ученика: три девојчице и девет дечака 
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(једна ученица и три ученика другог разреда, једна ученица и три ученика трећег разреда, 

један ученик четвртог разреда и једна ученица и два ученика петог разреда).  

Редни 
број 

Иницијали 
ученика Пол Разред и 

одељење 
Мере/врсте 

подршке ученику 
Мишљење ИРК 

1. П. Ћ. М II1 ИОП2 610-7/2018 
2. К. С. М II2 ИОП1 560-56/2018 
3. Х. Б. Ж II4 ИОП2 560-184/2018 
4. М. Б. М II4 ИОП2 560-183/2018 
5. А. Б. Ж III1 ИОП2 560-148/2017 
6. Ф. В. М III1 индивидуализација 560-147/2018 
7. С. В. М III2 ИОП2 560-148/2016 
8.  С. С. М III3 ИОП1 560-191/2017 
9. Б. М. М IV1 ИОП2 560-266/2015 
10. T. A. Ж V2 ИОП2 560-147/2017 
11. М. П. М V2 ИОП1 560-192/2017 
12. М. Ц. М V3 ИОП1 560-193/2017 

На предлог Министарства здравља РС, 14.02.2019, Влада РС је донела препоруку да 

се други део зимског распуста, због епидемије грипа, продужи до 24. фебруара 2019. 

године. Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 

ОШ„Старина Новак” је одредила начин надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 

и у периоду од 04. марта 2019. године до  26. априла 2019. године реализована је 

надокнада према плану који је школа одредила. 

Због коришћеног плаћеног одсуства наставника у складу са чланом 161 ЗОСОВ-а и 

чланом 16 ПКУ (полагање испита за лиценцу) 7, 8. и 9. маја нису реализовани планирани 

часови. Сви остали планирани часови су реализовани. 

29. маја 2019. године обављен је надзор просветног саветника у ОШ „Старина Новак” у 

оквиру стручно-педагошког надзора у ОШ „Бошко Буха”. 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима је добра и реализује се 

свакодневно. Сарадња са родитељима је коректна и реализује се по потреби. 

Присуство седницама Одељењског и Наставничког већа и учешће у раду Тима за 

инклузивно образовање је редовно и према планираној динамици школе. 

Наставник:                                                                                                                   
Горана Киковић 

                  
Координатор Тима 

Никола Стевановић, психолог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
 
          Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине две групе: 
Група за интервенцију и Група за превенцију. Групе су у току школске 2018/2019. године 
радиле предано и интензивно.  

Група за интервенцију одржала је осам састанака у току школске године на којима 
су, у најкраћем року, разматрани догађаји, спорна понашања ученика, међусобни односи 
ученика евидентирани и описани у Евиденционом листу насилног понашања ученика (или 
повреде забране дискриминације и злостављања) као и у службеним белешкама 
одељењских старешина и стручних сарадника школе. Током школске године евидентиран 
је велики број Евиденционих листова по којима је координатор Групе за интервенцију 
поступао хитно у складу са приоритетима, обављао разговоре са учесницима, 
родитељима, одељењским старешинама, упућивао их на састанке Групе.  

Група за превенцију одржала је четири састанка радећи на захтев Групе за 
интервенцију, те осмишљавајући превентивне мере . 

Група за интервенцију и Група за превенцију интензивно су сарађивале током 
школске године, а неретко су се имале и заједничке састанаке.  Практично, када Група за 
интервенцију разматрајући спорне ситуације донесе закључак да је потребно радити на 
даљој превенцији, контактирају Групу за превенцију и остале колеге који настављају 
извесне активности, а у вези са њима достављају извештаје. Одељењске старешине су 
достављале извештаје о радњама и активностима које су предузеле, а ради решавања 
неприкладних понашања.  
Општи став Тима је да заједнички рад ових група у оквиру Тима за заштиту од насиља, 
дискриминације, злостављања и занемаривања доприноси побољшању у понашању 
ученика. Обе групе су у току школске године радиле на побољшању међусобних односа 
између ученика у одељењима и школи уопште, а постојала је и сарадња са родитељима у 
превазилажењу проблема. 
 

 
                            Координатор Тима за заштиту ученика од насиља, дискриминације,  

злостављања и занемаривања 
                                                                                                       Даринка Танасковић  

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРУПЕ ЗА ИНТЕРВЕНТНО ДЕЛОВАЊЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови Групе за интервентно деловање су се састали осам пута у току школске 
2018/19. Године. На састанцима Групе за интервенцију разматране су ситуације насилног 
понашања, праћене су реализоване активности, доношена је заједничка одлука о типу и 
нивоу насиља у складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, израђиван је план 
појачаног васпитног рада са ученицима и одељењима, план сарадње са 
родитељима/старатељима, као и план поступања одељењских старешина, стручних 
сарадника и директора и план сарадње са другим установама (МУП, ЦСР, ДЗ).    
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Усвојен је план рада Групе, као и годишњи извештај о раду.  
На састанцима су разматрани и праћени међусобни односи и понашање ученика, 

понашање родитеља, случајеви изостајања ученика из школе и дописи родитеља.  
Чланови Тима су у складу са планом Групе за интервенцију: 
-пратили, прикупљали информације и класификовали тип и ниво насиља и у складу са 

тим доносили одлуке о даљем поступању Школе,  
-покретали и спроводили поступке и процедуре реаговања у ситуацијама насиља,  
-настојали да успоставе ефикасну заштиту деце од насиља,  
-подстицали и ублажавање и отклањали последице насиља, 
-информисали све укључене у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од 

насиља, 
-радили на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака, 
-саветодавно радили са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који 

су посматрачи насиља у складу са израђиваним планом појачаног васпитног рада са 
ученицима, 

-пратили ефекте предузетих мера. 
Група је саветодавно радила са одељењским старешинама, школским полицајцем, 

родитељима и сарађивала са другим институцијама – МУП-ом, Центром за социјални рад 
и здравственим службама. Група је такође интензивно сарађивала са Групом за 
превенцију. 
                                                                        

    Координатор Групе за интервентно деловање 
Никола Стевановић, психолог 

 
 
ИЗВЕШТАЈ ГРУПЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
 У току школске 2018./19. год.Група за превенцију од дискриминације, 

насиља,злостављања и занемаривања је одржала 4 састанака ( са свих састанака 
благовремено су поднети извештаји). 

 Састанцима присуствовали чланови Групе за превенцију (Јована 
Младеновић,Стефан Димитријевић,Весна Ћехић ,Јелена Јовановић), психолог 
школе Никола Стевановић и координатор Тима за заштиту ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања педагог Ивана Николић. 

 У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања позитивне 
атмосфере, сарадње, међусобног уважавања и конструктивне комуникације Група 
за превенцију је у току школске 2018/19.године у оквиру планираних превентивних 
активности одређених Оквирним акционим планом ,урадила следеће:  

 
ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕВЕНЦИЈУ 
СВИХ ОБЛИКА  НАСИЉА   школска 2018/19.год. 
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1.   1.9.2018.год. Свечани пријем 
првака Учитељи 2.разреда 

Ђаци прваци 
и девојчице 
2.разреда 

  

2.   8.9.2018.год. Промоција здравог 
живота и спорта Тренери ОК "Визура" 

Ученици 
млађих 
разреда 

  

3.  19.9.2018.год. 

Ликовни конкурс 
„Форма идеале“: 
Нацртај обоји и 
освоји 

Учитељи 1.разреда Ученици 
1.разреда  

4.  20.9.2018.год. Систематски 
преглед зуба 

Стоматолози ДЗ“Милутин 
Ивковић“ 

Ученици 
4.разреда  

5.  21.9.2018.год. Обележавање Дана 
мира учитељи 

Ученици 
млађих 
разреда 

 

6.   26.9.2019.год 

Одлазак у 
„Таквуд“гледање 
анимираног филма 
„Бигфут“ 

Учитељи 3.разреда ученици 
3.разреда   

       

7.  27.9.2018. 

Креативна-ликовна 
радионица за 
ученике 4 разреда 
„Шта ми се мота по 
глави“ 

учитељи Ученици 
4.разреда  

8.  27.9.2018.год. 

Промоција књиге 
Милоша Пекића 
„Мили боже да 
чудна јунака“ 

ОШ“Старина Новак“ 
Сви 
заинтересова
ни  

9.   28.9.2018.год. Промоција здравог 
живота и спорта Тренери КК"Витез" 

ученици 
млађих 
разреда 

  

10.   28.9.2018.год. 
МУП- предавање о 
алкохолизму и 
наркоманији 

Службеници МУП-а 
Ученици 
старијих 
разреда 

  

11.  29.9 2018.год. 
У сусрет Радости 
Европе- креативна 
радионица- ДКЦ 

ДКЦ и учитељи 3. И 4. 
разреда 

Ученици 3. И 
4. разреда  

12.   5.10.2018.год. Спортски дан - 
Јесењи крос 

Учитељи и наставници 
школе 

ученици 
школе   

13.   3.10.2018.год 

Ликовна радионица 
у оквиру Дечје 
недеље "Деца су 
украс света" 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

ученици 
млађих 
разреда 

  

14.   3.10.2018.год. 

Литерарна 
радионица у оквиру 
Дечје недеље 
"Понећу детињство 
са собом" 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

ученици 
млађих 
разреда 

  

15.   4.10.2018.год. 

Ликовна радионица 
у оквиру Дечје 
недеље "Стварајмо 
заједно" 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

ученици 
млађих 
разреда 
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16.   5.10.2018.год. 

Ликовна радионица 
у оквиру Дечје 
недеље "Примети 
ме" 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

ученици 
млађих 
разреда 

  

17.   од 2.10-
5.10.2018.год. 

Манифестација 
Радост Евроре ДКЦ и наставници школе  ученици 

школе   

18.  4.10.2018.год. 
„Ти можеш“ , Дан 
особа са 
инвалидитетим 

Психолошка радионица 3. и 4. разред  

19.   4.10.8год. Обележавање Дана 
заштите животиња Учитељи 

ученици 
млађих 
разреда 

  

20.   4.,5., и 
6.10.2018.год. 

Предавање МУП-а 
за ученике на тему 
вршњачког насиља 
и насиља у 
породици 

Полицајци МУП-а ученици 
6.и8.разреда   

21.   10. и 
11.10.2018.год. 

Предавање МУП-а 
за ученике на тему 
вршњачког насиља 
и насиља у 
породици 

Полицајци МУП-а ученици 5. и 
7. разреда   

22.   15.10.2018.год. 

Одлазак у ДКЦ 
игледање 
представе"Ушећере
на пепељуга" 

учитељи 1.разреда ученици 
1.разреда   

23.   Октобар 
2018.год. 

Ликовни конкурс на 
тему „Мој Београд“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

Ученици 
школе  

24.   Октобар 
2018.год. 

„Ђачки песнички 
сусрети“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

Ученици 
школе   

25.   31.10.2018.год. 

УК“Влада Дивљан“ 
позоришна 
представа 
„Чаробна лира“ 

учитељи 
ученици 
млађих 
разреда 

  

26.   19.10.2018.год. 

Једнодневна 
стручна екскурзија 
у научни центар 
„Петница“ 

Наставници ученици 8. 
разреда   

27.   25.10.8ГОД. Представа „Хогар 
страшни“ ДКЦ 

ученици 
млађих 
разреда 

  

28.  Октобар 
2018.год. 

Литерарни конкурс 
на тему „Мој 
Београд“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула 

Ученици 
школе  

29.  19.10.2018.год. 
Ватрогасна 
служба“Безбедност 
у пожару“ 

Ватрогасци 
Ученици 
старијих 
разреда 

  

30.  30.10.2018.год. 
Посета 
Интернационалној 
школи 

наставници Ученици 
7.разреда   

31.  Од 8.-
13.10.2018.год. 

Посета 
пријатељске школе  
Sint Jans college из 
Холандије 

Директор и наставници 
школе 

Ученици 
старијих 
разреда 

 

32.  2.11.2018.год. МУП- Полиција у Полицајци МУП-а Ученици   
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служби грађана старијих 
разреда 

33.  16.11.2018.год. 
Републичко 
такмичење у 
пливању 

Наставници физичког в. Ученицивиши
х разреда   

34.  15.11.2018.год. 
ДКЦ- представа 
„Змајев замак од 
сенки“ 

учитељи 
ученици 
млађих 
разреда 

  

35.  16.11.2018.год. 

Обележавање Дана 
толеранције кроз 
активност“ Чајанка 
у 4-2“ 

учитељи 
Ученици 3-2 
 
 

 

36.  20.11.2018.год. 
Обележавање 
Светског дана 
права детета 

учитељи 
Ученици 
млађих 
разреда 

 

37.  30.11.2018.год. Дружење са бакама 
и декама Учитељи 1. И 2.разреда 

Ученици 
млађих 
разреда 

  

38.  Новембар 
2018. 

„Дечје музичке 
свечаности“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставник 
музичке културе 

Ученици 
школе   

39.  Новембар 2018 
Ликовни конкурс 
„Илустрација 
песме“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула  

Ученици 
школе   

40.  30.11.2018.год. Посета Музеја 
науке и технике Учитељица 4 разреда  Ученици 

4/2разреда  

41.  Децембар,2018
. 

Конкурс за дечију 
карикатуру „Мали 
Пјер“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

ученици 
школе   

42.  децембар,2018.
г. 

Изложба у Музеју 
школе  

Тим за музеј ученици 
старијих 
разреда  

43.  децембар,2018.
г. 

Међународно 
такмичење "Дабар" 

наставник информатике ученици 
школе  

44.  7.12.2018. год. 

Преглед 
стоматолога 
ДЗ“Милутин 
Ивковић“ 

стоматолози 
Ученици 1. 
разреда  

45.  13.12.2018. Ликовна радионица 
за предшколце 

Учитељи 4.разреда предшколци  

46.  14.12.2018.год. МУП- „Насиље“ 
Полицајци МУП-а ученици 

старијих 
разреда  

47.  19.12.2018. Превенција пожара Ватрогасци Ученици 
4.разреда  

48.  19.12.2018. 

Креативна 
радионица 
„Новогодишњи 
звездаријум“  

учитељица 

Ученици 4/2  

49.  20.12.2018. 

Дружење са 
ликовним 
уметником Иваном 
Коцићем 

Иван Коцић 

Ученици 3/2  

50.  27.12.2018.год. 

Промоција књиге 
Милоша 
Пекића“Старина 
Новак“ 

Дом младине, наставници Сви 
заинтересова
ни  

51.  28.12.2018.год. Новогодишњи учитељи Ученици  
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базар школе 

52.  29.12.2018. Новогодишња 
представа у ДКЦ-у ДКЦ ,учитељи 

Ученици 
млађих 
разреда  

53.  5.2.2019. 
Обележавање 
годишњицњ смрти 
Старине Новака 

ОШ“СтаринаНовак“ 
Сви 
заинтересова
ни  

54.  11.1.2019.год. МУП- Трговина 
људима 

Полицајци МУП-а ученици 
старијих 
разреда  

55.  12.1.2019.год. Светосавски квиз 
из математике наставници Ученици 

школе  

56.  17.1.2019. 
Спортска 
радионица за 
предшколце 

Учитељи 4. разреда предшоклци  

57.  Јануар,2019.го
д. 

Светосавски 
литерарни конкурс наставници Ученици 

школе  

58.  22.1.2019.ГОД. 
ДКЦ-представа 
„Путовање Светог 
Саве“ 

учитељи 
Ученици 
млађих 
разреда  

59.  27.1.2019.год. Светосавска 
приредба наставници Ученици 

школе  

60.  18.1.2019. Пливање за часни 
крст Одбор за верску наставу Ученици 

школе  

61.  19.1.2019.год. школско такмичење 
из математике Наставници и учитељи Ученици 

школе  

62.  10.2.2019.год. 

Припремно 
школско 
саветовање,Бања 
Врднник 

ОШ“Старина Новак“ Сви 
запослени  

63.  2.2019.год. Екипно такмичење 
у шаху ШК“Делфин“ Ученици 

школе  

64.  18.2.2019.год. 
Општинско 
такмичење из 
физике 

Наставник физике ученици   

65.  22.2.2019. МУП-Безбедност 
деце у саобраћају 

Полицајци МУП-а ученици 
старијих 
разреда  

66.  26.2.2019.год. ДКЦ-представа 
„Робин Худ““ учитељи 

Ученици 
млађих 
разреда  

67.  28.2.2019. Музичка радионица 
за предшколце Учитељи 4.разреда предшколци  

68.  7.3.2019..год. 
Трибина- Старина 
Новак после четири 
века 

ОШ“Старина Новак“ 
Ученици,запо
слени и гости 
трибине  

69.  12.3.2019.год. школско такмичење 
рецитатора наставници Ученици 

школе  
70.  8.3.2019.год. Приредба за маме Учитељи  Ученици   

71  8.3.2019.год. 

Креативна 
радионица мамама 
за 8.март 
 

Учитељи 
 

Ученици 1раз. 
  

72.  8.3.2019.год. 

МУП- Заштита од 
техничко-
тхнолошких 
опасности и 
природних 
непогода 

Полицајци МУП-а 

ученици 
старијих 
разреда  
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73.  Март,2019.год. 
Литерарни 
конкурс“Недовршен
е приче 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

74.  13.3.2019.год. 
Посета 
Интернационалној 
школи 

наставници 
ученици 
старијих 
разреда  

75.  14.3.2019. 
Креативна 
радионица за 
предшколце 

Учитељи 4.разреда предшколци  

76.  17.3.2019.год. 
Општинско 
такмичење из 
историје 

наставници ученици  

77.  25.3.2019.год. Градско такмичење 
из математике наставници Ученици 

школе  

78.  26.3.2019.год. 

Хуманост на делу- 
хуманитарна акција 
за децу 
„Свратишта“ 

наставници Ученици 
школе  

79.  март,2019.год. 
Литерарни 
конкурсНедовршен
а прича 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

80.  Април,2019,год
. 

Ликовни конкурс 
„Васкршње 
чаролије“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

81.  Април,2019,год
. 

Ликовни конкурс 
„Поглед са обале 
реке“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

82.  Април,2019,год
. 

Литерарни конкурс 
„Реке носе тајне“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

83.  Од 16.-
21.4.2019.год. 

Одлазак у 
Холандију, посета 
пријатељске школе  
Sint Jans college 

Директор и наставници 
школе 

Ученици 
старијих 
разреда  

84.  17.4.2019.год. 

Креативна 
радионица  
Народног музеја  у 
Београду 

Кустос Народног музеја 
Ученици 
млађих 
разреда  

85.  8.4.2019.год. 
Једнодневни излет 
ученика 2.разреда-
Засавица 

Учитељи 2.разреда Ученици 
2.разреда  

86.  17.4.2019.год. 
МУП-Предавање о 
безбедности у 
саобраћају 

Полицајци МУП-а Ученици 
1.разреда  

87.  19.4.2019.год. 

Једнодневни излет 
ученика 4.разреда-
Орашац-
Аранђеловац 

Учитељи 4.разреда Ученици 
4.разреда  

88.  19.4.2019.год. 

Једнодневни излет 
ученика 3.разреда-
Нови Сад-
Петроварадин 

Учитељи 3.разреда Ученици 
3.разреда  

89.  21.4.2019.год. 
Окружно 
такмичење из 
биологије 

Наставник биологије Ученици 
школе  

90.  21.4.2019.год. Такмичење из 
веронауке веоучитељ ученици  

91.  25.4.19год. Једнодневни излет 
ученика 6.разреда- наставници Ученици 

6.разреда  
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Ресава,Манасија 

92.  24.4.2019. 
ДКЦ-пројекција 
филма „Патуљци 
узвраћају ударац“ 

учитељи 
Ученици 
млађих 
разреда  

93.  25.4.2019.год. Посета Галерије 
РТС-а  учитељи 3.разреда Ученици 

3.разреда  

94.  3.5.2019.год. МУП-Безбедност на 
интернету Полицајци МУП-а 

Ученици 
старијих 
разреда  

95.  4.5.2019.год. 
Општинско 
такмичење дугих 
драмских форми 

Учитељи   Ученици   

96  4. и 5.5.2019. 
Интернационални 
ускршњи 
фудбалски турнир 

Наставници Ученици  

97.  Мај, 2019. Ликовни конкурс 
„Птице“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

98.  Мај, 2019. Литерарни  конкурс 
„Птице“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

99.  Мај, 2019. Ликовни конкурс 
„Пријатељи“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

100.  Мај, 2019. Литерарни  конкурс 
„Пријатељи“ 

Пријатељи деце 
београдске општине 
Палилула и наставници 

Ученици 
школе  

101.  11.и12.5.2019.г
од. 

Екскурзија ученика 
7.разреда, Бач-
Сомбор 

наставници Ученици7.раз
реда  

102.  9.5.2019.год. Недеља „Црвеног 
крста“ наставници Ученици4.раз

реда  

103.  11.5.-
11.6.2019.год. 

7.Међународни 
бијенал уметничког 
дечијег 
ставаралаштва 

наставници Ученици 
школе  

104.  24.5.2019-год. Седмипролећни 
карневал учитељи 

Ученици 
млађих 
разреда  

105.  Од 6.-
11.5.2019.год. 

Настава у природи, 
Златибор Учитељи 1.,2. И 3.разреда 

Ученици 
1.,2.и3.разред
а  

106.  15. и 16. 
5.2019.год. 

34.Фестивал 
позоришних игара 
деце и младих у 
Београду 

наставници Ученици 
4.разреда  

107.  15.5.2019. 
Државно школско 
такмичење у 
атлетици 

наставници Ученици 
школе  

108.  24.5.2019. 
Такмичење из 
енглеског језика у 
спеловању 

наставници Ученици 
школе  

109.  Од25-
31.5.2019.год. 

Настава у природи 
за ученке 4.разреда 
, Рожанство  

Учитељи 4.разреда Ученици  
4.разреда  

110.  од23.-
28.5.2019.год. Светосрпски сабор ДКЦ и наставници Ученици 

школе и гости  

111.  21.5.2019.год. „Мој свет се зове 
љубав“, литерарни наставници Ученици 

школе  
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конкурс у част 
Десанке 
Максимовић 

112.  28.5.2019.год. 
Концерт ученика 
школеМала ноћна 
музика 

наставници Ученици 
школе  

113.  28.5.2019.год. 

Галерија музеја –
Промоција 
споменика Старини 
Новаку 

Директор и наставници 
Сви 
заинтересова
ни  

114.  28.5.2019.год. 

Промоција друге 
књиге Милоша 
.Пекића „Боже мили 
да чудна јунака“ 

наставници Ученици 
школе и гости  

115.  29.5.2019.гпд. Изложба кућних 
љубимаца наставници Ученици 

школе  

116.  30.5.2019.год. 
Свечана академија 
поводом Дана 
школе у ДКЦ-у 

наставници Ученици 
школе  

117.  31.5.2019.год. 
Спортско дан- 
Утакмица 
наставници- ђаци 

наставници Ученици 
школе  

118.  Од 1.-
3.6.2019.год. 

Четврто 
саветовање 
просветних радника 
- Златар 

ОШ“Старина Новак“ Сви 
запослени  

119.  5.6.2019.год. Квиз „Заштитимо 
птице у Београду“ наставници Ученици 

школе  

120.  4.6.2019.год. МУП-Безбедност у 
саобраћају Полицајци МУП-а 

Ученици 
млађих 
разреда  

121.  9.6.2019.год. 
Једнодневни излет 
ученика 1.разреда-
Мали Иђош 

Учитељи 1.разреда Ученици 
1.разреда  

122.  9.6.2019.год. 

Креативна 
радионица ученика 
3.разреда“Распуст 
на видику“ 

учитељи Ученици 
3.разреда  

123.  12.6.2019. 

Посета 
стоматолога 
ДЗ“Милутин 
Ивковић“ 

стоматолози Ученици 
4.разреда  

124.  Јун,.2019.год. Приредбе за крај 
1.разреда Учитељи 1.разреда Ученици 

1.разреда  

125.  Јун,2019.год. Завршне приредбе 
четвртака Учитељи 4.разреда Ученици 

4.разреда  

126.  14.6.2019. Дружење у Меку Учитељи 3.и4.разреда Ученици 
3.и4.разреда  

127.  

 
сваког месеца 
током школске 
године 

Посете 
позоришту,биоскоп
у 

 
учитељи ученици 

млађих 
разреда  

128.  

од октобра до 
априла сваке 
друге среде у 
месецу 

Клизање у Леденој 
дворани Хале 
Пионир 

учитељи ученици 
млађих 
разреда  

       
       



 69

- 26.6.2018.Пети састанак Групе за превенцију –Анализа извештаја о раду Групе за 
превенцију и договор о активностима за наредни период.                                                                                                                           

 
Чланови Тима за превенцију : 

 Стефан Димитријевић     
                                                                   Весна Ћехић                 

                                                                  Јована Младеновић      
                                                                 Јелена Јовановић              

 
 

 
.  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ  
 

            
 

У школској 2018/19. години двојезична настава спроводила се у одељењу 7-1 и 8-1. 
Као и сваке године, ученици су морали успешно положити тест из енглеског језика да би 
постали део одељења које је у двојезичној настави. Тест је састављен од стране ресорног 
Министарства, а спровео га је тим за двојезичну наставу на крају претходне школске 
године.  

Ученици су у оквиру двојезичне наставе похађали наставу на енглеском језику из три 
предмета: физика, математика и историја, а по устаљеном програму и ритму који је 
предвиђен елаборатом о извођењу двојезичне наставе. Наставници који предају ове 
предмете су: Ивана Симеуновић, Маја Заграђанин и Мања Милиновић респективно. 
Такође, у оквиру клуба, реализован је и читав низ других активности међу којима су 
најважније следеће: 
- Размена ученика реализована у сарадњи са холандском школом ,,Sint- Janscollege'' 
- Посета Интернационалној школи у Београду. 
 

Приказ реализованих активности 
1. Размена ученика  

У школској 2018/19 години, настављена је сарадња са холандском школом ,,Sint- 
Janscollege''. Програм сарадње одвијао се у оквиру две недеље размене, и то у периоду 
између 08.10. - 13.10.2018., када је 22 холандска ученика посетило нашу школу, и између 
01.04. - 07.04.2019. када су наши ученици били гости холандских ђака.  
У оквиру Недеља размене у Србији укључено је укупно 44 ученика из Србије и Холандије. 
Као и увек, релаизован је изузетно велики број активности чије је спровођење, због 
претходног искуства и озбиљне организације која је укључила темељне припреме и 
детаљне и прецизне поделе одговорности и задужења, протекла одлично по мишљењу 
обеју страна. Евентуалне новонастале ситуације решаване су у ходу ефикасно, сатница 
поштована, нове одлуке доношене брзо. Припреме за недељу размене почеле су још у 
јуну претходне године, а интензивно су се одвијале од почетка септембра до саме 
недеље доласка гостију. Велики број реализатора активности као и институција од 
значаја ван саме школе, као и претходних година, био је укључен у програм недеље 
размене, а са сврхом остваривања циљева оваквог вида наставе. Испред школе, главни 
планери, организатори, доносиоци одлука и носиоци активности, а свако у складу са 
својом улогом,  били су пре свега директор школе Влада Вучинић и чланови двојезичног 
тима: Соња Иванчевић, Александра Куртеш, Ивана Симеуновић, Маја Заграђанин, Мања 
Милиновић, а велику помоћ као и свих претходних недеља размене пружила је бивша 
ученица школе, Ирена Заграђанин, које је своје искуство стечено у ДЛЦБ-у у оквиру 
фестивала Радост Европе, искористила како би помогла наставницима при реализовању 
активности. 

Недеља размене у Холандији такође је била изузетна, активности разноврсне, 
занимљиве и у складу са циљевима недеље размене. Време је било лепо, те је и 
одвијање активности протекло у пријатној атмосфери.  

Након реализације и једне и друге недеље размене, општи утисак је да су остварени 
циљеви размене и да се она реализује на веома високом нивоу, у смислу организације, 
распореда, избора, квалитета и садржаја активности, као и међусобне комуникације међу 
актерима сарадње. У том смислу, планиран је наставак сарадње.  

Детаљни извештаји о обе недеље размене налазе се на сајту школе, у часопису 
Новак, и у документацији школе. 
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2. Посета Интернационалној школи у Београду 

Као и свих претходних година, и ове године наши ученици ишли су у посету 
часовима Интернационалне школе у Београду и имали прилику да стекну увид у у англо-
саксонски систем образовања и присуствују часовима које изводе матерњи говорници 
енглеског језика. Након једне посете, директор ове школе обавио је разговор са нашим 
ученицима. 
 

Тим за двојезичну наставу је током целе године вредно радио, планирао, 
организовао и реализовао све планиране активности, одржавао редовне састанаке са 
директором школе, координатором тима, али и родитељима ученика који су чланови 
двојезичне наставе.  

                                                                                           Мања Милиновић 

                                                                           Координатор Тима за двојезичну наставу 

                                     
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДИЈА НОВАК 
 

Завршена је четврта  година емитовања радио програма школског радија ОШ „Старина 
Новак“ , Радија НОВАК. Као и у претходној години и у овој  се можемо похвалити великим 
бројем сати емитовања радио програма, великим бројем ауторских емисија али и радио 
емисија и прилога које смо преузимали од других радио станица.  Са нама је био  и 
велики број  ђака, сарадника нашег радија. 
Радио програм је, у претходној школској години емитован сваког радног дана у времену 
од 11:00 до 14:00 часова. Програмска шема је устаљена и ,дневни распоред изгледа 
овако: 

- 10:00 најава програма, уводни џингл, 
- 10:30 блок музике за старије и млађе ученике, 
- 11:30 информативни прорам, вести, 
- 12:00 ауторска емисија,  
- 12:45 преузета радио емисија, прилог... 
- 13:45 одјава програма. 
-  

Посебно бих нагласио постојање ауторских емисија наших ђака, то је онај део нашег 
радио програма који је аутентично наш. Наша идеја, наш ауторски пројекат. Посебно ћу 
навести неке од њих, оне које су трајале у континуитету током целе школске године: 

- „Српски рок и поп“, биографије и музика најпознатијих домаћих музичких  
састава/група... 

- „Изабрани састав“, емисија у којој читамо писане саставе награђене одличном 
оценом. 

- „Две птице на једном камену“, емисија ауторске музике,, 
- „Пет цака на брзака“, емисија доброг хумора.. 

 
Емитовали смо и следеће емисије, оне су емитоване дневно у термину од 12:00 часова. 
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- Понедељак: Емисија образовног програма (прилози образовног и информативног 
карактера, пр.Десет савета за мотивацију за учење, Добар или лош професор, 

- Граматичке  зачкољице, Како се здраво хранити, Петнаест изговорних грешака...), 
- Уторак: Дечији писци-дечија поезија ( биографије и дела познатих ,домаћих и 

страних, дечијих прозаиста и поета), 
- Среда: Музика извођача и композитора (промоција разноврсних жанрова музике: 

класичне, поп и рок), 
- Четвртак: Радијске историјске слике (емисија прилога везаних за историјат наше 

школе и нашег краја (окружења). Улице, тргови, институције...), 
- Петак: Време је за причу (емисија радио драма за децу и одрасле. Примери: „Прва 

бразда“М. Глишић,“Еликсир дугог живота“ О.Балзак ... „Аждаја и царев син“ народна 
приповест ...). 
 

У оквиру Радија НОВАК формирана је радијска секција. На њој су наши ученици стицали 
потребна  знања за снимање радио прилога и емитовање радио програма (техничка 
знања), бавили се организацијом посла за потребе рада радија, уговарали термине 
снимања и бавили се уређивањем радио програма.  
 
Сарадници радија, они који су директно креирали радио програм, су постигли напредак у 
свом раду. Усавршили су читалачко вербалне способности (дикција,артикулација, 
акценти, логика говора, динамика, ритам говора па чак и елементе невербалне 
комуникације), схватили појам и смисао организације рада на радију (успешно и тимски) и 
стварајући  радио прилоге показали креативност.  
Сматрам да је, обзиром на оваква постигнућа,  радио  испунио свој образовно-васпитни 
задатак. 
 Сви сарадници радија су ученици старијих разреда наше школе. Најзаслужније за рад  и 
функционисање Радија НОВАК у континуитету, у протеклој школској години, ћу и 
поименце навести:  

 
- Тамара Стојановић 8, 
- Милица Стојановић 8, 
- Ана Миливојевић 8 
- Која Штрбац 7, 
- Вук Тубић 6, 
- Константин Петронијевић 7 

... 
Наравно,  захваљујем се свим ученицима који су у претходној школској години, 
четвртој години рада нашег радија, нашли времена и личне креативности и личним  
ангажовањем допринели  да се радио програм емитује у континуитету.  

 
 
                                                                                                          уредник радио програма  
                                                                                    школског радија ОШ“Старина Новак“ - 
                                                                                                                 -  Радија НОВАК 
                                                                                                 библиотекар Василије Савић 
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4.  ОСТВАРИВАЊЕ  НАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ 

 На предлог Министарства здравља РС, 14.02.2019, Влада РС је донела препоруку да 
се други део зимског распуста, због епидемије грипа, продужи до 24. фебруара 2019. 
године. Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
ОШ„Старина Новак” је одредила начин надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 
и у периоду од 04. марта 2019. године до  26. априла 2019. године реализована је 
надокнада према плану који је школа одредила. 

 
Поред редовне наставе, часови додатне и допунске наставе, као и часова  секција,  

слободних  активности  и  спортских  активности у току школске године одржавали су се 
према утврђеном распореду часова.  Поред  ових  часова  у  школи  су  се  реализовали  
сви  часови  у седам група  продуженог боравка 1. и  2. разреда и три групе боравка за 
ученике трећег и четвртог разреда. 
 
     У  току  школске  2018/2019. године  редовном  наставом  било  је  обухваћено  629 
ученика. Средња  оцена  млађих  разреда  је 4,73,  старијих  4,49,  а  средња  оцена  за  
школску  2018/2019. год.  је  4,61. Средња  оцена  по  разредима  је: 
 

I разред:            / V разред:         4,55 
II разред:         4,77 VI разред:       4,46 
III разред:      4,63 VII разред:      4,41 
IV разред:         4,77 VIII разред: 4,55 

 
 
      Високе  оцене  успеха  ученика, као  и  средња  оцена  успеха  ученика  школе, 
остварени добри резултати ученика 8. разреда на завршном испиту, говоре  пре  свега  о  
квалитету  наших  ученика,  њиховим  добрим  потенцијалима  и  залагању, али  и  о  
квалитету  рада  и  залагања  целокупног  наставног  кадра  школе. Ово  потврђује  још  
један  показатељ, а  то  је  број  одличних  ученика. Ове  школске  године је  388, односно  
71,85% одличних ученика на нивоу школе.  
 

У  школској 2018/2019. години ученици су имали 29722 оправданих и 4950 
неоправданих изостанака.  Изостанци и број ученика по разредима: 
 
  

Разред Оправдани Неоправдани Број ученика Бр. 
дечака 

Бр. 
девојчица 

I разред:           3309 326 89 43 46 
II разред:        2046 694 99 57 42 
III разред:     1027 1391 69 37 32 
IV разред:        1854 1627 75 36 39 
V разред: 2190 418 59 29 30 
VI разред: 3040 89 74 35 39 
VII разред: 7081 329 78 42 36 
VIII разред: 9175 76 86 40 46 

Укупно 29722 4950 629 319 310 
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AНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 
 
 На крају II полугодишта у школи има 629 ученика распоређених у 28 одељења. У 
односу на крај II полугодишта школске 2017/18. год. број ученика је повећан за 29. 
            Просечан број ученика по одељењу је 22,46. У млађим разредима има укупно 332, а у 
старијим 297 ученика. 
           И ове године успех који су ученици постигли је у границама очекиваног. Гледано у 
дужем временском периоду успех и понашање ученика су на једном одређеном нивоу, а 
осцилације из године у годину су занемарљиве. 
 
 Од укупног броја ученика, 619 ученика (98,41%) постигло је позитиван успех, а 10 
ученика (1,59%) је на крају II полугодишта било неоцењено због нередовног похађања 
наставе. Од 10 неоцењених ученика, 7 ученика преведена су у наредни разред,  а два 
ученика 4. и један ученик 5. разредa,  понављају  разред пошто нису изашли на заказане 
разредне испите. 
          Приликом изношења позитивног успеха, ученике  I разреда рачунали смо као 
позитивно оцењене, али пошто они не добијају нумеричке оцене, већ описне оцене које не 
могу да се обрађују на овакав начин рачунали смо проценат одличних, врло добрих, добрих 
и довољних у односу на укупан број ученика без првака (540 ученика). 

Одличан успех постигло је 388 ученика (71,85%), 116 (21,48%) ученика је постигло 
врло добар успех, а 26 ученика (4,81%) је постигло добар успех.  

Просечна оцена успеха ученика је 4,61  (прошле године је била 4,59). Средња оцена 
успеха ученика млађих разреда је 4,73, а старијих 4,49. 
 
 
РАЗРЕД  

ОДЛИЧАН 
УСПЕХ 

ВРЛО  
ДОБАР 

ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН НЕОЦЕЊЕНИ

I РАЗРЕД / / / / / 1 
II РАЗРЕД 84 10 3 / / 2 
III РАЗРЕД 51 10 4 / / 4 
IV РАЗРЕД 64 9 / / 2 / 
V РАЗРЕД 40 13 5 / 1 / 
VI РАЗРЕД 48 21 5 / / / 
VII РАЗРЕД 43 27 7 / / / 
VIII РАЗРЕД 58 26 2 / / / 
УКУПНО 388 116 26 / 3 7 
 

Ученици првог разреда као што је већ речено, оцењују се описно.  
 Од 99 ученика II разреда, 84 ученика постигао је одличан успех, 10 ученика врло добар 
успех, 3 ученика добар успех и 2 ученика су неоцењена због непохађања наставе. Средња 
оцена ученика II разреда је 4,77 (прошлогодишња средња оцена ученика II разреда 
износила је 4, 67). 
 У III разреду од 69 ученика,  51 ученика је постигло одличан успех, 10 ученика  врло 
добар успех, 4 ученика има добар успех и 4 су неоцењена због непохађања наставе. 
Средња оцена ученика III разреда је 4,63 (прошлогодишња средња оцена ученика III 
разреда износила је 4,78) 

Од 75 ученика IV разреда, 64 ученика  постигло је одличан успех, 9 ученика врло 
добар. 2 ученика која су била неоцењена због непохађања наставе, нису изашла на 
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заказане разредне испите и понављају разред. Средња оцена ученика IV разреда је 4,77 
(прошлогодишња средња оцена ученика IV разреда износила је 4,60).  
   
            У старијим разредима од 297 ученика, 296 има позитиван успех и 1 ученик који је  био 
неоцењен на крају II полугодишта понавља пети разред, јер није изашао на разредне 
испите.  
 Ученика са одличним успехом има 189, са врло добрим 87, са добрим 19.  
 
          У V разреду од 59 ученика, 40 ученика има одличан успех, 13 врло добар и 5 ученика 
има добар успех. Један ученик понавља пети разред.  Средња оцена је 4,55  (иста је као и 
прошлогодишња средња оцена ученика 5. разреда). 

Од 74 ученика VI разреда, 48 ученика постигало је одличан успех, 21 врло добар и 5 
ученика има добар успех. Средња оцена успеха је 4,46 (прошле године је била 4,53). 
 У VII разреду од 78 ученика, одличних ученика је 43, са врло добрим успехом је 27 и 7  
ученика има добар успех. Средња оцена успеха је 4,41, а прошлогодишња средња оцена 
ученика VII разреда је била 4,49. 
  
      Од 86 ученика VIII разреда, одличних је 58, врло добрих 26 и 2 ученика има добар успех. 
Средња оцена успеха ученика је 4,55  (прошлогодишња средња оцена ученика 8. разреда 
износила је 4,39).  
 
    Вукове дипломе понело је укупно 21 ученика, а Наставничко веће изабрало је за Ученика 
генерације Арсенија Вучинића, ученика 8/1.  

 
На крају другог полугодишта 611 ученика има  примерно владање, а смањену оцену 

из владања има 8 ученика (на крају II полугодишта прошле школске године 9 ученика је 
имало смањену уцену из владања). 4 ученика има врло добро владање, 2 добро и 2 
незадовољавајуће.   
  

У овом периоду ученици су направили 34672  изостанка  (на крају II полугодишта 
прошле школске године 32510), 29722 оправданих и 4950 неоправданих изостанака. 
Просечан број изостанака по ученику је 55,12, а прошле године је био просек 54,27. Као и на  
полугодишту велики број неоправданих носи неколико ученика који се од почетка школске 
године веома ретко или уопште не појављују на настави. 
 Ученици млађих разреда имају укупно  12274 изостанка  (8236  оправдана и 4038 
неоправданих). 
 У старијим разредима ученици су изостали са 22398 часова, од тога је 21486 
оправданих и 912 неоправданих.   

 
Мере за побољшање успеха и владања ученика: 
 

             Унапређивање праксе проверавања и оцењивања ученика - применом 
континуираног, свакодневног, јавног, образложеног и мотивационог оцењивања, добром 
припремом ученика за писане провере знања, пружање већег броја шанси за оцењивање 
знања и сл. подстицајним мерама, учинити да оцењивање знања постане део 
свакодневног рада који не изазива стрес. 
              С друге стране, и даље је важно мотивисати децу применом савремених облика 
рада на часу, чиме ће се градиво учинити интересантнијим и изазовнијим као и 
индивидуализације и диференцијације садржаја чиме ће се ученицима омогућити да 
постигну успех.  
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- За побољшање успеха важно је да се појача допунска настава, посебно за предмете 
из којих ученици имају већи број недовољних оцена, али и мотивисати ученике да 
редовно похађају часове допунске наставе 
-  Потребно је континуирано оцењивање ученика и добра координација писмених и 
контролних вежби 
- Наравно, потребно је наставити са сталном и континуираном сарадњом између 
наставника, одељењских старешина и психолошко педагошке службе.  
-    Посебну пажњу посветити изостајању ученика са наставе, сачинити и спровести анкету 
о разлозима изостајања ученика са наставе 
-         Интензивирати сарадњу са родитељима, посебно код ученика који доста изостају са 
наставе 
- Ученици се морају упознавати и даље са обавезама ученика и са последицама које 
носи повреда обавеза ученика 
 -     Укључивати ученике у што већем броју у различите школске активности (додатну 
наставу, секције, Музеј школе, Радио Новак) 
 
 

 
 

                                                                                             Ивана Николић,  
педагог 

 
 
 
 
Носиоци диплома Вук Караџић: 
 
21  ученик је понео  диплому Вук Караџић: 
 

1. Милена Бисенић 8/1 
2. Арсеније Вучинић 8/1 
3. Борјана голубовић 8/1 
4. Ана Јовановић 8/1 
5. Марко Матић 8/1 
6. Нада Симић 8/1 
7. Катарина Видаковић 8/2 
8. Милица Делић 8/2 
9. Милица Стојановић8/2 
10. Лука Милутиновић 8/2 
11. Филип Новаковић 8/2 
12. Милица Симић 8/2 
13. Костић Алекса 8/3 
14. Стефан Шошкић 8/3 
15. Марко Петковић 8/3 
16. Андреј Голубовић 8/3 
17. Павле Поповић 8/3 
18. Софија Поповић 8/4 
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19. Јована Ристовић 8/4 
20. Лука Томовић 8/4 
21. Реља Царић 8/4 

 
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ  
 

 Арсеније Вучинић VIII/1 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ДОБИЛИ ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 

Називпредмета 81 82 83 84 

Српски језик 
Борјана Голубовић 

Нада Симић 
Милица 

Стојановић Уна Недељковић Реља Царић 

Енглески језик  Катарина Видаковић   

Немачки језик 
Борјана голубовић 

Нада Симић 
 

  Александар Кершер 

Математика 
Ана Јовановић 
Милан Буцало 
Марко Матић 

 
Марко Петковић 

 
Јована Ристивоћ 

Физика 
Арсеније Вучинић 

Ана Јовановић 
Марко Матић 

 
Марко Петковић 

 
 

Хемија 

Милена Бисенић 
Арсеније Вучинић 

Ана Јовановић 
Марко Матић 

 
Алекса Костић 

Стефан Шошкић 
Марко Петковић 

Јована Ристовић 

Биологија 
Арсеније Вучинић 
Борјана голубовић 

Марко Матић 
 

Марко Петковић 
Попвић Павле 

Андреј Голубовић 
 

Коста Младеновић 

Историја 
Арсеније Вучинић 

Марко Матић 
   

Географија   Павле Поповић 
 

Ања Дапчевић 
 

Музичка култура 

Борјана голубовић 
Нада Симић 

Милан Буцало 
Арсеније Вучинић 

Ана Јовановић 

Милица Делић 
Анђела Мемет 

Наталија Павловски 

 

Реља Царић 
Огњен Сребрић 

Ликовна култура Маја Марковић 
Дана Кесер 

  

Софија Поповић 
Марта Георгиев  
Маша Марковић 

 

Физичко васпитање 
Марко Матић 

Реља Радовановић 
Војислав Радовић 

Лука Милутиновић 
Филип Новаковић 

Милица Симић 

Андреј Голубовић 
 

Коста Младеновић 
Александар Угринић  
Јован Аранђеловић 
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Милан Буцало 
Алекса Стојковић 
Арсеније Вучинић 

Нина Маринковић Никола Радовац 
Лука Томовић 

ТиИО 

Арсеније Вучинић 
Борјана голубовић 

Марко Матић 
Коста Новичић 

   

Информатика и 
рачунарство     

 
 
 

Признања директора ОШ „Старина Новак“ 

„Плакета савесног ђака“ је награда ОШ “Старина Новак“, јединствена у нашој земљи, коју 
додељује директор школе. Основ за доделу ове награде нису оцене номинално, нити 
бројчано врхунски резултати на такмичењима (поени, дипломе, ранг-листе, медаље, 
резултати...) већ чињеница да је ђак дао све од себе без обзира на његов природни 
максимум. За доделу ове награде узима се у обзир општи утисак о ђаку: његов однос 
према ђачким задацима, његов однос према наставницима и друговима, ангажованост у 
ваннаставним активностима, помагање другова који слабије уче, дисциплина и 
васпитање. Може се десити да ђак не буде кандидат за плакету иако је постигао врхунски 
резултат на такмичењима само ако није добар друг или се понаша неваспитано и 
неваљало. Због тога директор школе, који додељује плакету, разговара са свима о 
могућим кандидатима за плакету и доноси одлуку на основу целокупног понашања ђака.  

„Плакету савесног ђака“ ђак може добити само једном у једном циклусу, осим ако 
директор школе не процени да су се стекле ванредне заслуге. Тако, на пример, ђак може 
добити само једну плакету док је код учитељице и само једну плакету док је у предметној 
настави. Ово је с тога што се за ђаке добитнике „Плакете савесног ђака“ сматра да су до 
те мере добри и савесни ђаци да ће такви остати до краја осмог разреда. Дакле, једном 
добијена „Плакета савесног ђака“ важи четири године, односно, од првог до четвртог 
разреда или од петог до осмог разреда. У том смисли плакета је на неки начин 
ретроактивна. 

„Плакетом савесног ђака“ жели се скренути пажња на добре и савесне ђаке са намером 
да они постану жижа интересовања школске јавности као узори, инспирација и охрабрење 
другим ђацима. Бављење само неваљалим ђацима често доводи до ситуације да добри и 
савесни ђаци буду неправедно запостављени и не добију заслужени публицитет. 
„Плакета савесног ђака“ предупређује ову врсту ризика. 

У школској 2018/19. години директор ОШ "Старина Новак" доделио је тринаест Плакета 
савесног ђака. Плакете су уручене 30.05.2019. у оквиру Свечане академије  у ДКЦ-у 
поводом обележавања Недеље школе.  

СПИСАК ДОБИТНИКА „ПЛАКЕТЕ САВЕСНОГ ЂАКА“ 2019. 
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Борјана Голубовић 8/1 
Нада Симић 8/1 
Милена Бисенић 8/1  
Ана Јовановић 8/1  
Марко Матић 8/1 
Уна Недељковић 8/3  
Доротеја Крстић 7/1  
Ружица Јаничић 6/1  
Анђела Муловић 5/2 
Леа Буђи 4/3 
Андреј Митрић 7/1 
Јована Ристовић 8/4 
Страхиња Васиљевић 6/2 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Ове године организован је завршни испит за ученике осмих разреда. Завршни 
испит из српског језика одржан је 17.6, из математике 20.6, а комбиновани тест су 
полагали 19.6.2018. године. На испит је изашло 86 ученика осмог разреда. Сви ученици су 
завршни испит полагали у фискултурној сали. 

 
Резултати које су постигли ученици су добри на нивоу генерације.  

 
 

Резултати са  завршног испита / просечан број бодова : 
 СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
Просечан бр. 

бодова 

МАТЕМАТИКА 
 

Просечан бр. 
бодова  

КОМБИНОВАНИ  
ТЕСТ 

Просечан бр. 
бодова 

 
 

укупно 

 
 

ОДЕЉЕЊСКИ  
СТАРЕШИНА 

VIII/1 10,68 10,71 11,36 32,75 И.Симеуновић 
VIII/2 9,15 8,96 10,03 28,14 М.Стојановић 
VIII/3 9,11 8,17 10,0 27,28 М.Милетић 
VIII/4 9,74 9,27 9,8 28,81 Д.Лончаревић 
VIII 

РАЗРЕД 
 

9,58 
 

9,15 
 

10,19 
 

28,93 
 

 
 
Резултати са  завршног испита / просечан број бодова на тесту – сирови скор:  

 СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

Просечан бр. 
бодова 

МАТЕМАТИКА 
 

Просечан бр. 
бодова  

КОМБИНОВАНИ  
ТЕСТ 

Просечан бр. 
бодова 

 
 

укупно 
 

 
 

ОДЕЉЕЊСКИ  
СТАРЕШИНА 

VIII/1 16,43 16,47 16,23 49,13 И.Симеуновић 
VIII/2 14,08 13,79 14,33 42,20 М.Стојановић 
VIII/3 14,02 12,57 14,29 40,88 М.Милетић 
VIII/4 14,98 14,26 14,0 43,24 Д.Лончаревић 
VIII 

РАЗРЕД 
14,73 14,08 14,56 43,37  
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- на тесту из српског језика просечан број поена је 14,73 (прошле године: 14,91) 
- на тесту из математике просечан број поена је 14,08 (прошле године: 12,84)  
- на комбинованом тесту просечан број поена је 14,56 (прошле године: 14,36) 
 
- просечан број поена свих ученика који су полагали испит, за све                    

предмете је 14,46 (прошле године: 14,04). 
 

 
 
Упис у средње школе: 

           Сви ученици осмог разреда распоређени су  у првом уписном кругу и сви ученици 
су уписали четворогодишњу средњу школу. 

-    86 ученика  су уписала  жељену четворогодишњу школу,  од тога је 61 ученика 
(70,9%) уписало гимназије, 23  (26,7%)ученика стручне школе, а два ученика су уписала 
уметничке школе (2,3%) 
 

Од  86 ученика, 63 ученика (73,25%) је уписало једну од прве три жеље, а 48 ученика 
(55,81%)  је уписало средњу школу по првој жељи.  

 

  

  

  
Стручни сарадници, 

Ивана Николић и Никола Стевановић 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК ПЛАСМАН НАСТАВНИК 
ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

 5. разред     
1. Миа Пузовић 5  2   Марија 

Марковић 
2. Матеа Јовановић 5 2 1  Марија 

Марковић 
3. Матеја Марковић 5 2 2  Марија 

Марковић 
 7. разред     
4. Доротеа Крстић 7/1 2 2 3 Радинка 

Бановац 
5. Тамара Петровић 7/1 2   Радинка 

Бановац 
 8. разред     
6. Милица Стојановић 8/2 2   Драгана 

Лончаревић 
7. Нада Симић 8/1 3 2  Драгана 

Лончаревић 
8. Уна Недељковић-

рецитације 8/2 
1 1  Драгана 

Лончаревић 
9. Реља Царић 8/4 Много 

награда на 
литералним 
конкурсима 

  Драгана 
Лончаревић 

 
 
 
 
 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПЛАСМАН  
НАСТАВНИК ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

1 Alexandar Kerscher      1.место   Марина 
Стојановић 

2 Нада Симић 2.место 2.место учешће Марина 
Стојановић 

3 Борјана Голубовић 3.место 3.место учешће Марина 
Стојановић 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПЛАСМАН  
НАСТАВНИК ОПШТИНСКО  ГРАДСКО  РЕПУБЛИЧКО 

 
1 

 
Катарина Видаковић 

 
3. место 

 
учешће 

  
Соња 
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Иванчевић 
 
 
 
 
 

ФИЗИКА ПЛАСМАН НАСТАВНИК 
ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

1 Милена Ђуровић 6/1 похвала    Ивана 
Симеуновић 

2 Арсеније Вучинић 8/1 Друга 
награда 

  Ивана 
Симеуновић 

3 Марко Петковић 8/3 Трећа 
награда 

  Ивана 
Симеуновић 

 
 
 
 

БИОЛОГИЈА ПЛАСМАН НАСТАВНИК 
ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

7. разред 
 
1. Милица Ђуровић 89 бодова пласман  Данијела Јукић 

 
2. Петровић Тамара 87 бодова пласман  Данијела Јукић 

 
3. Драгојевић Наталија 85 бодова пласман  Данијела Јукић 

 
4. Крстић Доротеа 

85 бодова пласман пласман Данијела Јукић 

8. разред 
1. 

Матић Марко 
89 бодова пласман пласман Данијела Јукић 

 
 



 83

 
 
 

МАТЕМАТИКА ПЛАСМАН НАСТАВНИК 
ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

1. Ђорђе Миленковић 2. место   Сњежана Ћивша 
2. Катарина Стефановић  3. место 1. место  Јелена 

Јовановић 
3. Сара Кленовшек  3. место   Младенка Башић 
4. Гаврило Николић 3. место 3. место  Марија Тадић 
5. Ружица Јаничић 2. место   Марија Тадић 
6. Вук Бојовић 1.  место   Маја Заграђанин 

 
 
 
 
 
 
 
 

Математичко такмичење 
„Мислиша” ПЛАСМАН НАСТАВНИК 

1 Максим Шкундрић Похвала  

2 Данило Магделинић  трећа награда Марина Јовановић 

3 Коља Хамовић   Похвала Марина Јовановић 

ХЕМИЈА 
 

 

ПЛАСМАН  
НАСТАВНИК ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

7. разред 
1. Ђорђевић Бранко I место III место  Светлана Јоцић 
2. Гаћеша Наталија I место II место  Светлана Јоцић 
3. Алексић Милош II место II место  Светлана Јоцић 

4.  Поповић Ђурађ II место III место  Светлана Јоцић 
5. Ђорђевић  Александра III место II место  Светлана Јоцић 
6. Ђорђевић  Растко III место   Светлана Јоцић 

8. разред 
1. Бисенић Милена I место I место III место Светлана Јоцић 
2. Јовановић Ана I место III место пласман Светлана Јоцић 
3. Вучинић Арсеније III место   Светлана Јоцић 
4. Костић Алекса III место   Светлана Јоцић 
5. Шошкић Стефан III место   Светлана Јоцић 
6. Ристовић Јована III место   Светлана Јоцић 
7. Петковић Марко III место   Светлана Јоцић 
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4 Михаило Јанчић  друга награда Слађана Ђуричић 

5 Катарина Олћан  Похвала Слађана Ђуричић 

6 Ђорђе Миленкоивић Похвала Ћивша Сњежана 

7 Андреј Томић трећа награда Ђокић Жељка 

8 Стефановић Катарина трећа награда Јовановић Јелена 

9 Кленовшек Сара Похвала Башић Младенка 

10 Гаврило Николић Похвала Марија Тадић 

11 Филип Матић трећа награда Марија Тадић 

12 Ружица Јаничић Похвала Марија Тадић 

13 Вук Бојовић Похвала Маја Заграђанин 

 
 
 

ИСТОРИЈА ПЛАСМАН НАСТАВНИК 
ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

 
1 

 
Арсеније Вучинић 8/1 

 
1. 

   
Милош Пекић 

 
 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

ПЛАСМАН НАСТАВНИК 
ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО

 
1. 

 
Радичевић Марко, 8.разред 

 
II место 

 
III место 

 Миливојевић 
Слађана 

 
2. 

 
Поповић Павле, 8.разред 

 
II место 

 
III место 

  
Топаловић Сања 

 
 
 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ПЛАСМАН НАСТАВНИК 

ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

 
1 

 
Анђела Муловић 

 
1. место 

 
1. место 

 
пласман 

Весна Поповић 

 
2 

 
Миа Најдановић 

 
2. место 

  Весна Поповић 

 
3 

 
Тамара Петровић 

 
2. место 

  Весна Поповић 

 
РОБОТИКА И ИНТЕРФЕЈС ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО  
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1. 
 

2. 

Коста Новичић 1. место 3. место 2. место Владица Марковић 

Ружица Јаничић 1. место 3. место 3. место Владица Марковић 

 
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО  

 Школска екипа  
2. место 

 
 

 Владица Марковић 

 Млађа школска екипа – 
узраст Б 

 
2. место 

 
 

 
 

Владица Марковић 

 Старија школска екипа – 
узраст Ц  

 
2. место 

  Владица Марковић 

 Елена Везенкоска  –  узраст 
Ц – девојчице појединачно 

 
2. место 

  Владица Марковић 

 Стеван Перуничић  –  узраст 
Ц – дечаци појединачно 

 
3. место 

  Владица Марковић 

 
 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Програмирање 

 
ПЛАСМАН 

 
НАСТАВНИК 

ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 
1. Вељко Буцало*  Пласман на 

републичко 
Учешће Душица Чича 

2. Ружица Јаничић*  Пласман на 
републичко 

Учешће Душица Чича 

 
 
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
ПЛАСМАН НАСТАВНИК 

ОПШТИНСКО  ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 
1 Андреј Голубовић-Пливање / 1 1 Срђан Живковић 

2 Нина Маринковић-
Атлетика 

1 2 / Александар 
Суботић 

3 Наталија Јаковљевић - 
атлетика 

 3  Александар 
Суботић 

 
 
 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

ПЛАСМАН  
НАСТАВНИК ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

 
1 

 
Лореана Беатовић 7/2 

I  местo  
I место 

  
Бојан Сарић 

 
2 

 
Матеа Јовановић 5/1 

 
II место 

   
Бојан Сарић 
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3 

 
Огњен Сребрић 8/4 

 
II место 

   
Бојан Сарић 

 
4 

 
Никола Мрђа 6/3 

 
похвала 

   
Миљана Перић 

 
 
 
 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ПЛАСМАН  
НАСТАВНИК ОПШТИНСКО ГРАДСКО РЕПУБЛИЧКО 

1 Стоп насиљу *   Иван Величковић 
2 Илустрација песме *   Иван Величковић 
3 Мој свет чаробан и леп *   Иван Величковић 
4 Железница у очима деце * *  Иван Величковић 
5 Мој Београд *   Иван Величковић 
6 Недовршена прича *   Иван Величковић 
7 Мостови *   Иван Величковић 
8 Колор Стори(међународно 

такмичење) 
   Иван Величковић 

9 Птице * *  Иван Величковић 
10 Пријатељи *   Иван Величковић 
11 Кад се ласте врате с југа *   Иван Величковић 
12 Мој дом је планета *   Иван Величковић 
13 Мали Пјер * *  Иван Величковић 
14 Народне ношње *   Иван Величковић 
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА – СУМАТИВНА ТАБЕЛА 
 
  

ПРЕДМЕТ 
ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА 

ГРАДСКА 
ТАКМИЧЕЊА 

ПЛАСМАН 
НА РЕПУБЛ. 

РЕПУБЛИЧКА 
ТАКМИЧЕЊА 

I II III I II III I II III 
СРПСКИ ЈЕЗИК 1 6 1 2 3  1   1 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   1        
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 1 1  1 1 2    
ИСТОРИЈА 1          
ГЕОГРАФИЈА  2    2     
ФИЗИКА  1 1        
ХЕМИЈА 4 2 7 1 3 3 2   1 
МАТЕМАТИКА 1 2 3 1  1     
БИОЛОГИЈА           
ТиИO 3 2  1  2 3  1 1 
ИНФОРМАТИКА        2    
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

1 2  1       

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

          

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

1   1 1 1 1 1   

ШТА ЗНАШ О 
САОБРАЋАЈУ 

 1+ 
3E 

1+1E        

 
УКУПНО 

13 19+
3Е 

15+
1Е 

7 8 10 11 1 1 3 

 
 

Педагог, 
Ивана Николић 
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ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 
 
 

Педагошко-инструктивни рад директора, психолога и педагога у току школске 2018/19. 
године реализован је првенствено кроз посете часова редовне наставе и анализу 
реализације истих.  

Директор и ПП служба пратили су припреме за реализацију свечаности поводом Дана 
Светог Саве и Недеље школе. Стручни сарадници обишли су часове наставника 
приправника и разговарали са њима о вођењу педагошке документације и припремању за 
наставу.  

Разредне књиге наставника од претходне школске године прегледане су, пре одлагања 
у архиву, још једном на крају школске школске године.  

 
 
Извештај о посећеним часовима (процена степeна остварености следећих стандарда): 
 
 
1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на 

часу: 
 

 

 Већина наставника у потпуности примењује одговарајућа дидактичко-методичка 
решења на часу. Наставници јасно истичу циљеве, кључне појмове, пружају 
упутства у уводном делу часа (записују кључне појмове на табли, указују на њих, 
истичу их кроз примере, наглашавају, . Углавном дају јасна објашњења и користе 
ефикасне методе у односу на циљ часа (демонстрирају практично, разговарају са 
ученицима осврћући се на њихово свакодневно искуство, упућују ученике на 
истраживање и  игру, наводе ученике да сами дођу до решења). Примењује се 
принцип поступности као и принципи да се учи од једноставнијег ка сложенијем и 
од лакшег ка тежем.  

 
2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу: 

 
 

 Стандард наставник учи ученике различитим техникама учења на часу је добро 
остварен. Градиво се повезује са претходно наученим и са појмовима из 
свакодневног живота, док се мање повезују садржаји из различитих области. 
Наставници усмеравају ученике да користе различите технике учења на часовима. 
Заступљен је и индивидуални и тимски рад (у паровима и у групама). Подстиче се 
самосталност ученика у решавању проблема као и учење увидом. Више пажње 
треба посветити усмеравању ученика да користе различите приступе у решавању 
проблема и да себи постављају циљеве у учењу. 

  
 
3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика 
 

 

 Када је у питању прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама 
ученика  може се рећи да је стандард добро остварен. Сви наставници примењују 
активности предвиђене ИОП-ом за ученике којима је потребна додатна подршка у 
образовању (учитељи у већој мери прилагођавају захтеве и материјале 
индивидуалним карактеристикама ученика у складу са планом активности, док је то 
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мање заступљено у предметној настави). Такође, већина учитеља у млађим 
разредима прилагођава темпо рада различитим потребама ученика и посвећују им 
време у складу са тим, док је то у мањој мери присутно у старијим разредима. 
Темпо рада се у већој мери прилагођава потребама ученика на додатној и 
допунској настави у односу на часове редовне наставе.   
 

4. Ученици стичу знања на часу: 
 

 

 У потпуности је остваран стандард ученици стичу знања на часу. Ученици су 
заинтересовани и активно учествују у раду на часу кроз различите мисаоне 
активности:  слушање, постављање питања и давање одговора на њих, читање, 
тражење информација у тексту, анализа, синтеза, уопштавање, планирање, 
осмишљавање, процењивање, проверавање, описивање, класификовање, 
доказивање, дедукција, индукција, асоцирање и сл.  Ученици успешно раде задатке 
самостално, користе различите изворе знања  и повратну информацију 
наставника. Наставници разним питањима и активностима подстичу ученике на 
размишљање и слободно изражавање идеја. Активности ученика указују да су 
разумели и савладали наставне садржаје планиране за одређени час.   

  
 

5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу: 
 

 

 Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу и труде се да и крај часа 
буде увек јасно артикулисан, као и да провере кључне појмове који су у вези са 
постављеним циљевима. Делови часа су јасно структуирани и повезани. 
Дисциплина се углавном одржава у складу са правилима, мада се не успоставља 
увек на конструктиван начин. Постојећа наставна средства се функционално 
користе, тако да се ефикасно структуира процес учења. Наставници ефикасно 
користе иновативна наставна средства (поред уџбеника користе интерактивну 
таблу, Интернет, филм, музику, презентације итд.). 

 
6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења: 

 
 

 Добро је остварен стандард наставник користи поступке вредновања који су у 
функцији даљег учења. Углавном се користи похвала за мотивисање ученика, даје 
се потпуна и разумљива информација о раду. Недостаје прилагођавање захтева 
могућностима ученика, и мање је присутно учење ученика како да процене свој 
напредак у учењу. На посећеним часовима у мањој мери је било заступљено 
оцењивање, напредак ученика се углавном прати кроз евиденцију коју наставници 
воде у педагошкој документацији. Поједини наставници укључују ученике да 
вреднују час, свој и радове других ученика. За ученике који слабије напредују 
наставници се труде да их мотивишу да похађају допунску наставу, а даровитим 
ученицима припремају додатне задатке, укључују их у разне додатне активности и 
секције.  

 
7. Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу: 

 
 

 Наставници у потпуности стварају подстицајну атмосферу за рад на часу . 
Већина наставника поштује ученика и испољава емпатију, пружају им могућност да 
постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења. 
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Наставници реагују на међусобно неуважавање ученика. Ученици су углавном 
релаксирани на часовима и слободни да поставе питања и да се укључе у 
дискусију. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу. 

  
 
НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА, ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 
 

 Користити увремењено похвалу, више него покуду, више пажње поклањати 
тачним одговорима ученика, него погрешним 

 Не давати појединим ученицима пуно функција у одељењу (праћење 
дисциплине на часу, вођење евиденције о томе и друге задатке у учионици и 
ван ње), већ ситуационо (у зависности од понашања ученика) дати задатак 
ученику тако да свако има прилику да буде ангажован 

 Упућивање ученика на различите изворе знања како би се побудили 
интересовање и радозналост ученика 

 Задавање задатака који траже примену наученог градива у свакодневним 
ситуацијама 

 Развијати унутрашњу мотивацију ученика кроз подстицање ученика да 
функционално учење 

 У већој мери подстицати кооперацију међу ученицима, у односу на 
компетицију (већа заступљеност  групног рада и рада у паровима) 

 Веће инсистирање на тимском раду наставника како би дошло до 
међупредметне корелације 

 Подстицање ученика да изнесу сопствено мишљење о вредновању свог 
знања и знања одељења и вредновању рада наставника и часа 

 Учење ученика да уче, помоћи ученицима да развијају различите технике 
учења за одређени предмет  

 Подстицати учење увидом 
 Оцењивати ученике континуирано, у току свакодневног рада, уз примену 

разноврсних метода и техника оцењивања (формативно и сумативно 
оцењивање) чиме би се избегло временски сконцентрисано учење 

 Радити и даље на уједначавању критеријума оцењивања ученичких 
постигнућа у оквиру Стручних већа 

 На почетку школске године истаћи шта се од ученика очекује и која знања 
и умења би ученици требало да формирају током учења појединих 
наставних предмета (упознати ученике са Стандардима), јер ученици 
преузимају већу одговорност када знају шта се од њих очекује 

 Обавезном евалуацијом рада на часу (кроз петоминутно испитивање или 
понављањем претходно обрађеног градива) добити повратну информацију 
о томе шта су ученици разумели и научили, и користити као полазну 
основу за планирање рада за наредни час у истом одељењу 

 Ученичке радове у већој мери промовисати и користити у предментој 
настави и у уређењу школског простора 

 Слободне активности ученика у већој мери промовисати и учинити 
видљивијим  

 У већој мери обратити пажњу на примену дидактичких принципа у настави  
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 Приликом провере знања користити све нивое знања на основу Блумове 
таксономије: 

- Знање: препознавање и меморисање информација, 
- Разумевање: тумачење и резимирање датих информација, 
- Примена: употреба информације у ситуацији која је другачија од оне у 
којој је научена, 
- Анализа: целина се дели на делове да би однос између делова био 
јасан, 
- Синтеза: спајање елемената да би се добила нова целина, другачија 
од првобитне, 
- Процена (евалуација): доношење одлука на основу критеријума и 
основних принципа 

 
Стручни сарадници  

Ивана Николић  и Никола Стевановић 
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5.  ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
Извештај о реализацији Школског програма  
I – IV  разред 
 
Укупан број ученика млађих разреда у току школске 2018/19. године био је 332 и они су 
распоређени у 14 одељења. 
Бројно стање ученика по разредима на крају школске године: 
 
Разред I II III IV Свега 
Број ученика 89 99 69 75 332 
Број одељења 4 4 3 3 14 
 
Продужени боравак организован је за ученике I и II разреда (8 група), и за ученике III и IV 
разреда (1 групе у III и 1 група у IV разреду). 
 
У току школске 2018/19. године остварени су сви садржаји обавезних и изборних 
наставних предмета предвиђени Школским програмом. 
 
Сви ученици млађих  разреда као изборни предмет похађали су наставу предмета чувари 
природе, а као страни језик – енглески. 
Наставу грађанског васпитања похађала су 190 ученика млађих разреда, а наставу 
веронауке 106. Наставу грађанског васпитања реализовали су учитељи у својим 
одељењима, а верску наставу је држала вероучитељица Марица Лазукић 
 
Разред I II III IV свега 
Верска настава 40 25 15 26 106 
Грађанско васпит. 58 41 59 32 190 
 
Са ученицима који имају потешкоће у савлађивању наставних садржаја, учитељи су 
радили на часовима допунске наставе (из српског језика и математике), а 11 ученика 
млађих разреда  имала су и подршку дефектолога- олигофренолога. Помоћ ученицима у 
савладавању наставног градива пружали су и педагог и психолог школе. 
 
Додатна настава из математике организована је за ученике четвртог разреда. Ученици III 
и IV разреда учествовали су на такмичењу из математике и остварили добре резултате 
на школском, општинском и градском такмичењу. На математичком такмичењу „Мислиша“ 
5 ученика од II - IV разреда  освојило је похвале, 3 ученика 3. награду и 1 ученик 2. 
награду.  На општинском такмичењу из математике 2 ученика IV разреда  су  освојила  
3.награду, а 1 ученик IV разреда је освојио 1. место на градском такмичењу из 
математике.  
Ученици млађих разреда учествовали су у раду секција  и  то: ликовне секције (I/1,2,3,4, 
II/1,4), математичке секције (II/2,3 III/1,2,3), културно-спортске активности (IV/1,2,3),  
секција у оквиру верске наставе (I-IV разреда). 
Ученици свих одељења млађих разреда ишли су  на клизање у Халу „Пионир“ .  
     
    Ове школске године реализоване су једнодневне екскурзија за ученике млађих 
разреда: 
 1. разред: Мали Иђош  - салаш „Катаи“, 9.6.2019. 
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 2. разред: Мали Иђош  - салаш „Катаи“, 11.4.2019. 
 3. разред: Нови Сад - Фрушка гора, 19.4.2019. 
 4. разред: Аранђеловац- Орашац-Топола, 18.4.2019.г 
 
Реализована је настава у природи за ученике од 1. до 4. разреда,  

I разред - на Златибору,  од 5. до 11.5.2019.  
 II разред – на Златибору,  од 5. до 11.5.2019.  
        III разред – на Златибору,  од 5. до 11.5.2019. 

IV разред – на Златибору,  од 25. до 31.5.2019. 
 
У оквиру пројеката школе и локалне заједнице, ученици млађих разреда су 

едуковани кроз разне теме учествујући у многобројним активностима. Учествовали су на 
јесењем кросу и у свим активностима у оквиру „Дечје недеље“. Присуствовали 
презентацији полиције „Безбедност у саобраћају“, „Дрога је нула, живот је један“, 
учествовали у акцији прикупљања школског прибора за децу слабијег материјалног 
стања. Учествовали на Пролећном карневалу. Једном месечно посећивали бископ и 
позориште. Учествовали у ликовним и литерарним конкурсима и остварили запажене 
резултате. Посетили су Историјски музеј и Музеј науке и технике. Приредили су 
Новогодишњи базар и учествовали на Чајанци за баке и деке у библиотеци школе. На 
разним такмичењима и конкурсима постигли су запажене резултате. За крај школске 
године одељења су припремила пригодне приредбе за родитеље.  
 
 
ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ 
 
                         (млађи разреди)  
 
 

Разред Редовна 
настава 

Верcка 
настава 

Грађанско 
васпитање 

Изборни 
предмет 

Допунска 
настава 

Секције/ 
СА 
 

ЧОС Дод. 
наст. 

I 2714 144 144 144 143 140 144 / 
II 2853 132 143 144 141 140 142 / 
III 2136 99 105 108 106 108 106 / 
IV 2124 108 108 108 102 - 108 105 

I-IV 9827 483 500 504 493 388 500 105 
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Број одржаних часова редовне, изборне, пројектне наставе и осталих облика 
васпитно – образовног рада 

 

Разред и 
одељење 

Редовна 
настава 

Верcка 
настава 

Грађанско 
васпитање 

Изборни 
предмет
/пројект

на 
настава 

Допунска 
настава 

Секције/ 
СА 

 
ЧОС Дод. 

наст. 

I/1 678 36 36 36 36 34 36 - 
I/2 676 36 36 36 36 36 36 - 
I/3 680 36 36 36 36 36 36 - 
I/4 680 36 36 36 35 34 36 - 
I 2714 144 144 144 143 140 144 / 

II/1 712 35 36 36 36 35 36 - 
II/2 714 32 36 36 36 36 35 - 
II/3 715 33 36 36 34 33 36 - 
II/4 712 32 35 36 35 36 35 - 
II 2853 132 143 144 141 140 142 / 

III/1 712 33 35 36 35 36 35 - 
III/2 712 33 35 36 36 36 36 - 
III/3 712 33 35 36 35 36 35 - 
III 2136 99 105 108 106 108 106 / 

IV/1 708 36 36 36 34 - 36 35 
IV/2 708 36 36 36 34 - 36 35 
IV/3 708 36 36 36 34 - 36 35 
IV 2124 108 108 108 102 - 108 105 

I-IV 9827 483 500 504 493 388 500 105 
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Извештај о реализацији Школског програма 
V-VIII   разреда 
 
На крају школске 2018/19. године укупан број ученика старијих разреда био је 297, који су 
распоређени  у 14 одељења. 
Бројно стање ученика по разредима на крају школске године: 
 
Разред V VI VII VIII свега 
Број ученика 59 74 78 86 297 
Број одељења 3 3 4 4 14 
 
У току школске 2018/19. године сви садржаји обавезних и изборних наставних предмета 
предвиђени  Школским програмом су остварени. 
Сви ученици старијих  разреда као изборни предмет  - страни језик похађали су немачки 
језик. 
Наставу грађанског васпитања похађао је 171 ученик старијих разреда, а наставу 
веронауке 126.  
 
Разред V VI VII VIII свега 
Верска настава 34 19 43 30 126 
Грађанско васпит. 25 55 35 56 171 
 
 
Након изјашњавања родитеља, формиране су групе за изборне предмете: 
 
VII разреда – информатика и рачунарство -  1 група; свакодневни живот у прошлости - 1 
група, домаћинство – 1 група; цртање, вајање и сликање – 1 група 
VIII разреда – свакодневни живот у прошлости - 3 групе, информатика и рачунарство - 1 
групе; цртање, вајање и сликање – 1 група 
Часови ових предмета одржавали су се у међусмени или супротној смени. 
 

Након изјашњавања родитеља у вези са похађањем обавезних слободних 
активности ученика 5. Разреда, два одељења 5. разреда  (5/1 и 5/3) похађала су часове 
хора и оркестра, а једно одељење (5/2) наставу чувара природе. 

Сви ученици шестог разреда, након изјашњавања  родитеља, похађали су предмет – 
чувари природе,као обавезне слободне активности. 
 
 
       У оквиру изборног предмета – изабрани спорт ученици су имали могућност да се 
определе за једну од понуђених спортских грана: пливање, кошарка, одбојка, рукомет.  
Часови изабраног спорта – пливање, одржавали су сe четврком у супротној смени у СЦ 
„Ташмајдан“, а остали спортови у нашој школи и унети су у редован распоред часова. 
Један део часова обавезних физичких активности (са годишњим фондом од 54 часова) 
ученицима 5. и 6. разреда реализован је у Хали Пионир (годишњи фонд од 18 часова 
реализован је као двочас клизања једанпут месечно, а фонд од 36 часова обавезних 
физичких активности реализован је у школи и унет је у редован распоред часова). 
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  ОДЕЉЕЊА  
Одбојка 7/1 
Кошарка 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4 
Рукомет  
Пливање 8/2 и 8/3 

 
Са ученицима који имају потешкоће и савладавању наставних садржаја, 

наставници су радили на часовима допунске наставе. Допунска настава се реализовала 
из следећих наставних предмета: 
V разред: српски језик, математика, енглески језик, историја;  
VI разред: српски језик ,математика, физика, биологија 
VII разред: српски језик, математика, енглески језик, биологија,  физика, хемија, историја; 
VIII разред:српски језик,  математика, историја, енглески језик, географија, хемија, физика, 
биологија 
 У другом полугодишту организована је вршњачка помоћ ученицима који имају 
тешкоће у савладавању градива хемије. Овај облик вршњачке едукације показао се као 
веома успешан. Ученицици су показали велико интересовање за овакав облик рада, а 
ученици-ментори велики ентузијазам. 

 
За ученике који показују већу заинтересованост за поједине предмете и постижу 

добре резултате у настави организована је додатна настава из следећих предмета: 
V разред: српски језик, математика, биологија, енглески језик; 
VI разред: математика, биологија, српски језик, физика, 
VII разред: српски језик, математика, енглески језик, физика, хемија, биологија, географија 
VIII разред: математика, енглески језик, немачки  језик, историја, биологија, хемија, 
географија  и физика 
 

Организоване су и ваннаставне слободне активности као облик интересног 
опредељења ученика старијих разреда. Реализоване су следеће секције: драмска, 
литерарна, рецитаторска, новинарска, хор, библиотечка, историјска, ликовна секција, 2 
секције у оквиру физичког васпитања (фудбал и кошарка),  секције у оквиру предмета 
техничко и информатичко образовање, секција у оквиру верске наставе, секције у оквиру 
предмета информатика и рачунарство. Једно одељење седмог и једно одељење осмог 
разреда је у Пројекту двојезичне наставе.  
  

Реализована је припремна наставе за полагање завршног испита за ученике VIII 
разреда из следећих предмета: српски језик, математика, историја, географија, 
биологија, хемија, физика. Као посебан облик помоћи ученицима који нису савладали 
минималне наставне садржаје у току школске године, организована је припремна настава 
пре полагања разредних испита у јуну месецу.  

 
У септембру је извршено иницијално тестирање знања из свих предмета. Као 

припрема за полагање завршног испита,  у  априлу су ученици осмог разреда радили 
пробни завршни тест из српског језика, математике и комбиновани тест.  
  

На такмичењима у организацији ресорног министарства, наши ученици постигли су 
добре резултате на свим нивоима. Једанаест  ученика се пласирало на Републичко 
такмичење, а пет ученика су освојила награде на Републичком такмичењу. 
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Пројекат  Професионалне оријентације у Србији реализовао се у свим одељењима  
VII и VIII разреда. У оквиру овог Пројекта, ученице седмог разреда посетиле су 
предузеће Schneider Electric у оквиру обележавања Дана девојчица. 

 
        Ове школске године реализоване су једнодневне екскурзија за ученике V и VI 
разредa и дводневне екскурзије за ученике VII и VIII разреда: 

 V разред: Манасија, Раваница, Ресавска пећина и водопади Лисине 
VI разред: Ресавска пећина, манастири Раваница и Манасија,водопади Лисине 

         VII разред:  Београд- Ниш- Ђавоља Варош –Пролом Бања 
VIII разред: Београд, Пожаревац, Голубац , Кладово 

         
  Ученици седмог и осмог разреда, у оквиру Пројекта двојезичне наставе, више пута су 
ишли у посету Интернационалној школи у Беораду, били домаћини гостима из Холандије 
и у оквиру недеље размене посетили Холандију, где су присуствовали часовима у школи 
,,Sint- Janscollege''. 

 
Ученици старијих разреда посетили су Историјски музеј Србије, Архив Србије,  

Музеј Николе Тесле, Вуков и Доситејев музеј,  Факултет за физику и хемију, библиотеку 
„Милутин Бојић“.  
 

Учествовали су на јесењем кросу, спортским и културним активностима у оквиру 
обележавања Недеље школе, такмичењима према календару Министарства просвете.  
 
             Ученици старијих разреда учествовали су у обележавању значајних датума:  Дан  
борбе  против  пушења и дуванског дима,   Дана добровољних давалаца крви, Дан  
Светог Саве,  Дан мира,  Дан УН, Дан УНЕСКА и Дан деце, Дан људских права, Дан борбе 
против расне дискриминације, Дан здравља, Дан за биолошку разноврсност и одрживи 
развој, Дан животне средине. 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 
(старији разреди) 
 
А)  Број одржаних часова обавезних и изборних наставних предмета 

 
 
 
 
 

  
 
Редовна 
настава 

 
 
ЧОС 

Изборни наставни предмети 
 

Немачки 
   језик 

 
Грађанско 
васпит. 

 
Верска 
настава 

 
Изабрани 
 спорт 

 
Информ
атика 

 
Хор и 
оркестар 

 
СЖП 

 
Домаћи 
нство 

Цртање, 
сликање 
и вајање

V 2671 102 196 108 108 - У оквиру 
редовне 

н. 

70 - 30 - 
VI 2732 101 200 104 107 - - 106 - 
VII 3593 131 265 139 137 139 120 - 85 128 137 
VIII 3374 126 258 129 129 98 90 - 116 - 130 

ЗБИР 12370 460 919 480 481 237 210 70 201 264 267 
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Број одржаних часова редовне и изборне наставе  
 

  
 
Редовна 
настава 

 
 
ЧОС 

Изборни наставни предмети 
 
Немачки
   језик 

 
Грађанск
о васпит.

 
Верска 
настава 

 
Изабрани 
 спорт 

 
Инфор
матика 

 
Хор и 
оркестар 

 
СЖП 

 
Домаћи 
Нство/ 
чувари п.

Цртање, 
сликање 
и вајање

V/1 899 36 65 36 36 - У оквиру 
редовне 
наставе 
за 
5.разред 

35 - - - 
V/2 883 35 65 36 36 - - - 30 - 
V/3 889 31 66 36 36 - 35 - - - 
V 2671 102 196 108 108 - 70 - 30 - 

VI/1 911 33 67 34 36 - У оквиру 
редовне 
наставе 

за 
6.разред 

- - 35 - 
VI/2 910 36 68 35 35 - - - 36 - 
VI/3 911 32 65 35 36 - - - 35 - 
VI 2732 101 200 104 107 - - - 106 - 

VII/1 896 34 66 35 36 36 30 - - 32 34 
VII/2 899 27 66 35 33 35 30 - 27 32 34 
VII/3 899 34 66 35 35 34 30 - 29 32 34 
VII/4 899 36 67 34 33 34 30 - 29 32 35 
VII 3593 131 265 139 137 139 120 - 85 128 137 

VIII/1 835 32 65 32 32 31 30 - 29 - 32 
VIII/2 848 31 64 33 33 18 30 - 29 - 33 
VIII/3 843 31 64 33 33 18 30 - 29 - 32 
VIII/4 848 32 65 31 31 31 - - 29 - 33 
VIII 3374 126 258 129 129 98 90 - 116 - 130 

ЗБИР 12370 460 919 480 481 237 210 70 201 264 267 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај припремила 
Ивана Николић,педагог 
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ОСТВАРИВАЊЕ  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ 
    
УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 
 
Пројекат „Научни дан у Петници“ – 7. и 8. разред                                                   

Деветнаестог октобра 2018. године,ученици 7. и 8. разреда ишли су на једнодневну 
стручну екскурзију у научни центар “Петница” где су провели 6 сати реализујући пројекат 
“Научни дан у Петници” у оквиру кога су имали по час хемије, физике и биологије, као и 
прилику за обилазак једног тако добро урађеног комплекса. 

Час физике је био поприлично занимљив, а најзанимљивији део целог предавања био је 
део са ласерима и њиховом употребом. 

Час биологије је обухватио једно веома занимљиво предавање о транспирацији. 
Целокупан час је био веома поучан и сам осећај рада у лабораторији је био узбудљив. 
Најбољи део часа, по мишљењу више ученика, био је и сам рад са микроскопима. 

Час хемије је био најатрактивнији, због белих мантила и заштитних наочара за све што је 
од ђака стварало праве научнике. Задатак је био извести више од једног експеримента. 
Извршили су чак дванаест експеримената. Многима је омиљени експеримент са тог часа 
био експеримент “сребрно огледало”. 

На крају тог узбудљивог дана у ИЦ Петници, када су се сабрали сви утисци, општи утисак 
је да је „Научни дан у Петници“ изузетно успео и, сасвим сигурно, остао свима за дуго 
памћење. 

 

        2. Научни дан у Петници 
10.5.2019. ученици седмог разреда реализовали су научно усавршавање у Истраживачкој 
станици "Петница", која је у непосредној близини Ваљева. До истраживачке станице, 
ученици у пратњи предметних наставница Светлане Јоцић, Данијеле Јукић и Сање 
Топаловић, забавно су са два мини аутобуса стигли у преподневним сатима. Садржаје 
које пружа Петница, ученицима је презентовала координаторка Нина Јевтић. Након 
кратког упознавања са делатностима истраживачке станице, ученици су провели 
предвиђено време у лабораторијама за хемију и биологију. На предавању из 
астрофизике, упознали су се са интересантним темама у вези са мистериозним 
појмовима који се тичу Сунчевог система. Током једнодневног боравка у истраживачкој 
станици, ученици су практично применили стечена знања из школе и усвојили спектар 
нових знања из области хемије, географије и биологије. Похваљени су за висок степен 
знања, заинтересованости за рад и пристојно понашање. 
 

                                                                                                               Данијела Јукић 
 
 
У  току  школске  2018/2019. године у  школи  су реализоване  следеће секције:  
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 Ученици млађих разреда учествовали су у раду секција  и  то: ликовне секције 
(I/1,2,3,4, II/1,4), математичке секције (II/2,3, III/1,2,3), културно-спортске активности 
(IV/1,2,3,4),  секција у оквиру верске наставе (I-IV разреда). 

 У старијим разредима реализоване су следеће секције: драмска, литерарна, 
рецитаторска, драмска секција на енглеском језику, новинарска, хор, библиотечка, 
историјска, ликовна секција, 2 секције у оквиру физичког васпитања (фудбал и 
кошарка),  секције у оквиру предмета техничко и информатичко образовање, секција у 
оквиру верске наставе, секције у оквиру предмета информатика и рачунарство.  

 
Радом  секција  било  је  обухваћено  више  од  половине  ученика  школе. Рад  у  

секцијама  допринео  је, заједно  са  радом  на  додатној  настави, да  се  искажу  посебни 
успеси ученика, како у оквиру наставних предмета, тако и на  такмичењима и 
ваннаставним  активностима  ван  школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
 

 број одржаних часова:  36 
 број ученика укључених у рад секције:  24 ( 22 у другои полугодишту ) 

 
 реализоване активности (навести број укључених ученика) 

 
-Уређивање паноа ( 24 ) 
- Новогодишњи базар, ( 24 ) 
- Креирање костима за Пролећни карневал ( 21 ) 
- Израда маски за одељенску приредбу на крају школске године ( 21 ) 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Активности везане за технику акварела, 
колажа и вајања. 

Процена остварених активности Све предвиђене активности су реализоване. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Организовати изложбе ученичких радова. 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Драмска секција 

 
НАСТАВНИК: 

Невена Радановић 
 
 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
                              

 број одржаних часова:  34 у I/1, 36 у I /2 
 број ученика укључених у рад секције:  I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик 

 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Односи у видном пољу   (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
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Материјали      (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
Линија     (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
Облик       (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
Боја     (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
Честитке    (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
Сцена    (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
Уређење паноа      (I/1- 23 ученика, I/2 – 21 ученик) 
 
Садржаји/активности за које 
су ученици били највише 
заинетересовани 

Облик,вајање 

Процена остварених 
активности 

Активности су потпуно остварене 

Предлози за унапређење 
рада у наредној школској 
години 

Сарадња са осталим секцијама и чешће јавно 
презентовање радова 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и 
постигнуће секције 

Фотографијама и изложбом радова што смо 
често и радили 

Са којим другим секцијама би 
се могла направити 
заједничка презентација 

Драмском,музичком,математичком 

 
НАСТАВНИК: 

Катарина Урошевић и Стефан Димитријевић 
 

 
 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
                              

 број одржаних часова:  35 
 број ученика укључених у рад секције:  22 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика         22 
 

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
  

Боје ,комбиновање боја,разликовање боја,мешање боја,боје годишњих доба (22 
ученика) 
Прављење оригами животиња и  биљака (22 ученика) 
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Преобликовање материјала (прављење робота од кутија) (22 ученика) 
Прављење колаж-паноа од њихових радова(22 ученика) 
Израда украса за јелку(22 ученика) 
Илустрације песама,прича и басни(22 ученика) 
Слободно цртање по жељи(22 ученика) 
 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Украси за новогодишњи базар,израда паноа и 
заједничких колажа,преобликовање материјала 
и сл. 

Процена остварених 
активности 

Веома успршно су савлађивали садржаје и 
новине са којима су сусретали 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

ПППрезентацја 

Са којим другим секцијама би 
се могла направити заједничка 
презентација 

 

 
НАСТАВНИК: 

Даринка Танасковић 
 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 
 број одржаних часова: 35 ;   
 број ученика укључених у рад секције: 21 ученика;  

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика  21        
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Постао сам ђак      (__18___) 
Јесење боје      (__20___) 
Учешће на конкурсима    (__7___) 
Новогодишњи базар  (_21____) 
Свети Сава илустрација прича    (_21____) 
Зимске чаролије    (_21____) 



 104

Васкршње осликавање јаја    (_12____) 
Пролећне радости      (_21____) 

 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

За садржаје који су из њиховог непосредног 
животног окружења: лепоте годишњих доба и 
илустрација прича; Учешће на конкурси 
 

Процена остварених активности Ученици су успешно користили различите 
сликарске технике и пратили објашњењем 
своју композицију; 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Да се припреми потребан материјал и прибор, 
како би сваки ученик несметано могао да 
представи своју маштовитост и креативност; 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

На крају године велика одељењска  изложба 
најуспешнијих  радова; 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са рецитаторском и  музичком; 

 
 
 

    НАСТАВНИК: 
Љиљана Милошевић 

 
 
 

МАТЕМАТИЧКА  СЕКЦИЈА 
 

 број одржаних часова:  36 
 број ученика укључених у рад секције:  14 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика  14       14 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
 
Сабирање и одузимање бројева до 100          (14) 
Множење и дељење бројева до 100      (14) 
Геометрија      (14) 
Проблемски задаци (дешифровање, задаци са палидрвцима, проблемске шеме...)      
(14) 



 105

Занимљиви задаци (математичке приче, судоку, склопи слику, „детективски 
задаци“...)      (14) 
Припрема ученика за математичко такмичење „Мислиша“   (14) 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Математичке приче, задаци са палидрвцима, 
склопи слику, „детективски“ задаци 

Процена остварених активности Математичка има за циљ развијање 
интересовања за математику, као и развијање 
логичких способности, самосталности у изради 
математичких задатака, откривање нових 
начина доласка до решења задатака, и то кроз 
решавање занимљивих, мало другачијих 
задатака. Ученици су врло предано и 
заинтересовано решавали задатке. Радо 
долазили на секцију. Често су радили у пару 
или  групи. Све активности су успешно 
реализоване.   
 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Да школа набави књиге и литературу са 
задацима за рад математичке секције, као и 
наставних средстава за секцију 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постављањем фотографија ученика са секције 
и њихових задатака (нпр. Задатак „склопи 
слику“) на паноима и сајту школе 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са ликовном секцијом 

 
 

НАСТАВНИК: 
Марина Јовановић 

 
 

МАТЕМАТИЧКА  СЕКЦИЈА 
                              

 број одржаних часова:  33 
 број ученика укључених у рад секције:  19 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика  19       19 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
 
Сабирање и одузимање бројева до 100          (19) 
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Множење и дељење бројева до 100      (19) 
Геометрија      (19) 
Проблемски задаци (дешифровање, задаци са палидрвцима, проблемске шеме...)      
(19) 
Занимљиви задаци (математичке приче, судоку, склопи слику, „детективски 
задаци“...)      (19) 
Припрема ученика за математичко такмичење „Мислиша“   (19) 
 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Математичке приче, задаци са палидрвцима, 
склопи слику, „детективски“ задаци 

Процена остварених активности Математичка има за циљ развијање 
интересовања за математику, као и развијање 
логичких способности, самосталности у изради 
математичких задатака, откривање нових 
начина доласка до решења задатака, и то кроз 
решавање занимљивих, мало другачијих 
задатака. Ученици су врло предано и 
заинтересовано решавали задатке. Радо 
долазили на секцију. Често су радили у пару 
или  групи. Све активности су успешно 
реализоване.   
 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Да школа набави књиге и литературу са 
задацима за рад математичке секције, као и 
наставних средстава за секцију 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постављањем фотографија ученика са секције 
и њихових задатака (нпр. Задатак „склопи 
слику“) на паноима и сајту школе 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са ликовном секцијом 

 
 

НАСТАВНИК: 
Слађана Ђуричић 
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА , ученици II4 
 

 број одржаних часова:  36 
 број ученика укључених у рад секције:  23, а од другог полугодишта 24   
 реализоване активности (навести број укључених ученика) 

Посебно треба издвојити конкурсе на којима су ученици  учествовали 
o Школска такмичења: 

Осликавање јаја поводом Ускрса            ( 4 ученика ) 
o Општинска такмичења:  

Ликовни конкурс Мој свет чаробан и леп  (12 ученика ) 
Ликовни конкурс Недовршена прича ( 6 ученика ) 
Ликовни конкурс Мој дом је планета (8 ученика ) 
Ликовни конкурс Птице (12 ученика ) 
Ликовни конкурс Мостови ( 3 ученика) 
Ликовни конкурс Мој Београд (10 ученика) 
Ликовни конкурс Пријателјство (14 ученика) 
Ликовни конкурс Васкршње ликовне радости (124 ученика) 
 

o Активности у којима су учествовали сви чланови ликовне секције: 

 Композиција  – сви ученици   
 Замишљања – сви ученици   
 Кретање облика у простору  – сви ученици  
 Преобликовање материјала – сви ученици  
 Уређење паноа – сви ученици  
 Дејство светлости на карактер облика  - сви ученици 

Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

 Осликавање јаја поводом Ускрса  
 
 Израда новогодишњих украса 

 
Процена остварених 
активности 

Све предвиђене активности су остварене и 
ученици су веома уживали у раду. 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

Коришћење што више различитих техника  

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постигнућем секције могли би се упознати 
ученици изложбама најуспешнијих и награђених 
радова у холу школе. 

Са којим другим секцијама би 
се могла направити заједничка 
презентација 

Заједничка презентација радова би се могла 
направити на нивоу разреда и уз литерарну 
секцију. 

 
 

Наставник: 
 Снежана Павловић 
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МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА , ученици III1 

                                                                                 
 број одржаних часова:  36 
 број ученика укључених у рад секције:   

 
 III1 
број ученика 9 
 

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Посебно треба издвојити такмичења на којима су ученици  учествовали. 
Ученици су учествовали на математичком такмичењу МИСЛИШA и на 
математичком такмичењу на школском и општинском нивоу. 

 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

 Ученици воле да решавају занимљиве 
задатке, логичке,  магични квадрат и 
пребројавање. 

Процена остварених активности Све предвиђене активности су остварене и 
ученици су веома уживали у раду. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Презентација задатака за које су ученици били 
највише заинтересовани 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постигнућем секције могли би се упознати 
ученици резултатима на сајту школе  

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Заједничка презентација других математичких 
секција. 

 
Наставник: 

Биљана Радаковић 
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МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА , ученици III2 
                                                                                 

 број одржаних часова:  36 
 број ученика укључених у рад секције:   

 
 III2 
број ученика 19 
 

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Посебно треба издвојити такмичења на којима су ученици  учествовали. 
Ученици су учествовали на математичком такмичењу МИСЛИШA и на 
математичком такмичењу на школском и општинском нивоу.. 
Резултати: 
Похвалу на математичком такмичењу МИСЛИШA је  добио Ђорђе Миленковић. 
На општинско такмичење из математике пласирали су се : Ђорђе Миленковић, 
Иван Ћурапов, Нађа Величковски и  Виктор Савић. 
На општинском такмичењу Ђорђе Миленковић је освојио 2. место. 
 
 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

 Ученици воле да решавају занимљиве 
задатке, логичке,  магични квадрат и 
пребројавање. 

Процена остварених активности Све предвиђене активности су остварене и 
ученици су веома уживали у раду. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Презентација задатака за које су ученици били 
највише заинтересовани 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постигнућем секције могли би се упознати 
ученици резултатима на сајту школе  

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Заједничка презентација других математичких 
секција. 

 
 
 

Наставник: 
 Сњежана Ћивша 
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МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА , ученици  III3 
 

 број одржаних часова:  35 
 број ученика укључених у рад секције:   

 
 III3 
број ученика 9 
 

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Посебно треба издвојити такмичења на којима су ученици  учествовали. 
Ученици су учествовали на математичком такмичењу МИСЛИШA и на 
математичком такмичењу на школском и општинском нивоу.. 
Резултати: 
Трећу награду на такмичењу из математика Мислиша освојио је  Андреј Томић. 
На општинско такмичење из математике пласирао  се  Андреј Томић. 
 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Ученици воле да решавају занимљиве задатке, 
логичке,  магични квадрат и пребројавање. 

Процена остварених активности Све предвиђене активности су остварене и 
ученици су веома уживали у раду. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Презентација задатака за које су ученици били 
највише заинтересовани 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постигнућем секције могли би се упознати 
ученици резултатима на сајту школе  

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Заједничка презентација других математичких 
секција. 

 
 
 

Наставник: 
 Жељка Ђокић  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 број одржаних часова:34 
 број ученика укључених у рад секције: 16 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика / / / / 13 / 3 / / 
 

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Објављивање и презентација листа Новак број 12  (16) 
Објављивање и презентација листа Новак број 13 (16) 
Презентација књиге Милоша Пекића Боже мили, да чудна јунака(5) 
Презентација романа Лолина свеска Наташе Мугоше  (5) 
Активности у оквиру Недеље школе (10) 

 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Писање и реализација интервјуа, прављење 
анкета, праћење дешавања у школи. 

Процена остварених активности У потпуности остварен план предвиђен за 
школску 2018/2019. годину. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Повећати број ученика укључених у рад 
секције. 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Кроз презентацију часописа, литерарних 
додатака и кроз преношење искустава чланова 
новинарске секције. 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са секцијом за школски радио Новак, 
литерарном секцијом, драмском и 
рецитаторском секцијом. 

 
 

Наставник: 
Марија Марковић 
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 
• број одржаних часова: 45 
• број ученика укључених у рад секције:  16 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика        16 16 

        
• реализоване активности (навести број укључених ученика) 

 
Увежбавање изражајног читања и говорења стихова               ( 16 ) 
Говорне, акценатске и дикцијске вежбе                                        ( 16 ) 
Приредба поводом Дана Светога Саве                                       ( 12 ) 
Приредба поводом Дана школе                                                      ( 3 ) 
Учешће на Школском такмичењу рецитатора                              ( 20 ) 
Учешће на Општинском такмичењу рецитатора                          ( 1 ) 
Учешће на Градском такмичењу рецитатора                               ( 1 ) 
Учешће на Републичком такмичењу рецитатора                         ( 1 ) 
Учешће на Приредби у КЦ "Владе Дивљан"                                 ( 1 ) 
 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Ученици су веома заинтересовани за јавне  
наступе, за учешће на такмичењима и  
приредбама 

Процена остварених 
активности 

Све планиране активности су у потпуности  
реализоване 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

Ученици су оптерећени мноштвом часова,  
те немају времаан за активности по  
слободном избору 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

• Разгори са ученицима 
• Обавештавањем путем сајта  
• Радио „Новак“ 
• Лист „Новак“ 
• На школским приредбама 

Са којим другим секцијама би 
се могла направити заједничка 
презентација 

• Драмска секција 
• Литерарна секција 
• Новинарска секција 

 
Наставник: 

        мр Драгана Лончаревић 
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
 

 број одржаних часова:  30 
 број ученика укључених у рад секције:  12 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика       12  12 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
 
Литерарни конкурс „Мост разумевања – међугенерацијска солидарност“      (3) 
Литерарни конкурс „Песничка сусретања деце и младих“     (4) 
Литерарни конкурс поводом Дана Светог Саве      (7) 
Литерарни конкурс „Мост“     (5) 
Литерарни конкурс „Шеснаесто књижевно стваралаштво“      (2) 
Литерарни конкурс поводом Дана школе      (6) 

 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Писање радова на теме по избору ученика. 

Процена остварених активности Све предвиђене активности су остварене и 
ученици су имали успеха на литерарним 
конкурсима на којима су учествовали. 
 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

 
Укључивањем већег броја ученика. 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постигнућем секције могли би се упознати 
ученици објављивањем награђених и 
најуспешнијих радова на сајту школе,  у Листу 
Новак и путем таласа Радио Новака.  
 

 
 

Наставник: 
Радинка Бановац 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
 

 број одржаних часова:  53 
 број ученика укључених у рад секције:  50 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика         50 
        

 реализоване активности 
Промоција књиге „Лолина свеска“ 20 
Дан Светог Саве 4 
Дан школе 50 
 

Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Учествовање у драмским комадима. 

Процена остварених активности Све предвиђене активности су остварене. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

 
Укључивањем већег броја ученика. 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Постигнућем секције могли би се упознати на 
добро организованим драмским такмичењима.  
 

 
 
 

Наставник: 
Наташа Мугоша 

 
 
 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
                                                                  

 
 број одржаних часова: 17 
 број ученика укључених у рад секције:  2 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика        2 2 
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 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Ја у датим околностима (неколико часова) (2) 
Развијање лика (неколико часова)   (2) 
Беспредметна радња (неколико часова)     (2) 
Конфликт (неколико часова) (2) 
Заплет (неколико часова) (2) 
Прича - од почетка до краја   (2) 
 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Нажалост, ученици ове године нису показали 
интересовање за секцију која је претходних 
година добро функционисала. Разлог је што је 
наставник у првом полугодишту био на 
боловању и неплаћеном одсуству, те су 
вероватно из тог разлога ученици изгубили 
навику да посећују часове секције. 

Процена остварених активности Објашњено у претходном одељку. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Уључити и неке друге облике рада осим 
драмских у рад секције. 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

На приредби за Дан школе, уколико ученици 
буду желели да увежбавају изабрани садржај. 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Можда са секцијом из музичке културе, тј. 
укључивањем песама у драмски рад. 

 
 

Соња Иванчевић  
Професор енглеског језика 

 
СЕКЦИЈА ТиИО/ТиТ – макетарство и моделарство 

 број одржаних часова:  46 
 број ученика укључених у рад секције:  17 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     9 6 2  17 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
- увођење у рад секције, наставни план и програм, начин рада и учења, 

литература и коришћење рачунара у те сврхе....  ( 9) 
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- учење садржаја о макетарству и моделарству (увод, настанак и развој, 
конзервирање и чување                 макета и модела, њихово презентирање и 
демонструирање могућности модела и макете, украшавање макете и модела, и 
др.    (17) 

- планирање макете и модела (избор макете/модела за израду, планирање 
трошкова израде, презентирања и излагања макете/демонстрирања могућности 
модела...............................................      (17) 

- обезбеђивање средстава, сарадника на пројекту израде и ментора, радног 
простора, радног места, простора за одлагање макете/модела, вишка 
материјала, алата, прибора и других средстава,    за одлагање отпадног 
материјала (по могућности и рњециклажа), рачунара за израду презентације,         
као и могућности јавног 
излагања/презентирања..................................................................................       (17) 

- планирање, организовање и реализација свих активности на изради модела, 
његовом тестирању      свих компоненти и склопа, по потреби и замена и 
поправка компоненти, монтажа компоненти у склоп, украшавање и површинска 
заштита, пробни рад, израда презентације и проба излагања 
макете/демонстрације  модела, одржавање радног места и простора, опдлагање 
свега предвиђеног................................................................................... (17) 

- процена вредностимакете/модела......................................................... (17) 
- анализа избора макете/модела, изабраних алата и других средстава, изабраних 

радних техника и производних технологија, утрошених средстава, избора 
кадрова за сарадњу, трошкова, укупних трошкова, начина презуентирања и 
излагање/демонстрације ...............................................................    (17) 

- провера теоријског знања са и без типизираних тестова, припреме за такмичења 
(школско, општинско)   ................................................   (17) 

Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 

заинетересовани 

анализа избора макете/модела, изабраних 
алата и других средстава, изабраних радних 

техника и производних технологија, утрошених 
средстава, избора кадрова за сарадњу, 

трошкова, укупних трошкова, начина 
презуентирања и излагање/демонстрације 

Процена остварених 
активности изузетно успешна 

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

промена календара такмичења (месец дана 
касније) 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 

презентовати рад и постигнуће 
секције 

изложба макета и модела, демонстрирање 
могућности модела са снимањем и стављањем 

најбољих радова на сајт школе 
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Са којим другим секцијама би 
се могла направити заједничка 

презентација 

Роботика – интерфејс и “Шта знаш о 
саобраћају“ 

 
НАСТАВНИК: 

Владица Марковић 
 
 

СЕКЦИЈА ”Шта знаш о саобраћају” 
 број одржаних часова: 72 
 број ученика укључених у рад секције:  17 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     8 7 1 1 17 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
- упознавање са програмом рада нових чланова секције, упућивање у начун е учења и 

литературру,                          у вежбање на полигону, тестове, и остало (пети 
разред)................................................................................... (8) 

- упознавање са правилима и прописима понашања у   саобраћају, са пиосебним 
освртом на пешаке и бициклисте ............................................................. (17) 

- решавање најчешће проблематике у саобраћају (кретање, скретање, раскрсница, 
сигнализација,                пешачки прелаз, лежећи полицајац, кретање у колони, 
заустављање, и др..............................................     (17)                                                                                 

- решавање проблемских ситуација у саобвраћају.................................................    (17) 
- вожња на полигону.................................................................................................... (17) 
- теоријски садржај  ..................................................  (17) 
- утврђивање знања вежбањем са и без тестова, провера теоријског знања  

типизираним тестовима........  (17) 
- припреме за такмичења (школско, општинско, градско).......................    (17) 

Садржаји/активности за које су ученици били 
највише заинетересовани вожња на полигону 

Процена остварених активности изузетно успешно 
остваривање 

Предлози за унапређење рада у наредној 
школској години 

нов полигон по новим 
такмичарским стандардима 
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На који начин би се свим ученицима школе 
могао презентовати рад и постигнуће секције 

демонстрација знања и 
вештине 

Са којим другим секцијама би се могла 
направити заједничка презентација 

ТИО/ТТ и Роботика-
интерфејс 

 

 
Наставник: 

Владица Марковић, мастер-проф. ТИО 
 

 
СЕКЦИЈА Роботика и интерфејс 

 број одржаних часова: 40 
 број ученика укључених у рад секције:  7 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     1 1 2 3 7 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
- увод у  интерфејс...........................................................     (7) 
- увод у роботику .................................................  (7) 
- повезивање са вештином израде модела, као и са процесом израде и 

реализације самосталног            пројекта модела     .........................        (7)       
- избор модела (робот или било што друго што функционише помоћу интерфејса) 

................................    (7) 
- планирање модела (избор модела за израду, планирање трошкова израде, 

презентирања, демонстрирања могућности модела................................     (7) 
- обезбеђивање средстава, сарадника на пројекту израде и ментора, радног 

простора, радног места, простора за одлагање модела, вишка материјала, 
алата, прибора и других средстава, простора за одлагање отпадног материјала 
(по могућности и рњециклажа), рачунара за израду презентације,         као и 
могућности јавног презентирања................................         (7) 

- планирање, организовање и реализација свих активности на изради модела, 
његовом тестирању       свих компоненти и склопа, по потреби и замена и 
поправка компоненти, монтажа компоненти у склоп, украшавање и површинска 
заштита, пробни рад, израда презентације и проба демонстрације  модела, 
одржавање радног места и простора, опдлагање свега     предвиђеног.....   (7)             

- процена вредности модела.............................     (7) 
- анализа избора модела, изабраних алата и других средстава, изабраних радних 

техника и              производних технологија, утрошених средстава, избора 
кадрова за сарадњу, трошкова, укупних трошкова, начина презуентирања и 
демонстрације ...............................................................     (7) 
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- провера теоријског знања са и без типизираних тестова, припреме за такмичења 
(школско,               општинско, градско, државно)   ..............................     (7) 

  

Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 

заинетересовани 

анализа избора модела, изабраних алата и 
других средстава, изабраних радних техника и              

производних технологија, утрошених 
средстава, избора кадрова за сарадњу, 

трошкова, укупних трошкова, начина 
презуентирања и демонстрације 

Процена остварених активности изузетно успешна 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години Популаризација секције ради омасовљења 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 

презентовати рад и постигнуће 
секције 

изложба макета и модела, демонстрирање 
могућности модела са снимањем и 

стављањем најбољих радова на сајт школе 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 

презентација 

“Шта знаш о саобраћају“ и ТИО/ТТ - 
макетарство и моделарство 

 
 
 

 
Наставник: 

Владица Марковић, мастер-проф. ТИО 
 

 
 

ПАПИРНО МАКЕТАРСТВО 
                              

 број одржаних часова:  30 
 број ученика укључених у рад секције:  10 
 у почетку_10 али се током школске године број ученика смањивао. Пред почетак 

такмичења било је 7ученика који су долазили на секције и то из предмета Техника и 
технологија за папирно макетарство 5 и Техничког и информатичког образовања 2 
ученика. 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     7  3  10 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
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 -Договор о раду чланова секције_(10) 
 -Представљање досадашњих радова и постигнутих резултата са претходних 

такмичења (10) 
 -Увођење у проблематику папирног макетарства цртежи, материјали, редослед 

операција  (7) 
 -Рад на цртању и моделовању различитих геометријских тела (7) 
 -Израда различитих макета на основу датих техничких цртежа од хамера и  хромо 

картона (савијање, спајање делова) (7) 
 - Увођење у проблематику рада са лимом  и жицом . 
 - израда одређених предмета од лима- обележавање, сечење и савијање лима  (2) 
 - израда предмета од жице - савијање жице под одређеним углом и у различитим 

равнима- (2) 
 -Припрема за такмичење (7) 
 -Спровођење школског такмичења (7) 
 - Учествовање на општинскм такмичењу (5) 
 -Учествовање на градском такмичењу (3) 
 Учествовање на републичком такмичењу (1) 

Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Склапање различитих макета   од лако 
обрадивих материјала, али и рад на самим 
тестовима 
 

Процена остварених 
активности 

 Ученици који су похађали секцију,задовољни 
су оствареним активностима. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

У секцију треба укључивати ученике који  имају 
жељу,вољу и времена за додатним радом и 
учењем,  Услед недостатка истих имали 
смо,током године,смањење броја ученика који 
похађају секцију. 
 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Излагањем радова и диплома у холу школе 

Са којим другим секцијама би 
се могла направити заједничка 
презентација 

Информатика и рачунарство 

 
                                                                                                           Предметни наставник: 

                                                                                               Весна Поповић 
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EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

                             
 број одржаних часова:  0 
 број ученика укључених у рад секције:  0 

 
 
 
 

Током школске 2018-19. Године, држао сам наставу искључиво ученицима осмог разреда. 
Нажалост, нико од њих није био заинтересован да узме учешће  раду секције, нити да иде 
на такмичење. Ученици су овакав став правдали тиме што су већ пребукирани и да имају 
превише обавеза укључујући завршни испит и упис у средњу школу. 
        

                                                                                                           Предметни наставник: 
                                                                                               Саша Шипка 

  
        

ПРОГРАМИРАЊЕ 
                              

 број одржаних часова:  26 
 број ученика укључених у рад секције:  2 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика      1 1  2 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Радно окружење. Програмски језик Python    (2) 
Линијска структура. Задаци.   (2) 
Разграната структура. Задаци.   (2) 
Циклична структура.  Задаци.   (2) 
 
 

НАСТАВНИК: 
Душица Чича 

 
 
 
 

СЕКЦИЈА У ОКВИРУ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 
 

 број одржаних часова:  33 
 број ученика укључених у рад секције:  10 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика  10       10 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
 

  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика        0 0 
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Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Снимање у радио „ Новак-у“- песама, 
рецитација, читање прича о животу светитеља 

Процена остварених активности Предвиђене активности су реализоване 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Укључивање већег броја ученика 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

 

 
     Наставник: 

Мaрица Лазукић 
 

 
  

Историјска секција 
 

 број одржаних часова:  _____ 
 број ученика укључених у рад секције:  22 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика       15 7 22 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
_током читаве године историјска секција је радила на изложбама Музеја школе 
(види извештај Музеја); 10 ученика 
; на сређивању артефаката у Депоу музеја; 7 ученика 
на сређивању кабинета историје-географије; 5 ученика     

 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Изложбе Музеја са такмичарским карактером 

Процена остварених активности Реализовано 80% активности; Прва награда 
ДКЦ за изложбу: 100 година од ослобођења 
Београда у Великом рату. 
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Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Рад на изради каталога Музеја  

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

На школским манифестацијама; у Музеју 
школе 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Клуб УН, Двојезична настава, Ликовна секција 

 
Наставник: 

Милош Пекић 
 
 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 
 број одржаних часова:  _____ 
 број ученика укључених у рад секције: 10 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     2  2 6 10 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Патинирање скулптуре Старине Новака са проф. Здравком Јоксимовићем     (9) 
Ликовне радионице у ОШ „Зага Маливук“      (5+4) 
Израда портрета Старине Новака који су поклоњени школама домаћинима у 
Румунији   (3) 
Ликовна радионица у Клужу са темом „Све о мени“   (5) 
Израда стрипа за часопис „Новак“     (1) 
Украшавање новогодишње јелке      (10) 
Сликање портрета Светог Саве уљем на платну и декорација прославе дана 
Светог Саве      (6) 
Илустрације за књигу „Кадар сти и утећи“      (1) 
Стрип за часопис „Новак“     (1) 

          Израда сценографије за квиз „Spelling Bee“         (4) 
          Изложба даровитих ђака      (7) 
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Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Ушеници чланови ликовне секције били су 
веома мотивисани и заинтересовани за све 
активности секције. 

Процена остварених активности Активности секције великим делом 
задовољавају потребе школе. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Набавка паметне табле која би била 
постављена у кабинету за ликовну културу. 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Рад секције видљив је свим ђацима и 
посетиоцима школе у термину одржавања 
изложбе даровитих ђака, приликом 
објављивања школског часописа и књига,  као 
и приликом одржавања школских 
манифестација. Видљивост би се повећала 
уколико се изложба даровитих ђака прошири 
на све предмете или хобије ђака из школе. 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са свим секцијама. 

 
 

 
Наставник: 

Иван Величковић 
 
 

 
 

 
 
 

 
KOШАРКА 

 
 број одржаних часова:  31 
 број ученика укључених у рад секције:  32 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     6 6 12 8 32 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Упознавање са техником кошарке  (32) 



 125

тактика кошарке      (32) 
Игра на два коша     (32) 

 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Кошарка игра на два коша са правилима 

Процена остварених активности Све планиране активност и њихови садржаји 
су у потпуности испуњени 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Кроз организовање турнира на којима би 
уценици били укључени 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са секцијама из спорта 

 
 

Наставник: 
Александар Суботић 

 
 
 

 
ФУДБАЛ 

 
 број одржаних часова:  34 
 број ученика укључених у рад секције:  21 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     10  11  21 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
Техника фудбала    (16) 
Tактика и правила фудбала   (18) 
Игра уз примену правила   (19) 
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Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Фудбал игра 

Процена остварених 
активности 

У потпуности Је остварено што је и 
планирано. 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Преко Разредних Старешина( на часовима 
одељенске заједнице) 

 
 

Наставник: 
Срђан Живковић 

 
 
 

 
 
 

ХОР 
 

 број одржаних часова:  36 
 број ученика укључених у рад секције:  20 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика     / / 5 5 10 
        

 реализоване активности (навести број укључених ученика) 
____Приредба поводом „Радости Европе“   (10) 
____ Музичка радионица „Да поделимо осмех уз песму и игру“     (10) 
____"Златна сирена" - соло певачи, мали вокални састави - дуети       (10) 
____Наступ оркестра и хора, промоција књиге Старине Новака       (10) 
____''Свети Сава'' – Школска слава_- хор и оркестар     (10) 

____ Дан школе – _ концерт Мала ноћна музика  - соло инструменти    (10) 
____ Дан школе – Свечана академија - хор и оркестар       (10) 
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Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

Недеља школе – соло наступи и групно 
извођење 

Процена остварених активности Веома успешно 

Предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 

Већа организованост наступа и већа 
редовност ученика на пробама. 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

Наступом хора и оркестра на разним свечаним 
приликама. 

Са којим другим секцијама би се 
могла направити заједничка 
презентација 

Са ликовном и драмском секцијом.. 

 
Наставник: 

Бојан Сарић 
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ОСТВАРИВАЊЕ  ПОСЕБНИХ  ПРОГРАМА 
 
     У  школској  2018/2019. години реализовали  су  се посебни  програми  образовно – 
васпитног  рада: 
 

 план и програм заштите животне средине 
 програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програми 

превенције других  облика ризичног понашања 
 програм социјалне заштите ученика у школи 
 програм здравствене заштите 
 план и програм професионалне оријентације 
 програм школског спорта и спортских активности школе 
 програм културних активности школе 
 програм слободних активности ученика 
 програм сарадње са породицом 
 програм сарадње са локалном заједницом 
 програм рада школске библиотеке  
 програм примене конвенције о правима детета 
 програм инклузивног образовања 

 
Садржаји  ових  програма  реализовани  су: 
 

 кроз  часове  редовне  наставе  
 кроз  часове  одељењских  старешина  
 кроз активности стручних сарадника школе 
 кроз садржаје ученичких организација и осталих ваннаставних активности 
 кроз  стручно  усавршавање  ван  школе, а по  програмима  које  је  у  оквиру 

садржаја  реализовало  Министарство  просвете и науке и  друге  стручне  
институције. 
 

 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
       У оквиру заштите животне средине и естетског уређења школе реализоване су 
конкретне теме у свим одељењским заједницама од првог до осмог разреда прецизиране 
оперативним плановима.  

       Ове школске године Школа је наставила сарадњу са Ботаничком баштом 
"Јевремовац" .   

На нивоу школе су обележени значајни датуми из области заштите животне средине.  

 
Ученици 4/2 учествовали су на конкурсу „Не прљај, немаш изговор “. Ученици 2/4 

узели су учешће у акцији „Чеп за хендикеп“, а пре него што су чепове предали, у 
школском дворишту од прикупљених чепова направили су мозаик.  

 
У другом полугодишту реализоване су и вршњачке едукације на тему Заштита 

животне средине, када су ученици 6. разреда као један од пројеката изборног предмета 
Чувари природе, одржали предавање ученицима 4. разреда.   
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У нашој школи је 27. маја 2019. године одржано је финално градско такмичење у 
квизу „Колико познајемо птице у граду“, које је организовала организација „Пријатељи 
деце Београда“, а екипа наше школе заузела је прво место. Ученици су учествовали на 
многобројним ликовним и литерарним конкурсима чија је тема била Заштита животне 
средине, а које су организовали Пријатељи деце београдске општине Палилула. 
 
 
 
 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ  ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
 

Чланови Тима за заштиту ученика су покретали и спроводили поступке и процедуре 
реаговања у ситуацијама насиља ради ефикасне заштите деце од насиља. Чланови 
Групе за интервенцију су пратили и евидентирали све врсте насиља, одређивали тип и 
ниво насиља и у складу са тим доносили одлуке о даљем поступању и евалуирали 
доношене одлуке. Након сваког случаја насиља у школи доношен је индивидуални план 
појачаног васпитног рада који су у сарадњи креирали и реализовали одељењске 
старешине и стручни сарадници у оквиру интервентних активности. Чланови тима су 
подстицали, ублажавали и отклањали последице насиља, саветодавно радили са 
децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља у 
складу са израђеним планом. Након одређеног временског периода вршена је и 
евалуација плана појачаног васпитног рада.  Чланови Групе за интервенцију су 
разматралисве спорне ситуације (тачку по тачку), контактирају Групу за превенцију и 
остале колеге који настављају извесне активности, а у вези са њима достављају 
извештаје у писаној форми.  

Тим је саветодавно радио и са родитељима и сарађивао са другим институцијама – 
МУП-ом, Центром за социјални рад, Прихватилиштем и здравственим службама. 

Стручни сарадници су кроз час одељењског старешине, и у млађим и у старијим 
разредима, континуирано и систематски током целе школске године у оквиру 
превентивних активности Тима реализовали психолошке радионице из програма „Чувари 
осмеха“, „Учионица добре воље“, „Умеће комуникације“, „Притисак вршњака“. Радионице 
на тему конструктивног решавања сукоба и асертивне комуникације реализовале су и 
одељењске старешине као и учитељи у продуженом боравку.  

  У оквиру превентивних активности у школи су континуирано реализована 
предавања МУП-а (одељења за малолетничку деликвенцију и наркоманију) и за ученике и 
за родитеље, а од ове школске године у 1, 4. и 6. разреду реализовао се Програм - 
Основи безбедности деце, са 1 часом на месечном нивоу. Као предавачи ангажовани су  
представници МУП-а, теме које су реализоване:Безбедност деце у саобраћају, Полиција у 
служби грађана, Насиље као негативна појава, Превенција и заштита деце од опојних 
дрога и алкохола, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и 
заштита деце од трговине људима, Заштита од пожара, техничко-технолошких опасности 
и природних непогода 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 
                Ученици и старијих и млађих разреда су током школске године учествовали у 
хуманитарним акцијама које су се организовале у школи. Деца школе слабијег 
материјалног стања добила су школски прибор који су им омогућили у акцији „Помоћ 
друговима“ . 
 За одређен број ученика у школи био је обезбеђен бесплатан ручак. Школа се 
обраћала и Центру за социјални рад и указивала на социјални статус појединих ученика, 
и током школске године интензивно сарађивала са представницима ЦСР-а.  
 
 
 
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

     У  сарадњи  са  ДЗ „Др Милутин  Ивковић“  и  школским  лекарима  током  целе  школске  
године,  спроводила  се  континуирана  здравствена  заштита  која  је  обухватала,  како  
систематске  контролне  прегледе,  стоматолошке прегледе,  тако  и  обавезну  имунизацију – 
вакцинацију  од  заразних  болести. Приликом  уписа  ученика  у  први  разред  педијатри  су  
давали  мишљење  о  психофизичкој  зрелости  деце  за  полазак  у  школу.  Школа је у 
оквору својих интервентних активности сарађивала са Домом здравља и службом Хитне 
помоћи. 
     Током  целе  школске  године, било  на  редовним  часовима  или  часовима  одељењског 
старешине као и на часовима изборних предмета, када  год  је  садржај  часова  дозвољавао  
дискутовало  се  о  хигијени, превенцији  од  болести  и  свему  ономе  што  је  у  вези  са  
очувањем здравља  деце: личној  хигијени, здравој  околини  и  здравој  исхрани. 

Ученици  4. и 7. разреда су присутвовали предавању о злоупотреби  психоактивних 
супстанци, под називом „Дрога је нула, живот је један“ које су одржали инспектори 
криминалистичке полиције у школској библиотеци.      

У нашој школи је 27. маја 2019. године одржано је финално градско такмичење у квизу 
„Колико познајемо птице у граду“, које је организовала организација „Пријатељи деце 
Беохграда“, а ученици наше школе освојили су прво место. 

 
 
 
ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Професионална оријентација се у школи реализовала кроз часове редовне наставе 
на којима су  наставници, зависно од садржаја часа, указивали на повезаност своје 
области са областима рада и занимања. Затим на часовима одељењског страшине 
реализовале су се  посебне теме везане за важност професионалног избора.  

Ученици млађих разреда учествовали су у Дружењу са бакама и декама које је 
реализовано у библиотеци школе и том приликом баке и деке су говориле о изазовима 
својих професија. Професори разредне наставе су кроз различите наставне јединице 
обрађивали и занимања.   

Пројектом Професионалне оријентације у Србији били су обухваћени сви ученици 
седмог разреда и сви ученици осмог разреда. Пројекат је имплементиран 
кроскурикуларно што доприноси бољем повезивању система знања. Радионице су 
реализоване  кроз различите предмете и при томе се водило рачуна о корелацији 
садржаја конкретне радионице са наставаним садржајем одређеног предмета. Поред 
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чланова тима програм су реализовале одељењске старешине VII и  VIII разреда и 
предметни наставници. Овогодшњи  Дан девојчица ученице осмог разреда провеле су у 
предузећу Schneider Electric. са наставницом Наташом Мугошом, координаторком Тима за 
ПО.  

Стручни сарадници су обављали индивидуална саветовања са ученицима у вези 
са доношењем одлуке о избору средње школе. Приликом саветовања за оне ученике који 
су и даље били неодлучни у вези са доношељњем одлуке дата је препорука и упућени су 
на професионалну оријентацију у Националној служби за запошљавање.  

 
 
 

 
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 
             У организацији наставника физичког васпитања ОШ „Старина Новак“ током ове 
школске године одржане су две спортске манифестације на којој су учествовали сви 
ученици школе: јесењи крос и спортски дан у оквиру Недеље школе (од 1-8. разреда). 
Ученици млађих разреда у оквиру слободних активности су редовно ишли на клизање у 
халу „Пионир“,  и изабраног спорта- пливање на пливање у СЦ „Ташмајдан“, а 
учествовали су и у спортским догађајима који су организовани изван школе. 

У септембру је одржан је традиционални јесењи крос Основне школе "Старина 
Новак" у организацији наставника физичког васпитања и свих наставника разредне и 
предметне наставе.  

Други спортски догађај (спортски дан) у оквиру прославе Недеље школе одржан је у 
другом полугодишту  у месецу мају када је одиграна кошаркашка утакмица између 
наставника и ученика 8. Разреда. 

Ученици су постигли запажене резултате и на такмичењима из атлетике и пливања.  

Велика нам је част и задовољство да истакнемо да су обе наше спортске 
манифестације у потпуности протекле у духу фер-плеја са пуним поштовањем свих 
учесника, такмичара и судија. Осим што на редовним часовима физичког васпитања 
истичемо значај фер-плеја и толеранције, трудимо се и да на свим осталим 
такмичарским и спортско-рекреативним манифестацијама у организацији наше школе 
промовишемо праве вредности спорта и важност учествовања у њему и на тај начин 
дајемо подршку и наш допринос развоју  акције Министарства омладине и спорта „Фер-
плеј је победа“ која има за циљ промоцију фер-плеја, толеранције и спречавање насиља 
у спорту. 

 
 
 
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

Ученици и млађих и старијих разреда су учествовали у најразличитијим културним 
манифестацијама у школи и другим ваншколским установама: свечани пријем првака, 
Дечија недеља, Сајам књига, промоција школског часописа „Новак“ , на школском радију 
„Новак“, Радост Европе, изложбе Музеја школе, Фестивал науке, Новогодишњи базар, 
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ликовни конкурси, музичке смотре, Пролећни карневал, током размене с ученицима из 
Холадније  у Србији и Холандији, Читалачка значка, промоције књига ученика писаца, 
сусрети са писцима, приредбе поводом обележавања Дана школе, Школске слава Свети 
Сава, завршетка школске године. 

Ученици млађих разреда су континуирано посећивали дечје позориште, Дечји 
културни центар, библиотеке, биоскоп, музеје, филхармонију и друге културне установе. 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
       Ове школске године ученици су показали велико интересовање за рад у слободним 
активностима које су се реализовале после часова редовне наставе, или у поподневној 
смени као предчас.  
        У зависности од саме секције (нпр. истраживачке, културно-уметничке) поједини 
садржаји су реализовани ван школе, у другим институцијама у сарадњи са локалном 
заједницом. 
    Слободне активности и секције  у млађим разредима: ликовне, драмска и математичке. 
     Ученици млађих разреда имали су могућност да у оквиру слободних активности иду на 
на клизање у Халу Пионир. 
 

Слободне активности и секције у старијим разредима: рецитаторска, литерарна, 
драмска, новинарска, историјска,  математичка, хор,секција у оквиру верске наставе, 
техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства, библиотечка, рад 
на Радију „Новак“ и друге.  
 
 
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Сарадња са родитељима школе остваривала се преко рада Савета родитеља, 
ангажовањем родитеља (појединачно или групно) у акцијама школе, учешћем родитеља у 
раду стручних актива и тимова, одржавањем општих родитељских састанака, 
разговорима родитеља и наставника и кроз саветодавни рад педагошко-психолошке 
службе. Сарадња се односи на побољшање општег образовно-васпитног рада школе, на 
информисање о психофизичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог 
рада и понашања. 

 
Ова сарадња реализовала се кроз следеће облике и форме: 
  Кроз индивидуалне и групне разговоре  са родитељима, наставници, педагог, 

психолог  и директор су  се непосредно упознавали са условима живота породице, 
економским приликама, хигијенским условима, културним навикама, односима у 
породици, односима родитеља према деци, здравственом стању, психофизичком 
развоју детета итд.  
 

 Током целе школске године одржавали су се родитељски састанци као групни облик 
међусобног информисања и договора о конкретним питањима и проблемима, као и 
кроз реализацију радионичарских активности.  
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 Родитељи су укључивани у наставни процес кроз  отворен дан школе за родитеље 
који је имао за циљ информисање и активно учешће на часу (радионице, 
презентације, предавања родитеља, изложбе). 

 
Отворени дан у месецу за родитеље је реализован по плану и програму у сваком 
месецу.  
 

 Септембар – спортски дан.  
 Новембар – обележен је Светски дан детета када је одржана манифестација  

под називом  "Дружење са бакама и декама". Осмехе присутног аудиторијума 
мамиле су импозантне тачке које су наши најмлађи ђаци припремали са својим 
бакама и декама.  

 Децембар – новогодишњи базар су реализовали наставници разредне наставе. 
Ученици млађих разреда су у продуженом боравку заједно са својим 
учитељицама кроз креативне радионице правили украсне и предмете практичне 
намене које су излагали и продавали на базару. Родитељи су у великом броју 
посетили базар, новогодишње приредбе и маскенбал и били су врло задовољни 
овом активношћу и проценили су да је базар успешно реализован и ове године.   

 Јануар – Тим за Професионалну оријентацију и наставници ликовне културе 
одржали су  радионицу „Ја за десет година“ из Програма професионалне 
оријентације са ученицима 8. Разреда и њиховим родитељима 

 
 Март – Чланови Стручног већа за српски језик и књижевност представили су 

свој рад у оквиру отвореног дана. Тог дана организовано је школско такмичење 
рецитатора, представљен је рад новинарске секције, а родитељи су могли да 
присуствују редовним часовима. Заједничка тема била је- Уметност и лепота 
речи. 

-   Поводом 8. марта, у појединим одељењима, одржани су јавни часови за маме. 
Отворед дан је протекао у пријатној атмосфери и задовољству свих ученика и 
родитеља, уз жељу да буде што више сличних дружења. 

- У оквиру стручног већа природних наука, ученици 5. разреда представили су 
практичне радове из конструкторског моделовања у оквиру предмета -техника и 
технологија 

 Април – из предмета ликовна култура и верска настава, на тему осликавање 
Ускршњих јаја одржан је отворен дан школе поводом предстојећег Васкрса.  

  
 Мај – У мају је одржан и пролећни карневал ученика млађих разреда, где су 

родитељи ученика узели активно учешће.  

- Одржана је презентација Програма учења кинеског језика и упознавања са 
кинеском културом и традицијом 

 Јун – учитељи млађих разреда су у библиотеци школе организовали 
одељењске приредбе за родитеље. Ове приредбе су биле посећене и 
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родитељи су уживали у њима и тако заокружили један циклус образовања своје 
деце.  

Сарадња са породицом реализована је и кроз различите активности у оквиру наставе 
у млађим разредима. 

Родитељи су узели учешће и у активностима организованим током Недеље школе.  

Школа је такође активно сарађивала и са родитељима будућих првака. Одржано је 
шест  Веселих сусрета током којих су учитељи реализовали различите радионице са 
предшколцима, а стручни сарадници и учитељи обављали информативна предавања 
родитељима на којима су их упознавали са радом Школе.  

 
 
 
 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
       Директор, стручни сарадници, секретар, наставници старијих и млађих разреда 
школе су током целе школске године на различите начине остваривали сарадњу са 
разним институцијама из локалне заједнице: Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, 
Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Градским секретаријатом за 
образовање, СО Палилула, Домом здравља Др М.Ивковић, Центром за социјални рад 
Палилула, МУП-ом.  
       Такође и са привредним, културним и спортско-рекреативним институацијама које се 
налазе у непосредној близини школе: СРЦ „Ташмајдан“, Хала Пионир,  библиотека 
„Милутин Бојић“, Хемијски, Богословски, Филолошки, и Учитељски факултет, Музеј 
„Николе Тесле“, Дечји културни центар, Народна библиотека, Ботаничка башта и др.          
      Сарадња је остваривана и са гимназијама и средњим школама (приватним и 
државним) у оквиру професионалне оријентације, Интернационалном школом у оквиру 
пројекта двојезичне наставе. Затим са Месном заједницом у реализацији културних 
садржаја: одржавање пригодних приредби, доделе материјалне помоћи ученицима и 
реализацији хуманитарних, еколошких и других акција, ОУП-ом Палилуле, ГСУП 
/одељење за малолетничку деликвенцију/, Центром за социјални рад Палилуле и Града с 
циљем сузбијања асоцијалног понашања ученика, малолетничке деликвенције. Са 
Црвеним крстом Палилуле, Града и Србије у спровођењу хуманитарних акција као и 
учешћем ученика на литерарним и ликовним конкурсима. Школа је спроводила акције 
прикупљања неопходних ствари /уџбеници, одећа, обућа, школски прибор/ - по потреби. 

Сарадња и са горенаведеним факултетима остварена је у вези са хоспитовањем 
студената, полагањем стручних испита и осталим обострано корисним облицима 
сарадње у реализацији образовно-васпитних задатака. 

Школа је сарађивала са Архивом Србије, Педагошким музејом, Етнографским 
музејом и другим музејима у оквиру рада Музеја школе. Затим са позориштем „Душко 
Радовић“, Регионалним центром за таленте.  
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  
 
     Током школске године библиотекари су развијали и неговали навике читања и 
коришћења библиотеке код ученика и наставника. Реализована је манифестација 
„Читалачка значка“ која је трајала током читаве школске године. 
     Кроз сарадњу с наставницима, ученицима и њиховим родитељима развијана је и 
промовисана правилна употреба свих облика извора информација.  
     Рађена је електронска обрада књига у електронској бази. 
     Организовани су књижевни сусрети са писцима, предавања и угледни часови као и 
књижевне вечери и промоције књига ученика писаца, дружење са ученицима млађих и 
старијих разреда поводом Светског дана књиге. 
  Библиотекар је пратио књижевне конкурсе и важне датуме. Реализовано је такмичење 
рецитатора, тематске изложбе, активности у оквиру Сајма књига, „Читалачка значка“ 
школска манифестација читања. 
       Тим за радио креирао је и емитовао радио програма. Настављена је и интезивирана 
сарадња са институцијама културе из нашег, школског окружења (ДКЦ, Библиотека 
Милутин Бојић, Установа културе Палилула...). 

 
 
 
ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 
 
       Овај програм реализован је на нивоу школе кроз радионице/предавања на часовима 
грађанског васпитања и кроз часове одељењског старешине у свим разредима од првог 
до осмог, као и кроз радионичарске активности које су током школске године реализовали 
психолог и педагог. 

 Затим, разне теме обрађиване су и кроз рад Ученичког парламента.  
Овај програм се остваривао и кроз посете културним установама.  

 
 

ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

Ученицима који су имали потребу за додатном подршком за први ниво, односно за 
идивидуални приступ ученику, наставници разредне и предметне наставе су у сарадњи са 
стручним сарадницима реализовали мере и активности предвиђене индивидуално-
образовним планом ученика. Пружена је подршка у раду прилагођавањем метода и облика 
рада. За одређен број ученика примењиване су и  мере индивидуализације кроз примену 
одговарајућег начина рада и задавањем материјала у складу са потребама ученика (како 
оних који спорије напредују тако и надареним ученицима). За талентоване уечнике је била 
организована и посета Петници за талентоване ученике “Научни дан у Петници“. Са 
талентованим ученицима наставници су додатно радили што је резултирало јако изузетним 
постигнућима ученика на конкурсима и такмичењима.  Три ученика у осмом разреду су 
полагала завршни испит у посебним условима. На крају првог и другог полугодишта 
наставници су радили и евалуацију реализације ИОП-а. 

Родитељи ученика су активно учествовали у изради педагошких профила ученика као 
и у давању предлога за индивидуални програм рада за своју децу.   
           Деци са лакшим облицима психичких поремећаја и њиховим родитељима,  психолог и 
педагог пружале су одговарајућу подршку. Деца  лакше ометена у интелектуалном развоју су 
праћена, а пружена им је додатна помоћ  ради лакшег укључивања у васпитно образовни 
процес од стране дефектолога који ради у школи једном недељено. Школа се обраћала за 
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помоћ и другим институцијама. Остварена је сарадња са Институтом за ментално здравље, 
Развојним саветовалиштем, Центром за социјални рад општине Палилула, као и другим 
надлежним институцијама и заводима у коју су упућена ова деца. 
 Школа је остварила сарадњу са ОШ „Бошко Буха“ и ове школске године ангажован је 
дефектолог - олигофренолог који ради са ученицима који се образују по индивидуализацији и 
ИОП-1 у одељењу за подршку ученицима.  

 
 
НЕДЕЉА ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”  
      

Прослава 97 године ОШ „Старина Новак“ почела је обележавањем Недеље школе у 
уторак,  28.5.2019.год.  и то осмом смотром кућних љубимаца. За реализацију Смотре 
био је задужен Стефан Димитријевић. 

Осма смотра кућних љубимаца испунила је два важна задатка. Представљала је 
забаван али организован догађај који је ујединио ђаке, наставнике, родитеље, комшије... 
Представљао је занимљив час примењене биологије на коме се, неосетно, могло научини 
много о животињама. Стефан Димитријевић, као међународни кинолошки судија и добар 
познавалац животиња, потрудио се да необични час биологије са живим животињама 
протекне на атрактиван и занимљив начин. Свим учесницима Смотре додељене су 
дипломе учешће.  

У среду, 29. маја 2019.  у холу школе одржан је камерни концерт наших ђака  који 
су присутној публици, у којој је било ђака, наставника, родитеља и гостију, приуштили 
уживање у познатим композицијама озбиљне музике. Уз буран аплауз после сваког 
извођења, смењивали су се пијанисти, виолинисти, гитариста, кларинетиста. 

Између нумера дефиловали су млађи ђаци у костимима са недавно одржаног 
седмог пролећног карневала. Сви су награђивани топлим аплаузима. Након последњег 
извођења, наставник Бојан Сарић је захвалио публици на присуству и позвао на нов 
концерт идуће године. 

 
Након тога, у библиотеци школе одржана је промоција новог броја школског 

листа „НОВАК“ и „НОВАКА ДОДАТКА“ који је одштампан као трећа књига библиотеке  
Новакова руковет - „КАДАР СТИЋИ И УТЕЋИ“, аутора Милоша Пекића. Промоцију је 
водио библиотекар Василије који је истакао важност Пекићеве треће књиге али и значај 
Старине Новака као епске и историјске личности. После кратког увода, Василије је реч 
дао првом говорнику, директору школе Влади Вучинићу. Директор је одмах нагласио да 
ће од свих који буду говорили најмање причати о самој књизи, и да има потребу да говори 
о самом подухвату објављивања свеобухватне антологије народних песама о Старини 
Новаку. Истакао је да су сви у школи својим конкретним залагањем дали најбољи пример 
ђацима на који могу да се угледају, а што је он приметио у ситном детаљу, односно, у 
изгледу позивнице за матурско вече коју су му матуранти уручили а на којој је матурско 
вече названо „Хајдучки растанак генерације `04“. Други говорник је била уредница листа 
„НОВАК“ Марија Марковић, наставница српског језика. Она је представила концепцију 
листа који настоји да приказује догађаје и активности ђака афирмишући заједништво и 
колективизам, а да се бројчани резултати са разних такмичења, којих наши ђаци имају 
много, не објављују, да се не би форсирало ривалство и потреба за престижом. 
Последњи говорник је био аутор књиге, Милош Пекић. Описао је како је настала збирка 
народних песама сабраних у библиотеку „Новакова руковет“. Истакао је да су песме у 
трећој, најновијој књизи, најпознатије народне песме о Старини Новаку и да, по његовом 
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мишљењу, представљају и највиши песнички квалитет. Осврнуо се на илустрације у 
књизи, а чији су аутори ученици наше школе.  

У четвртак, 30.5.2019.год. реализована је Свечана академија . У препуној сали 
Дечјег културног центра ученици наше школе извели су приредбу под називом „Ја имам 
таленат“ за коју је била задужена наставница Наташа Мугоша. 

На сцени су се смењивали ученици од 1. до 8. разреда. Након што би се, баш као у 
правом таленат шоу, представили, изводили су своје тачке: рецитовали, певали, играли, 
глумили, свирали, превртали се и радили безброј звезда и шпаги... 

Након представе, у свом обраћању директор школе је истакао запажене успехе 
ученика на разним такмичењима и уручио тринаест  Плакета савесног ђака. „Плакета 
савесног ђака“ је награда ОШ “Старина Новак“, јединствена у нашој земљи, коју додељује 
директор школе. Основ за доделу ове награде нису оцене номинално, нити бројчано 
врхунски резултати на такмичењима (поени, дипломе, ранг-листе, медаље, резултати...) 
већ чињеница да је ђак дао све од себе без обзира на његов природни потенцијал. За 
доделу ове награде узима се у обзир општи утисак о ђаку: његов однос према ђачким 
задацима, његов однос према наставницима и друговима, ангажованост у ваннаставним 
активностима, помагање другова који слабије уче, дисциплина и васпитање.  

У петак, 31.5.2019. организован је спортски дан. Спортски дан протекао је у духу 
фер-плеја, а највећу пажњу тога дана, изазвала је кошаркашка утакмица између 
наставника и ученика. 

 Од 1.6. до 3.6.2019. одржано је Пето саветовање просветних радника  на 
Златару, на тему  МЕСТО УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ, у организацији 
ОШ Старина Новак. Излагане су следеће теме: 

  
- ЗАХТЕВИ МОДЕРНОГ УЏБЕНИКА, излагање наставница географије, мр Сање 

Топаловић 
- РЕЦЕНЗИЈА УЏБЕНИКА, излагање наставница историје Мање Милиновић 
- ПРИМЕР УЏБЕНИКА ПРОИСТЕКЛОГ ИЗ ПОЗИТИВНЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ, 

излагање директора школе Владе Вучинића  
- СПЕЦИФИЧНОСТИ УЏБЕНИКА ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА, 

излагање учитељице Марине Јовановић 
- ЂАЧКИ РАДИО И ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИК, излагање Василија Савића, уредника 

радија „НОВА 

 
 

Извештај о реализацији посебних програма припремили,  
стручни сарадници, Никола Стевановић и Ивана Николић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ПАЛИЛУЛА" 

 
                                                            ГОДИШЊИ     ИЗВЕШТАЈ 

                                                    о раду Организације"Пријатељи деце београдске општине Палилула"  
                                                                                 за школску 2018/2019. годину,  
време  
реали 
зације 

 
    АКТИВНОСТ           

 
  реализа 
     тори  

 
                              Ниво такмичења и резултати  
школско  општинско  градско  

 
IX / X/ 
XI /XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Литерарни конкурс  
 
Дечија недеља 

 
1-8. раз. 

  
2.м. Виктор Савић 3/2 

 
 
 
 
 

Литерарни конкурс  
 
Поносим се својим 
 прецима 

 
1-8. раз. 

 3.м. Виктор Савић 3/2  

Ликовни конкурс  
 
Дечија недеља 
 

 
1-8. раз. 

 1.м.  Мина Рацо 2/3 
  Спец. награда Василије  
   Дрљча 2/3 
1.м. Миа Најдановић 5/1 
3.м. Дана Кесер 8/1 

     

Литерарни конкурс 
 
Поклањам ти 
 пријатељство 

 
1-8. раз. 

 1.м. Јована Стојановић 4/2
2.м. Андреј Перовић 3/3 
3.м. Вида Бојовић 3/2 
3.м. Теодора Сремац 4/3 
2.м. Реља Царић 8/4 
 

  

 
Ликовни конкурс  
 
Народне ношње  
 

 
1-8. раз. 

 1.м. Нина Боровић 3/1 
Спец.награда Катарина  
                Стефановић 4/2 
2.м. Дана Кесер 8/1 

 

 
Ликовни конкурс  
 
Илустрација песме 
 

 
1-8. раз. 

 1.м. Тамара Земуновић 4/1
2.м. Лена Радојевић 3/1 
1.м. Миа Најдановић 5/1 
2.м. Гаврило Николић 5/1

  

 
Литерарни конкурс  
 
Песничка сусретања 
 
Ликовни конкурс  
 
Мој свет чаробан и  

 
1-8. раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.м. Реља Царић 8/4 
2.м. Марко Радичевић 7/3
 
 
2.м. Миа Најдановић 5/1 
Спец.награда Јана  
            Марковиић 6/3 
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I /VI 

леп 
Ликовни конкурс  
 
Мој Београд 
 
 
Литерарни конкурс  
 
Мој Београд 
 
 
Литерарни конкурс  
 
Мој свет чаробан и леп 
 
 
Ликовни конкурс  
 
Мали Пјер – дечја 
 карикатура 
 
 
 
 
Ликовни конкурс  
 
Пријатељство 
 
 
 
Литерарни конкурс  
 
Пријатељ 
 
Такмичење  
рецитатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.м. Анђела  
  Станковић 4/2
2.м. Гала  
 Маринковић 3/2
3.м. Ања  
Ђогатовић 1/1 и 
Лана 
 Дробњак 2/2 
 
1.м. Уна  
Недељковић 8/3
2.м. Ана 
 Јовановић8/1 и
 Ђорђе  
Каленић 8/2 

 
 
2.м. Анђела Мемет 6/3 
 
 
 
3.м. Марко Радичевић 7/3
 
 
 
 
 
3.м. Вида Бојовић3/2 
 
 
 
1.м. Тамара Земуновић 4/1
2.м. Софија Бечић 4/1 
 
1.м. Дана Кесер 8/1 
2.м. Магдалена  
       Јаковљевић 7/2 
 
 
1.м. Катарина  
      Стефановић 4/2 
Спец.награда 
       Ива Рајковић 2/3 
       Јована Марјановић 1/1
2.м. Петар Каћански 5/1 
 
2.м. Вук Пантелић 2/2 
 
 
 
 
1.м. Анђела Станковић 4/2
1.м. Уна Недељковић 8/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.м. Уна  
Недељковић 8/3 
и пласман на  
републичко  
такмичење 
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Златна сирена 
 
 
 
 
 
 
Ликовни конкурс 
 
Илустрација недо 
вршене 
 приче 
 
 
 
Литерарни конкурс  
 
Недовршена прича  
 
 
Ликовни конкурс  
 
Васкршње ликовне 
 радости 
 
 
Осликавање јаја  
 
 
Ликовни конкурс  
 
Мостови 
 
 
 
Литерарни конкурс  
 
Мостови 
 
Литерарни конкурс  
 
Недовршена прича  

 
 

Ликовни конкурс  
 

3.м. Катарина  
 Видаковић 8/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Похвала Никола Мрђа 6/3
2.м. Матеа Јовановић 5/3 
1.м. Лореана Беатовић 7/1
2.м. Огњен Сребрић 8/4 
 
 
 
 
 
1.м. Андрија  
    Горгијевски 2/1 
2.м. Вук Србљановић 2/3 
1.м. Дана Кесер 8/1 
3.м. Миа Најдановић 5/1 
 
 
 
2.м. Андреј Величковић 3/2
 
 
 
1.м. Софија Бечић 4/1 
1.м. Софија Станојловић 
         2/3 
 
 
 
1.м. Гала Маринковић3/2
1.м. Вида Бојовић 3/2 
 
2.м. Тара Секулић 4/3 
Спец. награда Лена  
     Миросављевић 2/4 
2.м. Анита Ђорђевић 5/3 
 
 
2.м. Вида Бојовић 3/2 
2.м. Марко Радичевић 7/3
 
 
2.м. Вида Бојовић 3/2 
2.м. Марко Радичевић 7/3
 
 
 
1.м. Јана Пантелић 4/1 
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Птице 
 

Литерарни конкурс  
 
Птице 
 
 
 
Ликовни конкурс  
 
Мој дом је планета 
 
Литерарни конкурс  
 
Мој дом је планета 
 
 
Ликовни конкурс  
 
Кад се ласте врате  
с југа 
 
Литерарни конкурс  
 
Кад се ласте врате 
 с југа 
 
Квиз–Колико познајемо 
птице у граду? 
 
 
 
 

1.м. Николина  
        Милошевић 2/3 
1.м. Дана Кесер 8/1 
 
3.м. Виктор Савић 3/2 
 
 
 
 
1.м. Емил Грба 2/3 
3.м. Ања Ђогатовић 1/1 
1.м. Маша Рељић 5/1 
3.м. Софиа Погачар 5/2 
 
3.м. Гала Маринковић 3/2
 
 
 
1.м. Нина Боровић 3/1 
2.м. Иван Ћурапов 3/2 
 
 
 
2.м. Емилија Нешић 1/1 
3.м. Моника Мирковић 3/2
 
 
1.м. екипно  
Милена Ђуровић 6/1 
Ружица Јаничић 6/1 
Наталија 
Јовановић6/1 
Миа Тепавчевић 6/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.м. екипно  
Милена 
Ђуровић 6/1 
Ружица 
Јаничић 6/1 
Наталија 
Јовановић6/1 
Миа 
Тепавчевић 
6/1 

                                                                  
У току школске 2018/2019. године, ученици наше школе учествовали су у свим активностима 
Организације "Пријатељи деце београдске општине Палилула". 
 Активности предвиђене Планом и програмом Организације су у потпуности реализоване. 
Учитељи, наст.српског језика, музичке и ликовне културе веома су се ангажовали, те су и њихови 
ученици постигли одличне резултате. 
             

 
КООРДИНАТОР за школу  

Сњежана Ћивша, проф.разредне наставе                
 
 



 142

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА У ОШ ,,СТАРИНА НОВАК“  
 
 
 
Активности ЦК одвијале су се у току ове школске године следећим редом: 
 
 

1.  Акција,,Здрави стилови живота“ , предаванје о здравој исхрани и здравом 
начину живота за ученике 7. разреда 

 
2. ,, Трка за срећније детињство“ ,  традиционална трка на стадиону ОФК Београда 

где је узела учешће и наша школа 
 
 
3. Учешће на ликовном конкурсу,,Крв живот значи“(на конкурс смо послали радове 

ученика од 1. – 8. разреда где је помогао проф. Ликовног Иван Величковић) 
 
4. Општинско такмичење- квиз,,Шта знаш о Црвеном крсту“ 

(осам ученика 4. разреда учествовало у квизу које је одржано у Установи 
културе ,,Влада Дивљан“где су деца добила похвалнице за освојено треће 
место  . 
  
Изабрани волонтери за рад у ЦК где су самим тим и прошли обуку за рад 
 

               Обележени су и следећи датуми: 
                              

- Светски дан борбе против AIDS-а           
                            

- Дан против дуванског дима 
 

- Недеља Црвеног крста 
 
 

- Дан волонтера ЦК 
  

Вршњачка едукација  на тему : ,,Превенција и заштита од наркотика код 
младих „ 

 
   Коментар:На реализацији програма ЦК за ову школску годину по Задужењу у школи 
радила је Биљана Радаковић . 
 Да би ова организација још боље радила, потребна нам је подршка и волонтерски рад 
свих колега. 
 
 
 

 за ЦК, 
 Биљана Радаковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Клуба за Уједињене нације  
  

• број одржаних часова:  20 
• број ученика укључених у рад секције:  19 

 
  I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 
број ученика          19      19 

        
• реализоване активности (навести број укључених ученика Информисање 

ученик о циљевима и активностима Клуба за УН   ( 19 ) 
Уређење паноа УН                                                                                    ( 19 ) 
Исписивање порука и израда цртежа на задате теме                       ( 19 ) 
Радионица поводом обележавања светских дана                             ( 19 ) 

 
Садржаји/активности за које су 
ученици били највише 
заинетересовани 

• Уређење паноа 
• Могућа путовања 

Процена остварених 
активности 

• Све активности су реализоване  

Предлози за унапређење рада 
у наредној школској години 

• Реализација путовања 

На који начин би се свим 
ученицима школе могао 
презентовати рад и постигнуће 
секције 

• Разговор са ученицима 
• Сајт школе 
• Радио „Новак“ 
• Лист „Новак“ 

Са којим другим секцијама би 
се могла направити заједничка 
презентација 

• Рецитаторска секција 
• Новинарска секција 

 
 

 
Ментор Клуба за УН, 

Мр Драгана Лончаревић 
 
             
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКЕ ДРУЖИНЕ „ СТАРИНА НОВАК“ 
 

Ученици 2. разреда сакупљали су школски прибор за децу са Косова и Метохије. 
Пакетићи су предати координатору Урошу запосленом у ВДС-у (Верско добровољно 
старатељство) 
                                      
 

                          Координатор ђачке дружине „ Старина Новак“ 
 

                                                                                  Наставник верске наставе, М.Лазукић 
 



 144

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
          
 
САРАДЊА СА ХОЛАНДИЈОМ  

Размена ученика 

  
У школској 2018/19 години, настављена је сарадња са холандском школом ,,Sint- Janscollege''. 
Програм сарадње одвијао се у оквиру две недеље размене, и то у периоду између 08.10. - 
13.10.2018., када је 22 холандска ученика посетило нашу школу, и између 01.04. - 07.04.2019. 
када су наши ученици били гости холандских ђака.  
У оквиру Недеља размене у Србији укључено је укупно 44 ученика из Србије и Холандије. Као 
и увек, релаизован је изузетно велики број активности чије је спровођење, због претходног 
искуства и озбиљне организације која је укључила темељне припреме и  детаљне и прецизне 
поделе одговорности и задужења, протекла најбоље до сада, а по мишљењу обеју страна. 
Евентуалне новонастале ситуације решаване су у ходу ефикасно, сатница поштована, нове 
одлуке доношене брзо. Припреме за недељу размене почеле су још у јуну претходне године, а 
интензивно су се одвијале од почетка септембра до саме недеље доласка гостију. Велики број 
реализатора активности као и институција од значаја ван саме школе, као и претходних 
година, био је укључен у програм недеље размене, а са сврхом остваривања циљева оваквог 
вида наставе. Испред школе, главни планери, организатори, доносиоци одлука и носиоци 
активности, а свако у складу са својом улогом,  били су пре свега директор школе Влада 
Вучинић и чланови двојезичног тима: Соња Иванчевић, Александра Куртеш, Ивана 
Симеуновић, Маја Заграђанин, Мања Милиновић, а велику помоћ као и свих претходних 
недеља размене пружила је бивша ученица школе, Ирена Заграђанин, које је своје искуство 
стечено у ДЛЦБ-у у оквиру фестивала Радост Европе, искористила како би помогла 
наставницима при реализовању активности. 
Недеља размене у Холандији такође је била изузетна, активности разноврсне, занимљиве и у 
складу са циљевима недеље размене. Време је било лепо, те је и одвијање активности 
протекло у пријатној атмосфери.  
Након реализације и једне и друге недеље размене, општи утисак је да су остварени циљеви 
размене и да се она реализује на веома високом нивоу, у смислу организације, распореда, 
избора, квалитета и садржаја активности, као и међусобне комуникације међу актерима 
сарадње. У том смислу, планиран је наставак сарадње.  

 
Следи програм недеље размене: 

Србија - 08.10. - 13.10.2018. 
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Ponedeljak 
08.10. 

Utorak 
09.10. 

Sreda 
10.10. 

Četvrtak 
11.10. 

Petak 
12.10. 

Subota 
13.10. 

11.35 
Dolazak gostiju iz 
Holandije 
(na aerodromu će ih 
dočekati  direktor 
škole i neko od 
nastavnika, prevoz 
autobusom do škole) 
13.00  
Doček u školi; 
Okupljanje svih 
učenika u biblioteci; 
dobrodošlica, 
upoznavanje sa 
programom posete i i 
sa grupama za rad na 
projektima  
13.30   
Ručak (oba kabineta 
matematike) 
14.15  
Grupa 1 (biblioteka): 
Uvodna radionica i 
upuznavanje sa 
temama za projekte 
Grupa2: Dramska 
radionica (mala sala) 
15.10  
 Promena grupa 
Grupa 2  biblioteka:   
Grupa1:  mala sala 
 16.10 
Kraj  programa – 
roditelji domaćina 
dolaze po decu; 

8.00  
Dolazak u školu i 
okupljanje u okviru 
svojih grupa (holandski 
đaci i nastavnici; srpski 
đaci i njihovi nastavnici – 
biblioteka i  jedna 
učionica) 
8.30 
Obilazak Beograda 
autobusom u pratnji dva 
vodiča 
12.30 – 13.50 
Dolazak na Kalemegdan 
– edukativna šetnja 
Kalemegdanom, 
saznavanje informacija 
za kviz (u okviru 4 grupe) 
13.50 -14.50 
Slobodno vreme u Knez 
Mihailovoj ulici 
14.50  
Okupljanje na Trgu 
republike 
15.00 – 16.00 
Poseta Narodnom 
muzeju 
16.00 
Učenici se vraćaju  u 
školu i  provode 
popodne i veče sa 
porodicama domaćina 
 
 
 

9.00  
Okupljanje u školskom 
dvorištu, polazak za 
Novi Sad 
10.15 Sremski Karlovci 
(šetnja, obilazak crkve, 
slobodno vreme za 
užinu) 
12.30 - 13.15 
Obilazak 
Petrovaradinske 
tvrđave 
13.15 - 14.15 
Obilazak podzemnih 
tunela na 
Petrovaradinu 
14.15 - 15.00 
Panoramsko 
razgledanje Novog 
Sada autobusom i tura 
u pratnji vodiča 
15.10 - 17.30 
Slobodno vreme u 
Novom Sadu 
 
17.40 
Povratak u Beograd 
19.00  
Povratak porodicama 
domaćina  
 
 
 
 
 

8.00 - 8.45  1. čas 
8.50 -9.35   2. čas 
Dva časa nastave u školi. 
Biće obuhvaćena dva 
predmeta: matematika i 
fizika (učenici će biti 
podeljeni u dve grupe, a 
svaka grupa će pohađati 
oba školska časa ) 
9.35 - 10.15 
Odmor i slobodno vreme 
u školskom dvorištu 
10.15 
Odlazak u SC "Hala 
Pionir", iznajmljivanje 
klizaljki 
11.00 - 12.00 
Klizanje na ledu 
12.15 - 12.45 
Povratak u školu 
12.45 - 14.00 (13.30) 
Ručak i slobodno 
vreme  
13.30 
Okupljanje učenika koji će 
voditi NTC kviz i njihovo 
obučavanje 
14.00 
Okupljanje svih ostalih 
učenika u školi 
14.00 -16.00 
NTC kviz u sali za fizičko  
16.00 
Veče sa porodicama 
domaćina  

9.00 – 10.00 Kahoot 
Kalemegdanski kviz 
10.00 – 10.10  
Pauza 
10.10 – 12.30 
Rad na projektima  u 
grupama (teme su 
dodeljene prvog dana 
razmene) 
- biblioteka 
(priprema samih projekata i 
njihove usmene 
prezentacije-podrazumeva 
se izlaganje svih članova 
grupe) 
20-o minutna pauza za 
užinu biće ubačena na 
polovini vremena izrade 
projekata 
12.30 - 13.00 
Prezentacije svih projekata 
u 2  učionice . Nakon toga, 
nastavnici vrše evaluaciju 
projekata 
13.00 – 13.30  
Pauza za ručak 
13.30 -14.50 
Sportske aktivnosti u 
školskoj fiskulturnoj sali  
14. 50 Povratak porodicama 
domacina 
19.30 -21.30 
Završno veče  
(usmena prezentacija 
najboljih projekata, i svih 

Dan sa 
porodicama 
domaćina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.15 
Okupljanje u školi 
 
16.00 
Dolazak na 
aerodrom,  
prijavljivanje za 
let i predaja 
prtljaga 
 
17.55 Let za  
Holandiju 
  

 
 

Мања Милиновић 

Координатор Тима за двојезичну наставу 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈA ПРОГРАМА УЧЕЊА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
ГОДИНИ 
 

Од септембра, 2017. године, ученици ОШ ,,Старина Новак'' имају прилику да 
похађају наставу кинеског језика, која обухвата учење самог језика, али и основних одлика 
културе и традиције овог народа.  

Уџбеници коришћени у реализацији овог програма на забаван начин уводе ученике 
у основе кинеског језика, почевши од гласова који га чине, преко акцената до самог 
кинеског писма, а све пропраћено дивно илустрованим дијалозима. 

Кинеска култура представљена је кроз географију Кине, са посебним освртом на 
веће градове и најзначајније знаменитости, затим фестивале, уметност, сличности и 
различитости националних мањина које живе у Кини, исхрану и одевање. 

У саму наставу укључено је и учење традиционалних кинеских вештина, као што је 
сликање мастилом, калиграфија у којој се користи бамбусово перо, прављење 
традиционалног кинеског накита и уметност сечења папира, што све чини практични део 
овог програма. 
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Исто тако, не мање занимљиво, на часовима кинеског ученици уче да плешу и 
певају традиционалне кинеске плесове и песме, али и оне модерне, укључујући кинески 
реп. Ни дечије игре, као што је ,,кинески фудбал'', нису запостављене. 

Сви уџбеници и други наставни материјал, као и сама настава кинеског језика,  
поклон су Владе Народне републике Кине српским ученицима. Наставу изводе 
наставнице из Кине које су студирале предавање кинеског језика као страног језика, и које 
у ту сврху бораве у Србији како би наше ђаке училе свом матерњем језику. 

У сврху промоције овог облика наставе, одржан је у библиотеци школе и Отворен 
дан кинеског језика и културе, коме су могли присуствовати сви заинтересовани ученици 
и њихови родитељи и пријатељи.  

Настава кинеског језика доступна је ученицима свих разреда. До сада, једна 
наставница је изводила наставу у нижим, а друга у вишим разредима. Протекле школске 
године 25 ученика нижих разреда и 18 ученика виших разреда похађало је наставу 
кинеског језика и културе. Ученици који две године за редом слушају наставу, имају 
прилику да полажу испит из кинеског језика и добију светски признате сертификате. 

Сарадња коју смо до сада остварили са наставницама кинеског језика, међу којима 
се истицала наставница и координаторка Сиси, била је изузетна и надамо се да ће тако 
бити и наредних година.  

Соња Иванчевић 
                                                                           Координатор Пројекта  

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „РАДОСТ ЕВРОПЕ“  
 
На манифестацији „Радост Европе”, одржаној од 1. до 6. октобра ове године, учествовала 
су деца из осамнаест европских земаља. 
Ученице наше школе угостиле су представнице две земље: Хрватске и Румуније.  
Плесна група „Венере” из Вуковара, са једанаест чланова представљала је Хрватску. 
Њихови домаћини биле су ученице IV, V и VI разреда а координатор ДКЦ Београда била 
је Ирена Заграђанин. 
Румунију је представљала плесна група из Ђерђа са десет чланова а њихови домаћини 
су биле наше ученице VI, VII и VIII разреда. Координатор ДКЦ Београда била је Марина 
Колесар. 
Програм манифестације, традиционално, је обухватио следеће активности: карневал и 
свечано отварање на Калемегдану, пријем гостију код градоначелника Београда, 
концерте „Сусрети пријатељства”, спортски дан на Ади Циганлији и свечани-завршни 
концерт у центру „Сава”. 
Чланови обе групе, 21 гост и 19 домаћина проводиле су сваки слободан тренутак заједно, 
упознајући се и дружећи се. 
Ученице Ива Јовановић и Миона Копривица биле су гости емисије поводом „Радости 
Европе” на ТВ Студио Б а Ружица Јаничић и Миња Ћирић Гостовале су на Првом 
програму Радио Београда. 
Наша школа се представила гостима из Румуније и Хрватске приредбом групе певача и 
чланова школског оркестра. 
  

Координатор манифестације Радост Европе, 
                                                                                       Маја Заграђанин 
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САРАДЊА СА РУМУНИЈОМ 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ „СТАРИНА НОВАК-БАБА НОВАК“ 

 
Пројекат „СТАРИНА НОВАК-БАБА НОВАК“ није реализован у 2017/2018. школској години, 
јер је у партнерској школи Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU  у Румунији дошло до 
кадровских промена (нови директор) непосредно пред планирани одлазак нашег тима у 
Блаж. 
О начинима будуће сарадње биће разговарано до краја августа 2018. 

  

 
                                                                                       Маја Заграђанин  

 
 
 
 
 
СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2018. 
 
У организацији Дечјег културног центра Београда ове године је први пут одржана 
манифестација „Свесрпски дечји сабор“, под покровитељством председника Републике 
Србије господина Александра Вучића. Наша школа је одабрана да од 23. до 27. маја 
угости четрдесет седморо деце српске националности из земаља региона. 
Ученици одељења: 51,53,61,62,63,71,72,73,74,83  били су домаћини вршњацима из: 
- Румуније, Теоретска гимназија „Доситеј Обрадовић“- Темишвар 
- Мађарске, Српска основна школа и гимназија „Никола Тесла“- Будимпешта 
- Босне и Херцеговине/Републике Српске, ОШ „Свети Сава“- Бијељина 
- Хрватске, Вуковарско српско певачко друштво „Јавор“- Вуковар 
- Црне Горе, ФК „Обилић“- Херцег Нови 
Циљ манифестације је да деца заволе земљу свог порекла и боље упознају српску 
историју, традицију и културу. 
Сабор је свечано отворен приредбом у Дечјем културном центру Београда посвећеном 
обележавању „ Дана Ћирила и Методија“ којој су присуствовали гости и њихови домаћини 
као и ученици првог разреда наше школе. Програм манифестације је обухватио: обилазак 
Београда туристичким аутобусом (упознавање са знаменитостима главног града), 
историјски квиз „Београд кроз векове“ на Калемегдану, стручно вођење кроз Дом Народне 
скупштине Републике Србије, обилазак Музеја аутомобила, посету Тршићу у коме је 
одржана позоришна представа „Преваранти“ Малог позоришта „Душко Радовић“. 
Наша школа се гостима представила приредбом која је одржана 24. маја а коју су извели 
хор и оркестар школе и група рецитатора. Приредбу су припремили наставници Наташа 
Мугоша, Бојан Сарић и Драгана Лончаревић. 
У организацији целокупне манифестације учествовали су: директор школе Влада Вучинић 
и наставници Стефан Будимировић, Иван Величковић, Феђа Пишчевић и Маја Заграђанин 
као и координатор Дечјег културног центра Београда за ову манифестацију Ирена 
Заграђанин. 
„Свесрпски дечји сабор 2018“. је изнедрио многобројна пријатељства широм региона. 
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Манифестација је реализована, првенствено, захваљујући нашим ученицима-домаћинима 
и њиховим породицама које су угостиле српску децу из дијаспоре и показале велико 
разумевање за значај овог догађаја на чему им се искрено захваљујем. 

                                       Координатор школског тима за Свесрпски дечји сабор 2018. 
                                                                                                              Маја Заграђанин 

 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТАМА КУЛТУРНИМ УСТАНОВАМА (ПОЗОРИШТЕ, БИОСКОП) 
 
 
У току ове школске године (2018/2019.), а у циљу што квалитетнијег обављања 
образовања и васпитања у Основној школи "Старина Новак", организовала сам посете 
дечјем позоришту као и одласке у биоскоп, за ученике првог, другог, трећег и четвртог 
разреда. Гледајући ове представе и биоскопске пројекције ученици су препознали 
негативне појаве од стране човека на животну средину и стекли навике одговорног 
понашања према биљкама и животињама. Научили су да сачувају оно што је увек тако 
близу да буде срушено,  људскост, у свету прожетом бљештавим сјајем и 
равнодушношћу. Научили су зашто је добро имати добро владање, гледајући бајке у 
којима се јунацу боре са опасним непрiатељима и недокучивим природним силама. 
Видели су да се до победе стиже тек кад се победе сопствене мане.  
Један мјузикл помогао нам је да се присетимо детета у себи , тог зрнца магије којим свет 
постаје смис"лен, да не заборавимо да је изнад сивих облака над нашим главама увек 
"плаво небо и сунчан дан". Питање је колико храбрости имамо за лет. 
Научили смо какоу да се односимо према деци ометеној у развоју, да разумемо, 
толеришемо и прихватимо различитости. 
 
КОМБАНК ДВОРАНА 
Филм "Мисија катаманду " 
Датум 28.11.2018. 
Филм  " Гринч" 
Датум 26.12.2018. 
 
 
УК "Влада Дивљан " 
Представа "Снежна краљица" 
Датум 23.1.2019. 
Представа "Краљ Мргуд" 
Датум 12.3.2019. 
Филм "Аладин и летећи ћилим" 
 Датум 16.4.2019. 
Филм "Сатко авантура под морем" 
Датум 14.6.2019. 
Дечији културни центар 
Филм "Луис и његова дружина" 
Датум 26.9.2018. 
Представа "Гуливерова путовања" 
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Датум  30.10.2018. 
 Представа "Мали,велики принц" 
Датум 29.11.2018. 
Представа "Новогодишње утркивање" 
Датум 24.12.2018. 
 

 
                                  Професор разредне наставе, 

                              Жељка Ђокић 
 

 
 
 
ИЗВЕШТАЈ  О САРАДЊИ СА ДЕЧЈИМ КУЛТУРНИМ ЦЕНТРОМ БЕОГРАД 
  

Сарадња са ДКЦ-ом  је и ове године била врло разноврсна и садржајна. Бројни су 
одласци ученика наше школе, на исто тако бројна културна дешавања, у  ову  
установу  културе. Присутни  смо на ...  

- Популаризација  читања међу младима, литерарни сусрет нас и тима из ДКЦ-а. Тим 
ДКЦ-а чине организатор Бранко Стевановић и песник и писац Гордана Малетић, 

- Промоција књиге аутора Миленка Матицког „Јеленак“, 
- Присутни смо и на промоцији нове штампе наслова о српским средњовековним 

владарима, збирке романа за децу  које је написао Слободан Станишић, писац за 
децу. 

- У оквиру Дечијих дана културе „У игри са књигом“ присутни смо на представљању 
две нове књиге. Аутор прве је Оливер Јанковић „Срећан крај“, а аутор друге 
Гордана Малетић „Није човек није чигра“. 

- Програмски и организовано и ове године ДКЦ,  Београд обележава значајан датум, 
Светски дан поезије .Учествујемо у програму са групом рецитатора, ученика 
млађих разреда..  

 
Василије Савић, 

библиотекар 
         
                                                                                                             

 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗЕЈА ШКОЛЕ 
    
У протеклој школској години Музеј школе је имао следеће активности: 
 
 Септембар – Изложба „Најзанимљивији догађаји и пројекти прошле школске 

године“. Промоција друге књиге библиотеке „Новакова руковет“- „Боже мили да 
чудна јунака“ у Дому омладине Београда. 

 Октобар, новембар, децембар – ИЗЛОЖБА посвећена стогодишњици краја првог 
светског рата са тематским делом „Сто година од ослобођења Београда у Великом 
рату“. Тематска изложба освојила је прву награду за категорију осмиих разреда у 
такмичењу које је организовао Дечји културни центар и Град Београд!  
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 Децембар – учествовање у програму пројекта „Старина Новак- Baba Novac“; 
едукативни пут у Републику Румунију. 

 Јануар– Традиционална изложба посвећена Савиндану. Галерија Музеја:ученички 
радови поводом Дана Св.Саве. 

 Фебруар- Пригодна изложба поводом годишњице смрти Старине Новака. Молебан 
у цркви Св.Марка и пригодно слово у простору Музеја школе. Организација 
семинара „Музеј школе у редовној и изборној настави“ у бањи Врдник. 

 Март – Промоција друге књиге библиотеке „Новакова руковет“ – „Мили боже да 
чудна јунака“ са пригодним програмом у крипти цркве Св. Марка. Сарадња са 
Историјским музејом Србије; Изложба- „Крај Првог светског рата“ 

 Април – Организација семинара „Музеј школе у редовној и изборној настави“. 
Семинар је организован у ОШ „Старина Новак“ 

 Мај – „Недеља школе“ 24. мај-3. јун; Галерија Музеја – изложба радова надарених 
ученика; промоција треће књиге библиотеке „Новакова руковет“- „Кадар стићи и 
утећи“ у библиотеци школе. Сарадња са Музејом града Београда – Конак кнегиње 
Љубице; едукативне радионице. 

 
 
                                                                                                ЗА ТИМ МУЗЕЈА, 
                                                                                                  МИЛОШ ПЕКИЋ  
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6.    СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
Након ступања на снагу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 
установа које обављају делатност основног образовања ("СЛ. гласник РС", br. 36/2015 i 
72/2015), смањено је радно ангажовање психолога са 100% на 50%. 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 
 
У току школске 2018/19. године реализовани су сви задаци предвиђени Годишњим 
планом рада кроз конкретне акције: 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 

- учествовање у изради Годишњег плана рада школе 
- учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе  
- учествовање у изради Анекса школског програма  
- израда сопственог годишњег програма рада и месечних планова  
- учествовање у припреми Школског развојног плана и плана самовредновања рада 

школе 
- учествовање у изради плана реализације пројекта Професионална оријентација у 

Србији 
- припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја, 

развијање портфолија и учешће  у припреми плана стручног усавршавања 
наставника 

- припремање плана посете часовима  
- израда програма и учешће у изради посебних планова појачаног васпитног рада са 

ученицима 
 

 
 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- саветодавни рад са наставницима у решавању тешкоћа у односу са појединим 
ученицима који манифестују проблеме у учењу и понашању (прилагођавање 
образовних и васпитних захтева и начина вредновања њиховог постигнућа)  

- саветодавни рад са одељењским старешинама са циљем оптималног реализовања 
задатака одељењског старешине  

- упознавање учитеља првог разреда и ОС петог разреда са карактеристикама 
ученика њиховог одељења  

- упознавање Наставничког већа са резултатима анализа, испитивања, истраживања  
- посета часова пред комисијом за полагање стручног испита – анализа и 

извештавање 
- праћење постигнутих резултата ученика на такмичењима 
- преглед Дневника образовно -  васпитног и сугестије исправки неправилности у 

вођењу истих 
- праћење реализације посебних програма 

 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- саветодавни рад са одељењским старешинама усмерен ка стварању психолошких 
услова за подстицање целовитог развоја ученика 

- саветодавни рад са одељењским старешинама усмерен ка развијању компетенција 
за успешнију сарадњу и комуникацију са родитељима ученика  
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- анализа и дискусија посећених часова са рефлексијом на компетенције наставника 
у току наставног процеса, на однос наставника са ученицима, прилагођавање рада 
са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу, на стварање 
подстицајне атмосфере за учење и развој ученика  

- посете угледним часовима, анализа, дискусија и евалуација угледних часова 
- увођење и обука наставника за пројекат Професионална оријентација у Србији 
- консултације са наставницима I разреда у циљу праћења напредовања ученика 

(упознавање учитеља са интелектуалним, емоционалним и социјалним 
карактеристикама ученика) 

- консултације са наставницима V разреда у циљу праћења навикавања ученика на 
предметну наставу као и у циљу развијања кохезивности група, асертивне 
комуникације и сарадње 

- увођење приправника у посао и праћење адаптације  
 
РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

- идентификовање ученика са проблемима у учењу и понашању 
- учешће у изради плана појачаног васптиног рада за ученике на основу увида 

одељењског старешине  
- ућешће у реализацији појачаног васпитног рада са ученицима са проблемима у 

учењу и понашању на теме вршњачког насиља у школи, ометања наставе, 
другарства, проблема у понашању, тешкоћа у учењу и савладавању школског 
градива, односа са родитељима и наставницима  

- индивидуални саветодавни рад са ученицима 
- упознавање ученика са методама и техникама успешног учења, радионице у свим 

одељењима 5. разреда 
- помоћ ученицима који имају тешкоће у савладавању градива, индивидуално или 

групно  
- групни превентивни и интервенти рад са ученицима кроз радионичарске активности 

на часовима одељењског старешине и на часовима замене 
- рад на повећању кохезивности одељења у којима је за то постојала посебна 

потреба кроз креативне радионице из посебних програма Учионица добре воље, 
Чувари осмеха, Вршњачка медијација, Здраво да сте, Учионица без насиља 

- праћење и подстицање напредовања ученика у настави и ваннаставним 
активностима, праћење мотивације за учење, особина личности, структуирања 
слободног времена и према потреби укључивање у додатну и допунску наставу, 
друге активности и предузимање одговарајућих корака 

- учешће у професионалној оријентацији ученика кроз пројекат Професионална 
оријентација у Србији,  

- учешће у реализацији реалних сусрета (програм Професионалне оријентације) 
- испитивање зрелости за полазак у школу будућих ученика првог разреда кроз 

задавање ТИП-1, Цртежа људске фигуре, интервјуа са родитељима или 
старатељима 

- формирање уједначених одељења петог и седмог разреда за наредну школску 
годину 

- распоређивање новопримљених ученика по одељењима – процена у складу са 
подацима добијеним на уводном интервјуу  

- праћење и подстицање развоја ученика  
- учешће у организацији пробног завршног испита и завршног испита за ученике 

осмог разреда из предмета математика и српски језик и за комбиновани тест, унос 
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и обрада резултата ученика на појединачним тестовима, учешће у пружању 
повратних информација  

 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

- индивидуални саветодавни рад са родитељима у циљу унапређења њихове 
педагошке, психолошке и социјалне компетентности 

- интервенисање у породичној динамици која се негативно одражавала на 
функционисање ученика у школи 

- подршка родитељима у циљу оснаживања у акцедентним кризним ситуацијама и 
сагледавање најбоље стратегије за очување развојних капацитета детета 

- саветодавни разговори са родитељима на основу психолошких истраживања о 
правилном приступу када је у питању доношење одлуке о избору средње школе  

- учешће у организацији отвореног дана за родитеље на месечном нивоу, израда 
анкета за евалуацију отвореног дана 

- учешће на Веселим сусретима – разговори са родитељима будућих првака на тему 
– припрема деце за полазак у школу и пружање информација родитељима о раду 
Школе 

- сарадња са родитељима у оквиру пројекта Бесплатни уџбеници МПН 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА: 
- учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе – дефинисање узорка, задавање инструмената процене, статистичка 
анализа прикупљених података  

- истраживање социометријског статуса ученика преко социометријске анкете 
(когнитивни и социјални критеријум и позитивни и негативни избори), израда 
социометријских матрица и социограма, упознавање одељењских старешина са 
социограмима и препоруке за поправљање социометријског статуса негативних 
звезда у одељењу 

- припрема упитника за родитеље будућих првака 
- прикупљање података о ученицима са тешкоћема у учењу и понашању  

 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

- учешће у припреми докумената установе, извештаја и анализа 
- учешће у организовању предавања и родитељских састанака 
- предлагање и израда различитих упитника за истраживања образовне праксе 
- сарадња по питању приговора и жалби ученика и родитеља, односно старатеља  
- сарадња по питању редовних инспекцијских надзора 
- редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова  

 
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

- сарадња са МПН, Школском управом града Београда, Градским секретаријатом за 
образовање 

- сарадња са Филозофским факултетом у Београду 
- сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и са Учитељским 

факултетом 
- сарадња са Институтом за педагпшка истраживања у Београду 
- сарадња са Друштвом педагога Србије  
-  сарадња са Центром за социјални рад  
- сарадња са ЗУОВ-ом  
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- сарадња са Домом здравља на општини Палилула 
- сарадња са радницима Полицијске станице  
- сарадња са Институтом за ментално здравље 
- сарадња са Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 
- сарадња са Интерресорном комисијом 
- сарадња са Градским заводом за јавно здравље 
- сарадња са Регионалним центром за таленте 
- сарадња са Истраживачком станицом Петница 
- сарадња са средњим школама у оквиру професионалне оријентације 
- сарадња са предшколским установама 
- сарадња са Центром за интеграцију младих 
- сарадња са прихватилиштем 
-  

 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

- учествовање у раду Тима за инклузивно образовање – идентификација ученика 
којима је потребна додатна подршка, учешће у изради педагошког профила 
ученика, у припреми ИОП-а са прилагођеним начинима и техникама рада као и 
праћење резултата и подршка наставницима за извођење прилагођене наставе, 
прилагођавање услова за завршни испит за ученике са тешкоћама у учењу и 
понашању 

- учествовање у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања и координација Групе за праћење – анализа, учешће у изради, 
реализацији и евалуацији плана појачаног васпитног рада са ученицима  

- учествовање на општинским активима стручних сарадника  
- учествовање у раду Тима за самовредновање – учешће у одабиру узорка,  унос 

података у базу, учешће у анализа резултата и извештавању 
- учествовање у раду Тима за професионалну оријентацију – реализовање 

радионица, увођење и обука нових наставника за реализовање програма 
- учествовање у раду Одељењских и Стручних већа као и Наставничког већа и 

Педагошког колегијума  
- учестовавање у раду Тима за школско развојно планирање – учешће у 

сагледавању ресурса Школе, планирању, извештавању 
- учешће у раду Комисије за избор ученика генерације 
- учешће у раду Комисије за процену припремљености приправника за полагање 

стручног испита и писање мишљења  
- учешће у Школској комисији за организацију завршног испита и унос података 

 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

- учешће и излагање на летњем припремном саветовању просветних радника на 
тему Новине у првом и петом разреду 

- израда портфолија  
- присуствовање Активу стручних сарадника општине Палилула 
- праћење стручне литературе 
- вођење дневника рада  
- вођење документације о истраживањима  
- вођење документације о посетама настави и угледним часовима 
- вођење документације о Самовредновању рада школе 
- вођење документације о пројекту Професионалне оријентације 
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- вођење документације о појачаном раду са ученицима 
- вођење записника са Педагошког колегијума  
- вођење личних досијеа ученика 

 
 

Ивана Николић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 
 
Након ступања на снагу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 
установа које обављају делатност основног образовања ("СЛ. гласник РС", br. 36/2015 i 
72/2015), смањено је радно ангажовање психолога са 100% на 50%. Психолог ради сваки 
други дан у школи што утиче на континутитет и квалитет реализованих 
активности, нарочито у акцидентним ситуацијама.  
 
У току школске 2018/19. године реализовани су сви задаци предвиђени Годишњим 
планом рада кроз конкретне акције: 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 

- учествовање у изради Годишњег плана рада школе 
- учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе  
- израда сопственог годишњег програма рада и месечних планова  
- учествовање у припреми Школског развојног плана и плана самовредновања рада 

школе 
- учествовање у изради плана реализације пројекта Професионална оријентација у 

Србији 
- припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја, 

развијање портфолија и учешће  у припреми плана стручног усавршавања 
наставника 

- припремање плана посете часовима  
- израда програма и учешће у изради посебних планова појачаног васпитног рада са 

ученицима 
- учешће у изради Школског програма 
- учешће у изради Индивидуалних образовних планова ученика 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- саветодавни рад са наставницима у решавању тешкоћа у односу са појединим 
ученицима који манифестују проблеме у учењу и понашању (прилагођавање 
образовних и васпитних захтева и начина вредновања њиховог постигнућа)  

- саветодавни рад са одељенским старешинама са циљем оптималног реализовања 
задатака одељењског старешине  

- упознавање учитеља првог разреда са карактеристикама ученика њиховог 
одељења  

- упознавање Наставничког већа са резултатима анализа, испитивања, истраживања  
- посета часова пред комисијом за полагање стручног испита – анализа и 

извештавање 
- праћење постигнутих резултата ученика на такмичењима 
- преглед Дневника образовно -  васпитног и сугестије исправки неправилности у 

вођењу истих 
- праћење реализације посебних програма 

 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- саветодавни рад са одељењским старешинама усмерен ка стварању психолошких 
услова за подстицање целовитог развоја ученика 

- саветодавни рад са одељењским старешинама усмерен ка развијању компетенција 
за успешнију сарадњу и комуникацију са родитељима ученика  
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- анализа и дискусија посећених часова са рефлексијом на компетенције наставника 
у току наставног процеса, на однос наставника са ученицима, прилагођавање рада 
са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу, на стварање 
подстицајне атмосфере за учење и развој ученика  

- посете угледним часовима, анализа, дискусија и евалуација угледних часова 
- консултације са наставницима I разреда у циљу праћења напредовања ученика 

(упознавање учитеља са интелектуалним, емоционалним и социјалним 
карактеристикама ученика) 

- консултације са наставницима V разреда у циљу праћења навикавања ученика на 
предметну наставу као и у циљу развијања кохезивности група, асертивне 
комуникације и сарадње 

- увођење приправника у посао и праћење адаптације  
 
РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

- идентификовање ученика са проблемима у учењу и понашању 
- учешће у изради плана појачаног васпитног рада за ученике на основу увида 

одељењског старешине  
- ућешће у реализацији појачаног васпитног рада са ученицима са проблемима у 

учењу и понашању на теме вршњачког насиља у школи, ометања наставе, 
другарства, проблема у понашању, тешкоћа у учењу и савладавању школског 
градива, односа са родитељима и наставницима  

- индивидуални саветодавни рад са ученицима  
- групни превентивни и интервенти рад са ученицима кроз радионичарске активности 

на часовима одељењског старешине и на часовима замене 
- рад на повећању кохезивности одељења у којима је за то постојала посебна 

потреба кроз креативне радионице  
- праћење и подстицање напредовања ученика у настави и ваннаставним 

активностима, праћење мотивације за учење, особина личности, структуирања 
слободног времена и према потреби укључивање у додатну и допунску наставу, 
друге активности и предузимање одговарајућих корака 

- испитивање зрелости за полазак у школу будућих ученика првог разреда кроз 
задавање Теста зрелости за школу +, Цртежа људске фигуре, интервјуа са 
родитељима или старатељима 

- формирање уједначених одељења првих разреда за наредну школску годину 
- распоређивање новопримљених ученика по одељењима – процена у складу са 

подацима добијеним на уводном интервјуу  
- праћење и подстицање развоја ученика  
- учешће у организацији пробног завршног испита и завршног испита за ученике 

осмог разреда из предмета математика и српски језик и за комбиновани тест и 
учешће у пружању повратних информација након учешћа у уносу и обради 
резултата и пружање подршке ученици која полаже у посебним условима на основу 
ИОП-а (лични пратилац) 

- праћење понашања ученика млађих разреда у продуженом боравку 
 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

- индивидуални саветодавни рад са родитељима у циљу унапређења њихове 
педагошке, психолошке и социјалне компетентности 

- пружање подршке породицама чија се динамиканегативно одражавала на 
функционисање ученика у школи 
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- подршка родитељима у циљу оснаживања у акцедентним кризним ситуацијама и 
сагледавање најбоље стратегије за очување развојних капацитета детета 

- саветодавни разговори са родитељима на основу психолошких истраживања о 
правилном приступу када је у питању доношење одлуке о избору средње школе  

- сарадња са родитељима у оквиру пројекта Бесплатни уџбеници МПН 
- учешће у раду Савета родитеља, извештавање, излагање анализа, прегледа, 

давање стручног мишљења 
 
ИСТРАЖИВАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА: 

- учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада 
школе – дефинисање узорка, задавање инструмената процене, статистичка 
анализа прикупљених података и тумачење резултата анализе 

- истраживање социометријског статуса ученика преко социометријске анкете 
(когнитивни и социјални критеријум и позитивни и негативни избори), израда 
социометријских матрица и социограма, упознавање одељењских старешина са 
социограмима и препоруке за поправљање социометријског статуса негативних 
звезда у одељењу 

-  истраживање професионалих опредељења свих ученика осмих разреда у процесу 
професионалног информисања и саветовања, статистичка обрада података и 
упознавање ученика са профилом професионалних интересовања  

- припрема упитника за родитеље будућих првака 
 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

- учешће у припреми докумената установе, извештаја и анализа 
- учешће у организовању трибина, предавања, и родитељских састанака 
- предлагање и израда различитих упитника за истраживања образовне праксе 
- сарадња по питању приговора и жалби ученика и родитеља, односно старатеља  
- сарадња по питању редовних и ванредних инспекцијских надзора 
- редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова  
- учествовање у јавној расправи у дисциплинском поступку  

 
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

- сарадња са МПН, Школском управом града Београда, Градским секретаријатом за 
образовање 

- сарадња са Филозофским факултетом у Београду, Одељење за психологију 
- сарадња са Факултетом за медије и комуникације, са Факултетом за специјалну 

едукацију и рехабилитацију и са Учитељским факултетом 
- сарадња са Институтом за психологију у Београду 
- сарадња са Институтом за педагошка истраживања у Београду 
- сарадња са Друштвом психолога Србије  
-  сарадња са Центром за социјални рад  
- сарадња са ЗУОВ-ом  

сарадња са Домом здравља на општини Палилула 
- сарадња са радницима Полицијске станице  
- сарадња са Институтом за ментално здравље 
- сарадња са Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 
- сарадња са Интерресорном комисијом 
- сарадња са Градским заводом за јавно здравље 
- сарадња са Регионалним центром за таленте 
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- сарадња са другим основним школама из локалне заједнице  
- сарадња са средњим школама у оквиру професионалне оријентације 
- сарадња са предшколским установама 
- сарадања са медијима 
- сарадња са Центром за интеграцију младих 
- сарадња са Институтом за говорну патологију „Цветко Брајовић“ 

 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

- учествовање у раду Тима за инклузивно образовање – идентификација ученика 
којима је потребна додатна подршка, учешће у изради педагошког профила 
ученика, у припреми ИОП-а са прилагођеним начинима и техникама рада као и 
праћење резултата и подршка наставницима за извођење прилагођене наставе 

- учествовање у раду Тима за заштиту деце од дискриминације,  насиља, 
злостављања и занемаривања и координација Групе за интервентно деловање – 
предлагање мера превенције, анализа, учешће у изради, реализацији и евалуацији 
плана појачаног васпитног рада са ученицима 

-  учествовање у раду Тима за самовредновање 
- учествовање на општинским активима стручних сарадника  
- учествовање у раду Тима за самовредновање – учешће у одабиру узорка, 

креирање базе података и унос података, статистичка дескриптивна обрада 
података, анализа резултата и учешће у извештавању 

- учествовање у раду Тима за професионалну оријентацију  
- учествовање у раду Одељењских и Стручних већа као и Наставничког већа и 

Педагошког колегијума  
- учестовавање у раду Тима за школско развојно планирање – учешће у 

сагледавању ресурса Школе, планирању, извештавању 
- учешће у раду Комисије за процену припремљености приправника за полагање 

стручног испита и писање мишљења  
 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

- праћење стручне литературе 
припрема и полагање Стручног испита (лиценца за стручне сараднике психологе) 
при МПНТР 

- израда портфолија  
- подршка студентима психологије и дефектологије у реализацији мастер рада 
- праћење стручне литературе 
- вођење дневника рада  
- вођење документације о истраживањима  
- вођење документације о посетама настави и угледним часовима 
- вођење документације о Самовредновању рада школе 
- вођење документације о пројекту Професионалне оријентације 
- вођење документације о појачаном раду са ученицима 
- вођење записника са Педагошког колегијума  
- вођење личних досијеа ученика 

 

Никола Стевановић,психолог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 
 
План и програм  годишњег рада школског библиотекара,за школску 2018/2019. годину је ,у 
целини и у појединостима, реализован. 
И ове године смо доста урадили на подстицању ученика на  коришћење ресурса 
библиотеке.У питању су садржаји писаног материјала (уџбеници, књиге, часописи...) а и 
аудио-визуелни садржаји, доступни и организовани у фондове звучних записа 
библиотеке.Посебно бих нагласио рад Тима за медијатеку, који је предано радио и 
прикупио  велики број аудио-визуелних записа које је , од ове године, могуће преузети у 
библиотеци и користити за потребе наставе.Обрадили смо и биографије и дела највећих 
српских писаца за децу и сачували их у аудио форми. Тај посао су урадили ученици 
ангажовани за рад на школском радију.  Поменути записи су такође доступни  
заинтересованим ученицима . 
Оспособљавање за  учења путем  читања, подстицање ученика и запослених на читање,  
развијање информационе писмености, обучавање ученика за самосталан избор садржаја 
за читање...  су и најважнији циљеви рада школске библиотеке. 
Школска библиотека је остварила циљ у: савлађивању васпитно-образовних 
процеса,библиотечко-информационе и културне и јавне делатности, сарадњи са 
директором, наставницима и родитељима. 
Реализована је библиотечка и информациона делатност кроз  следеће активности: 

- планирање и набавку библиотечке грађе, 
- пружање информација које су важне за наставу и коришћење књижног фонда, 
- вођење статистике о коришћењу књижног фонда, 
- сарадња и учешће у организацији културних догађања у школи, 
- сарадња и помоћ при организовању тематских поставки/изложби  у просторијама школе (пре 

свих у школском музеју, холу школе, читаоници библиотеке ), 
- прикупљање и организовање аудио-визуелне грађе, садржаја за суплентацију у настави( 

Тим за медијатеку). 
 
Ученици су упознати са свим врстама библиотечке грађе и оспособљени за самостално 
коришћење књижног фонда. 
Све купљене књиге су обрађене и уписане у књигу инвентара.Током целе школске године 
електронски су  обрађиване књиге, увођене у ИБГ програм  (програм за библиотечко 
инвентарисање књига). До сада је у поменути програм унето 6450 наслова. У току ове 
школске године књижни фонд се увећао за 143 нове књиге тако да је тренутни укупни број 
књига нашег фонда 12263. Књига инвентара за монографске публикације је закључена 
редним бројем 15777 (последњи уписани наслов/ књига/библиотечка јединица  има овај 
број) 
Током ове школске године организоване су следеће тематске изложбе: изложба најбољих 
читалачких дневника, изложба најчитанијих књига из библиотеке, поставка литерарних и 
ликовних радова. 
Организована су литерарна дружења са ђацима/одељењима школе у просторијама 
библиотеке. Независно од тога промовисана су прозна и поетска дела домаћих писаца, 
промоције су одржаване у ђачким учионицама. За потребе Читалачке значке ,школског 
литерарног такмичења, одлазио сам на часове српског језика и водио разговоре о књигама 
и часописима које школа поседује, а које сам препоручивао за читање. 
У  васпитно –образовни рад библиотеке можемо уврстити: 
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- упознавање ученика са радом школске библиотеке, библиотечким фондом и мрежом 
библиотека које су нам доступне, 

- давање савета при избору литературе за читање,формирање читалачких навика, 
усмеравање и вођење у избору литературе, 

- упознавање са библиотечким пословањем, 
- развијање и неговање љубави према књизи, 
- оспособљавање за читање и учење путем рачунара, оспособљавање за коришћење база 

података(знања) путем интернета, 
- самостално проналажење едукативних садржаја и учење. 

 
Читалачка значка је најзначајнија,  школска,  литерарна манифестација која траје целу 
школску годину. Манифестација јеорганизована на тај начин да се ученици подстакну да 
читају у континуитету.Промоција овог такмичења је у октобру месецу текуће школске  
године а оцењивање читалачких дневника и награђивање најуспешнијих  је на крају 
школске године.И ове године је велики број ученика узео учешће у овом такмичењу. 
Ученици који су имали најбоље дневнике читања су награђени Похвалницом и пригодном 
књигом. Осим за литерарна постигнућа ученици су похваљини и за најлепшу илустрацију, 
најлепши рукопис и за колективно учешће на овом, својврсном литерарном конкурсу. 
 
Школско такмичење рецитатора  је одржано у мају месецу.Учешће на такмичењу су 
узели ученици од првог до осмог разреда школе. То је била одлична прилика да покажемо 
свој говорнички и рецитаторски таленат  и самопоуздање. Библиотекар је и ове године био 
подршка не само у организацији такмичења већ и у одабиру песама и припремама за 
такмичење. И овај пут су победници такмичења награђени пригодним и вредним књигама. 
 
Светски дан књиге  је обележен. У школској библиотеци је организовано дружење са 
ученицима млађих и старијих разреда. Разговарали смо о читању, књигама и учењу. 
Читамо песме читамо одељке изабране прозе. 
 
Шаховска секција  је и ове  године радила  у просторијама библиотеке.  
 
 
 
Одржан је Школски карневал ,  шести  по реду. У организацији и техничкој подршци овог, 
сада већ традиционалног школског дешавања, чији је циљ популарисање и презентација 
наше школе у најлепшем светлу, библиотекар је узео врло озбиљно учешће. Иначе све 
школске манифестације и догађања  се одржавају уз техничку подршку библиотекара. 
Набавка техничке опреме, њена монтажа и одржавње  такође је задужење  
библиотекара.Ове године смо по први пут изложили макету споменика Старини Новаку. 
Карневал је одржан у малом парку једну улицу испод школе (угао Далматинске улице и 
улице Старине Новака). 
 
IQ –board (Интелигентна табла) одржани су часови  обуке за коришћење овог наставног 
средства. Обука за рад у овом апликативном програму је организована за мање групе (3-5) 
наставника. Обуку је изводио библиотекар. 
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Дечији културни центар   
 
 Сарадња са ДКЦ-ом  је и ове године била врло разноврсна и садржајна. Бројни су одласци 
ученика наше школе, на исто тако бројна културна дешавања, у  ову  установу  културе. 
Присутни  смо на ...  

- Популаризација  читања међу младима, литерарни сусрет нас и тима из ДКЦ-а. Тим ДКЦ-а 
чине организатор Бранко Стевановић и песник и писац Гордана Малетић, 

- Промоција књиге аутора Миленка Матицког „Јеленак“, 
- Присутни смо и на промоцији нове штампе наслова о српским средњовековним владарима, 

збирке романа за децу  које је написао Слободан Станишић, писац за децу. 
- У оквиру Дечијих дана културе „У игри са књигом“ присутни смо на представљању две нове 

књиге. Аутор прве је Оливер Јанковић „Срећан крај“, а аутор друге Гордана Малетић „Није 
човек није чигра“. 

- Програмски и организовано и ове године ДКЦ,  Београд обележава значајан датум, 
Светски дан поезије .Учествујемо у програму са групом рецитатора, ученика 
млађих разреда..  
 
 
Библиотека „Милутин Бојић“ 
 

- подела чланских карата ,библиотеке Милутин Бојић, за све прваке “ ОШ Старина Новак“, 
праћено пригодним рецитаторским програмом, 

 
       Посебан догађај за нас је била овогодишња промоција књиге Николе Ђуричка 
„Догодовштине једног Џонија“, Кнез Михаиклова 5. На промоцији смо узели активно 
учешће.  Рецитовали  смо и  постављали питања аутору књиге. 
 

           Удружење књижевника Србије 
 Још једна манифестација  лепе књижевности, овај пут у Удружењу књижевника Србије 
(Француска 7, Београд) и наравно на њој наши ђаци. Позвао нас је познати  аутор романа 
о животу српских средњовековних владара, писац за децу Слободан Станишић. 
Задовољство да учествују у програму представљања најновијих романа нашег писца 
имали су ученици једног одељења другог разреда и њихове учитељице Биљана 
Радаковић и Даринка Танасковић.  
О новим романима Слободан нам је говорио топло, издвајао интересантне приче и 
голицао дечију машту, говорио језиком који је примерен деци и дуго колико то може да 
поднесе дечија пажња.  
А говорио нам је о Урошу Нејаком и изгубљеној принцези, Душану принцу сунца, о малом 
Лазару на двору краља Душана... 
Слободанова најновија штампа романа о српским великанима средњег века обухвата 10 
књига.  
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Сарадња са наставницима, директором и родитељима је добра, разноврсна и 
плодна. Сарађивао сам са наставницима у планирању и реализацији часова наставе, 
информисао сам наставнике о набавци литературе за стручно усавршавање, разних 
уџбеника и приручника, расподели бесплатних уџбеника за ученике, задужењу у ченика у 
школској библиотеци... организацији приредби и изложби. Договарали смо се о 
литератури која је потребна за квалитетније и савременије извођење наставе и , са 
задовољством могу да кажем, школа је била у могућности да све тражене, било књиге 
било стручну литературу, књиге купи. 

Још једном бих нагласио да школа има добру сарадњу са институцијама културе које се 
налазе у њеном окружењу. Посебно добру сарадњу имамо са Дечијим културним центром 
и библиотеком Милутин Бојић 
Поновили смо сарадњу са музејима Београда, и ове године је она била интензивна. 
Погледали смо актуелне и сталне, овогодишње поставке следећих музеја: Педагошког  
музеја , Етнографског музеја и Историјског музеја. Посете су остварене у сарадњи са 
професором  Милошем Пекићем, наставником предмета историје и руководиоцем 
школског музеја. Музеје смо обилазили са старијим ученицима  наше школе. 
На овогодишњем педагошком саветовању,  које организује наша школа,  појавио сам се 
као предавач са темом „Електронски уџбеник“. 

 

  
 
 

Библиотекар,                                                                                                                             
Василије Савић 
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА 
 
 
Дана 18.09.2018. је конституисан  Ученички парламент у ОШ „Старина Новак“. Ђаци су са 
наставником разговарали о начину рада парламента, обавезама, и значају учешћа у раду 
парламента.  
 
На другој седници смо разговарали смо о значају Парламента, правилнику о раду, зашто 
је значајно да ученици буду укључени у Парламент. Ђаци су дали предлоге за додатно 
уређење школе, прославу нове године и подржали иницијативу да се за време часова 
мобилни телефони одложе на одређено место. 
 
На трећој седници смо се упознавали са правима (Права детета; Декларација о људским 
правима; Конвенција за заштиту људских права и основних слобода; Повеља о људским, 
мањинским и грађанским правима; Закон о основама система образовања и васпитања). 
Разговарали смо о горе поменутим темама, упознали се са истим, разговарали о 
нужности постојања таквих права по себи, принципима поштовања, забрани њиховог 
кршења. 
Ђаци су осудили вандализам појединих ђака који уништавају школски инвентар. 
Ђаци подржавају иницијативу за подизање споменика Старини Новаку и предлажу 
реализацију изложбе посвећене овом јунаку као и уличног перформанса којим би се 
импровизовало откривање споменика. 
 
На четвртој седници смо се упознали са правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика као и са правилима понашања у ОШ ,,Старина Новак''. 
Упознали смо се са правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 
као и са правилима понашања у ОШ ,,Старина Новак''. 
Члановима Парламента је предочена тема, нужност и разлози придржавања ових 
правила, њиховој неопходности. 
 
На петој седници Упознали смо се са  укључивањем у процес самовредновања рада 
школе и значајем инклузивног образовања 
 
На шестој седници  изнет је предлог пројекта (давање мишљења и предлога стручним 
органима); 
Разговарали смо о пројекту, зашто је неопходан тај пројект, предности тог пројекта, 
неопходности поштовања. 
Представници су заинтересовано  учествовали у дискусији. 
 
На седмој седници смо се упознали са протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања.  
Разговарали смо о датој теми, зашто је неопходан тај процес, предности тог процеса, 
неопходности поштовања. 
 
На осмој седници обрадили смо тему вршњачка медијација, ненасилно решавање 
конфликата.Разговарали смо о датој теми, зашто је неопходан тај процес, предности тог 
процеса, неопходности поштовања, примерима у пракси, последицама непридржавања 
овог процеса. 
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Представници су заинтересовано  учествовали у дискусији и едукацији. 
 
У току школске године, представници парламента присуствовали су свим састанцима 
школског одбора.Ђачки парламент је иницирао и организовао прославу мале матуре и 
неколико школских игранки.  
 
 
 
 

Координатор Ученичког парламента 
Иван Величковић 
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8.    РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 
 

Тежиште стручног усавршавања ове школске године било је на: 
 планираним  угледним часовима и стручним темама унутар школе, 
  похађању семинара и примени стечених знања и искустава и 
  индивидуалном стручном усавршавању стицањем вишег степена 

стручности. 
 

     По  Програму  рада школе  сваки наставник  је  био  у  обавези  да  у  току школске  
године  одржи  по  једно стручно предавање  или  угледни  час на  нивоу  Већа, а у оквиру  
стручног  усавршавања. Највећи  број  тема  реализован  је  на  редовним  часовима  који  
су  били  посебно  припремани, којима су присуствовали други наставници, стручни 
сарадници и директор школе.  
 Испит  за лиценцу ове школске године положили су Саша Шипка, наставник 
ТиИО и Влада Вучинић,испит за лиценцу за директора школе. 
  
Одржани угледни часови:  
 
Стефан Димитријевић 

 Наставна јединица: Глас и штампано слово Аа, обрада (Српски језик, 1.разред) 
Невена Радановић  

 Наставна јединица: Школско звоно, М. Ињац, обрада; (Српски језик, 1.разред) 
Д. Танасковић  

 Наставна јединица: Тачка. Спајање тачака правим и кривимлинијама, обрада 
(Математика, 1.разред) 

Марина Јовановић 
 Наставна јединица: Слово можемо цртати, писати, обликовати, обрада (Српски језик, 

2.разред) 
Слађана Ђуричић  

 Наставна јединица: Изглед нашег места и околине, обрада (СОН,2 .разред) 
Љиљана Милошевић 

 Наставна јединица: Додавање лопте на различите начине, увежбавање; (физичко 
васпитање, 2.разред) 

Снежана Павловић 
 Наставна јединица: Шта ко  једе, обрада (СОН,2 .разред) 

Сњежана Ћивша (у сарадњи са Гораном Киковић, дефектологом-олигофренологом ) 
 Наставна јединица: Лична хигијена и хигијена здравља, обрада; (СОН, 3.разред) 

Радинка Бановац: 
 Наставна јединица: Старословенски језик, обрада, 7/1 

Наташа Мугоша:  
 Наставна јединица: Књижевност: Аги и Ема, Д.Коларов, обрада, V 1 

Мања Милиновић:  
 Калемегдан, квиз, 7/ 1 и 8/1 
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Драгана Лончаревић  
 „Почетак буне против дахија“, епска народна песма, обрада,8/4 

Александра Куртеш   
 Упознавање и почетак рада на групним пројектима, сви учесници 7. недеље размене 

са холандском школом  
Горана Феризовић 

 Историја Калемегдана, VII1, VIII1 као и гости из Холандије  
Видак Вулић    
 Наставна јединица: Schulsachen (Школски прибор), VI3 
Данијела Јукић 

 Наставна јединица: Спољашње и ћелијско дисање. Глас и говор -7/1 
Светлана Јоцић 

 Наставна јединица: Мера киселости-8/1 

Маја Заграђанин 
 Наставна јединица: Декартов координатни систем, 71 

Милена Милетић, 
 Наставна јединица:  Системи линеарних једначина са две непознате, 82 

Марија Тадић,  
 Наставна јединица: Кружница и круг. Кружница и права, V2 

Ивана Симеуновић, 

 Принцип рада падобрана, 7/1,8/1 и ученици из Холандије у оквиру недеље размене 
Владица Марковић: 

 Правилна вожња бицикла по полигону, Секција  „Шта знаш о саобраћају”  (сви 
полазници  секције старијих разреда)  

Весна Поповић: 
 Наставна јединица:  Четворотактни мотор, VII/1 

 Саша Шипка 
 Моделовање ел. машина и уређаја, VIII/1 

Бојан Сарић,  
 Наставна јединица:  Музика 20. века,  8/1 

Синиша Зековић,  
 Наставна јединица: Ја за десет година – Професионална оријентација, 8/1 

 
 

 
Као један од облика стручног усавршавања унутар установе, наставници и стручни 
сарадници су учествовали и на конференцијама, састанцима стручних актива, 
предавањима која су организована у школи. 
 
Према ГПРШ предвиђено је да се одржи: 
 
ЗИМСКО ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ 2018/19. (последња недеља зимског распуста – 
одржано у Бањи Врдник) 
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ПЕТО САВЕТОВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА (годишње саветовање – одржано на 
Златару) 
ЛЕТЊЕ ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ 2019/20. (последња недеља летњег распуста – 
одржано у Тителу). 
 
 
У оквиру   зимског  Припремног школског саветовања просветних радника које је било 
организовано  13. фебруара 2019. године у Бањи Врдник, одржана су следећа предавања 

- Презентација пројекта „Мудрији заједно“ који се реализовао у оквиру ЕРАЗМУС 
ПЛУС програма – презентација наставника ОШ „Иван Милутиновић“, Хелене 
Момчилов Милошевић и Ивана Прибака 

-  “Пројектна интердисциплинарна настава” - предавање наставника ОШ „Иван 
Милутиновић“, Хелене Момчилов Милошевић и Ивана Прибака 

- Обука за коришћење електронског дневника- Милена Милетић, координатор за ЕС 
Дневник  

- Представљање Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, 
његову примену и вредновање, предавање Николе Стевановића, школског 
психолога 

- Семинар „Музеј школе у редовној и изборној настави“,реализатори  М.Пекић и Мања 
Милиновић, наставници историје 

 

ЗИМСКО ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ 2018/19, 13. Фебруар 2019, Бања 
Врдник 

Влада Вучинић 
Владица Марковић 

Милош Пекић 
Мања Милиновић 
Светлана Јоцић 

Љиљана Милошевић 
Ивана Симеуновић 

Александар Суботић 
Жељка Ђокић 
Драгана Бабић 
Ивана Николић 
Јелена Штулић 

Данијела Јукић 
Јасна Лучић 
Видак Вулић 

Иван Величковић 
Андријана Митровић 

Александра Петровић 
Срђан Живковић 
Марија Марковић 
Синиша Зековић 
Милена Милетић 
Младенка Башић 

Горана Феризовић 
 

Никола Стевановић 
Весна Поповић 

Снежана Павловић 
Наташа Мугоша 

Марија Тадић 
Марина Јовановић 

Јована Младеновић 
Марија Михаиловић 

Саша Шипка 
Стефан Димитријевић 

Марија Куручки 
Феђа Пишчевић 

 
 
Од 1.6. до 3.6.2019. одржано је Пето саветовање просветних радника  на 

Златару, на тему  МЕСТО УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ, у организацији 
ОШ Старина Новак. Излагане су следеће теме: 

  
- ЗАХТЕВИ МОДЕРНОГ УЏБЕНИКА, излагање наставница географије, мр Сање 

Топаловић 
- РЕЦЕНЗИЈА УЏБЕНИКА, излагање наставница историје Мање Милиновић 
- ПРИМЕР УЏБЕНИКА ПРОИСТЕКЛОГ ИЗ ПОЗИТИВНЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ, 

излагање директора школе Владе Вучинића  
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- СПЕЦИФИЧНОСТИ УЏБЕНИКА ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА, 
излагање учитељице Марине Јовановић 

- ЂАЧКИ РАДИО И ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИК, излагање Василија Савића, уредника 
радија „НОВАК“ 

 

 

Пето саветовање просветних радника, тема-  Место уџбеника у 
савременом образовању, 1.6 - 3.6.2019, Златар 

Влада Вучинић 
Василије Савић 

Марковић Марија 
Ана Зорић 

Марина Јовановић 
Жељка Ђокић 

Синиша Зековић 
Срђан Живковић 
Маја Заграђанин 
Ивана Николић 

Драгана Мијатовић 
Љиљана Милошевић 

Видак Вулић 
Радослав Краљевић 
Ивана Симеуновић 
Мања Милиновић 

Данијела Јукић 
Марија Михајловић 

Јасна Лучић 
Андријана Митровић 
Никола Стевановић 

Саша Шипка 
Милош Пекић 

Александар Суботић 
Александра Куртеш 

Светлана Јоцић 
Весна Поповић 

Милена Милетић 
Јелена Штулић 

Сања Топаловић 
Марина Стојановић 

 
 

У оквиру   летњег  Припремног школског саветовања просветних радника које је 
било организовано  29-30. августа  2019. године у Тителу, активно су излагали следећи 
наставници, сарадници и директор школе: 

 

- КАМПАЊА ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА СТАРИНИ НОВАКУ, излагање наставника 
Милоша Пекића 

- СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА 2019/20, излагање школског психолога 
Николе Стевановића 

- ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК, излагање наставнице Милене Милетић 
- ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА, излагање учитељица Младенке Башић и Невене 

Радановић 
- ГДЕ СУ ПОСЛЕ „СТАРИНЕ“?, излагање школског психолога Николе Стевановића 
- ОСНИВАЊЕ ЧИТАЛАЧКОГ КЛУБА, излагање наставнице Наташе Мугоше 
- МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ ОШ “СТАРИНА НОВАК“, излагање наставнице Маје 

Заграђанин 
- НАЦРТ ПРОЈЕКТА САРАДЊЕ СА ГИМНАЗИЈОМ ЛУЖИЧКИХ СРБА, излагање 

директора школе Владе Вучинића 
 

 

 

ЛЕТЊЕ ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ, 29-30. август 2019, Тител 
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Александра Петровић 
Ана Зорић 

Весна Ћехић 
Драгана Бабић 

Жељка Ђокић 
Даринка Танасковић 

Ивана Николић 
Младенка Башић 

Снежана Павловић 
Јелена Штулић 

Милена Милетић 
Јована Младеновић 
Горана Феризовић 

Биљана Радаковић 
Видак Вулић 

Влада Вучинић 
Ивана Симеуновић Наташа 

Мугоша 
Јелена Јовановић 

Љиљана Милошевић 
Слађана Ђуричић 

Сњежана Ћивша 
Марина Стојановић 
Марина Јовановић 
Иван Величковић 

Ивана Бојанић 

Александра Куртеш 
Весна Поповић 
Данијела Јукић 

Маја Заграђанин 
Марија Марковић 

Милош Пекић 
Саша Шипка 

Светлана Јоцић 
Синиша Зековић 

Невена Радановић 
Марија Михаиловић 

Марина Тадић 
Никола Стевановић 

 
Колективни утисак учесника Саветовања да је овај вид стручног усавршавања био не 
само користан него и инспиративан, освежавајући и стимулишући, да утиче на подизање 
елана просветних радника и позитивног самопоуздања. 
 
 
 
У оквиру међународне сарадње, размене ученика двојезичних одељења ОШ Старина 
Новак и ученика холандске школе "Sint-Janscollege", директор школе, наставници, чланови 
Тима за двојезичну наставу, су учествовали у стручном усавршавању кроз посете овој 
школи у Холандији:  

- Влада Вучинић 
- Ивана Симеуновић 
- Александра Куртеш 
- Мања Милиновић  
- Маја Заграђанин 

 
 

Директор, секретар, стручни сарадници и наставници учествовали спровођењу 
завршног испита на крају основног образовања и васпитања, као програм стручног 
усавршавања за запослене у установама: 
 
 
 
ЧЛАНОВИ ШКОЛСКИХ  КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И 
УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 
Влада Вучинић Ивана Николић Оливера Гавриловић 

 
    
 
 
 
ШКОЛСКА КОМИСИЈА- ДАВАЊЕ ТЕСТОВА НА УВИД  
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Јелена Јовановић 
Младенка Башић 
 

Даринка Танасковић 
Сњежана Ћивша 

Жељка Ђокић 
Слађана Ђуришић 

 
 

  
 

    
 
 
ЧЛАНОВИ ШКОЛСКИХ  КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ И БОДОВАЊЕ ТЕСТОВА  
 
Наташа Мугоша 
мр Сања Топаловић 
 

Маја Заграђанин 
Марија Тадић 
 

Светлана Јоцић 
Ивана Симеуновић 
 

    
 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 
 
Јована Младеновић Марија Михаиловић Весна Ћехић 
Марица Лазукић Горана Феризовић Ивана Бојанић 
Бојан Сарић Ана Зорић Видак Вулић 
Иван Величковић 
 

  

 
Чланови школских комисија који обављају послове уноса података о ученицима осмог 
разреда од значаја за завршни испит и упис ученика у средње школе: 

- Душица Чича 
- Ивана Николић 
- Оливера Гавриловић  
- Ивана Симеуновић 
- Марина Стојановић 
- Милена Милетић 
- мр Драгана Лончаревић 

Чланови школских комисија за шифровање и дешифровање тестова: 
- Весна Поповић 
- Марина Јовановић 

Супервизори: 
- Соња Иванчевић  
- Слађана Величковић 

Чланови окружних комисија за прегледање: 
- Ивана Симеуновић 
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Поред  овог  вида  усавршавања,  наставници  су  похађали  предавања  и  семинаре  у  
организацији стручних  друштава, Министарства  просвете  и  факултета, а учествовали 
су и у раду стручних комисија о чему  постоји  евиденција  у  Портофолијима  наставника. 
 
 
УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 
 
 
 

Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане на 
исходима учења, ЗУОВ 

 
Стефан Димитријевић Невена Радановић Весна Ћехић 
Ана Зорић Катарина Урошевић Јована Младеновић 
Ивана Бојанић Ивана Николић Светлана Јоцић 
Маја Заграђанин Мања Милиновић Милена Милетић 
Марија Марковић Наташа Мугоша Радинка Бановац 
Драгана Лончаревић Данијела Јукић Јелена Штулић 
Слађана Миливојевић Весна Поповић Владица Марковић 
Сања Топаловић Марија Тадић Бојан Сарић 
Миљана Перић   
   
 
      
 

Дигитална учионица, МПНТР 
 
Марина Стојановић Невена Радановић Стефан Димитријевић 
Ана Зорић Катарина Урошевић Даринка Танасковић 
Јелена Јовановић Младенка Башић Драгана Бабић 
Марија Михајловић Сања Топаловић Ивана Симеуновић 
Драгана Лончаревић Данијела Јукић Милена Милетић 
 
 
 
 
Обука наставника у области развијања предузетничких компетенција код 
наставника и ученика  
Марија Тадић Видак Вулић Снежана Павловић 
Жељка Ђокић Јелена Јовановић Јована Младеновић 
Марија Михајловић Јелена Штулић Срђан Живковић 
Горана Феризовић   
   
   
   
 
 
 
Обука наставника за примену стандарда  постигнућа за предмет Страни језик 
децембар 2018., Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања  
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Александра Куртеш Видак Вулић Марина Стојановић 
Горана Феризовић   
 
 
 
           Музеј школе у редовној и изборној настави,Центар за стручно усавршавање 
С.Новак 

 
Милена Милетић Светлана Јоцић Слађана Миливојевић 
Марија Тадић Горана Феризовић Наташа Мугоша 
Влада Вучинић Марина Стојановић Соња Иванчевић 
Јелена Штулић Иван Величковић Саша Шипка 
Маја Заграђанин Мања Милиновић Милена Милетић 
Марија Марковић Феђа Пишчевић Радинка Бановац 
Драгана Лончаревић Данијела Јукић Срђан Живковић 
Александар Суботић Весна Поповић Владица Марковић 
Данијела Јукић Видак Вулић Синиша Зековић 
Ивана Симеуновић   
 
 
 Љиљана Милошевић, Слађана Ђуричић, Даринка Танасковић и Марина Јовановић 

 Умеће комуникације са родитељима инклузивне деце 
 
Радинка Бановац, мр Драгана Лончаревић:  

 Републички зимски семинар, Друштво за српски језик и књижевност   
 Ка савременој настави српског језика и књижевности, Друштво за српски језик и 

књижевност   
 
Ивана Николић, Милена Милетић 

 Обука за координаторе за електронски дневник, МПНТР 
 

Александра Куртеш, Горана Феризовић, Марина Стојановић, Видак Вулић 
 Обука за остваривање нових програма наставе и учења у општем образовању 

 
Горана Феризовић  

 ЕLTA годишњи семинар за наставнике енглеског језика, мај 2019., Удружење Елта 
 АЕ Е- Тeacher Program “Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture 

in an EFL Setting” 
 
Наташа Мугоша 

 Видео-лекције, ОКЦ Центар Бор 
 
Светлана Јоцић 

Оцењивање у функцији развоја ученика, ОКЦ Бор 
 
мр Сања Топаловић: 

Пројектна настава у зеленим темама- ОКЦ 
 
Слађана Миливојевић  
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Пројектна настава- Академија Филиповић 
 
Маја Заграђанин, Марија Тадић, Милена Милетић 

 Имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима ОШ, 
Математископ 

 
Саша Шипка 

 Обука наставника VI и VII разреда за програмски језик „PYTHON“  у организацији 
ЗУОВ-а 

 
Душица Чича 

 Зимска едукација у области такмичарског програмирања (CET),   
 Програм обуке наставника информатике у шестом и седмом разреду основног 
образовања и васпитања за програмски језик Python (Завод за унапређивање 
образовања и васпитања), 
 Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави (Абакус) 

      
Влада Вучинић 

 Шести клетов интернационални симпозијум за директоре основних и средњих школа 
„Where to find them, how to win them“, 30.11.2018. Љубљана, Словенија, 

 10.јубиларни међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа 
„Визија савремене школе модернизација креативност акција“, 14-16.март 2019, 
Златибор, 

 Саветовање „Новине у правно-економском пословању дуџетских корисника“, 
30.септембар- 3.октобар 2018, Кладово 

 

Своју евиденцију о похађању семинара као и о другим облицима стручног 
усавршавања у и ван установе наставници и стручни сарадници воде у личном 
Портфолију који су израђвали и допуњавали током школске године заједно са примерима 
добре праксе. 
 

Извештај о стручном усавршавању припремила  
Ивана Николић, педагог 

 
 
 
 
 

9. PЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

      Током школске 2018/19. године наставила се реализација дугорочног концепта 
школског маркетинга. Директор школе, наставници и ученици, током школске године, 
давали су изјаве и мишљења писаним и електронским медијима о разним темама из 
школског живота. Медији су редовно обавештавали о значајним догађајима и успесима 
наших ученика из разних области (запослени и ученици често су били гости јутарњих 
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програма, градских хроника РТС-а, Б-92 телевизије, Студија Б и других станица – 
детаљније у извештају Школског развојног тима).  
 Школски маркетинг имао је следеће основне планиране облике реализације: 

1. Школски сајт који и ове школске године спада у најпосећеније школске сајтове у 
Београду, 

2. Први ђачки радио у Србији РАДИО НОВАК – са својим информативним 
програмом који је оригинални део сопственог програма радија, 

3. Лист ОШ“Старина Новак“ НОВАК чија су, према плану, два броја објављена у 
2018/19. школској години 

4. Објављивање треће књиге библиотеке „Новакова руковет“ под називом КАДАР 
СТИЋИ И УТЕЋИ, аутора Милоша Пекића, наставника историје, 

5. Трибина у Дому омладине Београда под називом „Кадар стићи и утећи“, 
6. Трибина у крипти цркве Светог Марка „Старина Новак после четири века“ 
7. НЕДЕЉА ШКОЛЕ са низом мафисетација које су крунисане Свечаном 

академијом на великој сцени Дечијег културног центра 
8. СЕДљаМИ ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ са дефилеом улицама Старе Палилуле и 

музичким представљањем у парку где се планира подизање споменика, 
9. Радионице за предшколце, 
10. Покретање кампање за подизање споменика Старини Новаку у оквиру које је 

окончана израде идејног решења споменика уметничким радом академског 
вајара професора Здравка Јоксимовића.  

Сви наведени облици школског маркетинга брижљиво су планирани и масовно 
реализовани о чему су осванули и писани и електронски извештаји. 

Књигом  обавештења, информацијама на сајту школе и на часовима одељењског 
старешине ученици  су  информисани  о  свим  резултатима  и  манифестацијама у  
школи.   

Анализирајући  успех  ученика,  као  и  рад  и  успех  школе, у  школској  2018/19. 
години, можемо  констатовати  да  је  с  обзиром  на  број  одличних  ученика,  високе  
средње  оцене  и  оцене  из  владања, упис наших ученика у средње школе (висок просек 
уписа на Iи II жељу)  ова  школска  година  била  успешна. 
      То  потврђују  награде  и признања које  су  наши  ученици  освојили  у  појединачним  
и  екипним  такмичењима,  на  разним  нивоима. 
Сумирајући  рад  и  резултате  у  овој  школској  години,  наредни  задаци  су: 

 Побољшати и осавременити  постојећи  ниво  наставе  и  знатно интензивирати рад 
у оквиру додатне, допунске наставе и секција; посебну пажњу обратити планирању 
ових активности 

 И даље неговати традицију богате, разноврсне и саджајне ваннаставне активности 
ученика у оквиру школе 

 И  даље  радити,  посебно  кроз  часове  одељењсог старешине, али и кроз 
сопствене примере запослених  на  јачању  васпитне  функције  школе 

 Што  масовније  укључивати  ученике  у  различите  облике  такмичења,  
вредновати  постигнуте  резултате  и  мотивисати  пригодним  наградама  и  
похвалама 

 Интензивно неговати и унапређивати добру комуникацију и сарадњу  са  
родитељима  ученика 
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 Одржавати  интензивну  сарадњу  са  школама у окружењу, као и  са  
институцијама  које  у  оквиру свог делокруга  рада  сарађују  са  школом, а у циљу  
превентивног  васпитног  деловања (ОУП  Палилула,  Дом  здравља,  Центар  за  
социјални  рад, ЦК  и  остале  друштвене  институције) 

 Неговати сарадњу са медијима 
 Користити још више ресурсе локалне заједнице 
 Неговати и проширити успостављену међународну сарадњу 
 Кроз рад Музеја школе неговати и промовисати дугу традицију школе 
 Почети са емитовањем сопственог телевизијског програма у комбинацији са већ 

постојећим радијском програмом. 
 
     Да  би  ови  наведени  задаци  у  наредној  школској  години  били  реализовани  на  
оптималан  начин,  у  школи  ће  се  улагати  напори  за  побољшањем  материјално – 
техничких  услова  рада, а са  циљем  осавремењавања  образовно-васпитног  рада, 
вршиће  се  набавка  средстава  у  складу  са материјалним  могућностима школе. 
 

Влада Вучинић,  
Директор школе 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
ГОДИНИ 
 
 
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА: 
 

1. Ванредни  инспекцијски надзор извршен дана 26.10.2018. године.  Предмет 
надзора: Испитивање испуњености услова да школа формира 4. групу продуженог 
боравка за ученике 1. разреда у школској 2018/19. години и 4. групу продуженог 
боравка за ученике 2. разреда у школској 2018/19. години.  Записником о 
ванредном инспекцијском надзору констатовано да  школа испуњава приписане 
услове за формирање наведених група продуженог боравка у школској 2018/19. 
години 
 (Записник бр.614-1385/2017 од 30.10.2018. године); 

2. Ванредни  инспекцијски надзор извршен дана 24.05.2019. године.  Предмет 
надзора: заштита права ученице Т.М.  
Наложене мере: 

-директору указано да је чланом 20. Правилника о оцењивању ученика у 
основном образовању и васпитању уређено да је одељењски старешина 
обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на 
примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, 
напредовању, мотивацији за учење и напредовање, владање и о другим 
питањима од значаја за образовање и васпитање; 
- с обзиром на то да су постигнућа ученице из хемије нижа од постигнућа из 
осталих предмета, потребно је интезивирати рад са ученицом из овог 
предмета кроз редовну и остале облике наставе; 
- да директор школе, сходно одредбама члана 126. став 4. тачка 13) Закона 
о основама  система образовања и васпитања, са садржајем овог Записника 
упозна органе школе. 

 (Записник бр.614-538/2019 од 29.05.2019. године). 
 

3. Ванредни инспекцијски надзор извршен дана 14.06.2019. године.  Предмет 
надзора: наводи из представке родитеља К.С. ученице 5/1 одељења, који се односе 
на закључну оцену из предмета математика на крају првог полугодишта школске 
2018/19. године. 
Нема наложених мера. (Записник бр.614-539/2019 од 19.06.2019. године). 
 

4. Ванредни инспекцијски надзор извршен дана 16.08.2019. године.  Предмет 
надзора: утврђивање испуњености прописаних услова да у школској 2019/20. 
години школа формира групу продуженог боравка за ученике првог и другог 
разреда. 
Инспекцијом је утврђено да школа испуњава прописане услове за отварање једне 
групе продуженог боравка за ученике првог разреда и једне групе за ученике другог 
разреда.  
(Записник бр.614-969/2019 од 20.08.2019. године). 
 

5. Ванредни инспекцијски надзор извршен дана 16.08.2019. године.  Предмет 
надзора: примедбе на поступање наставнице разредне наставе. 
Записником је предложено директору школе да обезбеди да се у школскј 2019/20. 
години пружи подршка у раду и континуирано праћење рада наставнице К.У. 
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(Записник бр.614-933/2019 од 27.08.2019. године). 
 
 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА: 
 

1. Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града 
Београда дана 05.12.2019. године извршио је редовни инспекцијски надзор. 
Предмет надзора: уредност и чистоћа спољњих делова зграде и површине око 
зграде Основне школе „Старина Новак“. Записником је  констатовано: елементи 
фасаде су у уредном стању, осим што је на истој извршени иписивање графита 
(зграда и фискултурна сала); застава је у уредном стању, двориште је чисто, без 
смећа, осим дела испод таложника уз саму зграду школе (код улаза); заштитна 
мрежа на улазним вратима је оштећена; ограда код фискултурне сале је оштећена, 
односно недостају поједини сегменти; оштећене су кошаркашке табле, тј. недостају 
обручи; на једном голу је оштећена мрежа. (Записник   бр. 355-сл/2018 од 
05.12.2018. године). 
-Решењем  комуналног инспектора наложено је да у року од 15 дана од дана 
пријема решења школа своје двориште и фасаду зграде доведе у уредно стање. 
(Решење  Х-04 бр. 355-3882/2018. године  од 24.12.2018. године). Решење 
испуњено у року. 
 
 
                                                Припремила Оливера Гавриловић, секретар школе
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Директор школе                                                        Председник Школског одбора 
 
_____________________                                          ____________________________ 
     Влада Вучинић                                                                Милош Пекић 
 
 


