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УВОДНИ ДЕО – О школи 

На иницијативу професора Ивана Станковића у Шафариковој улици бр. 8 у ОШ 

„Радоје Домановић“, давне 1954. године основана су два комбинована одељења за 

ученике са оштећеним видом. Први учитељи билу су Радмила и Ђорђе Жутић, родитељи, 

барда српског глумишта, Милоша Жутића. Због све већег броја ученика са оштећеним 

видом, који се повећао из године у годину, дошло се до идеје о оснивању специјалне 

школе за ученике оштећеног вида. На иницијативу Скупштине општине „Стари град“, 

Одлуком од 28. 12. 1970. Основну школу за заштиту вида „Драган Ковачевић“ основала 

је Скупштина града Београда. Назив је добила по народном хероју, дечаку од 14 година, 

Драгану Ковачевићу, синовцу Саве Ковачевића, обојица погинули у бици на Сутјесци 

1943. године.  

Основна школа за заштиту вида ,,Драган Ковачевић“ од школске 1971/1972. 

године образовала је слабовиду децу по редовном плану и програму, али организационо и 

методолошкo-дидактички под специфичним условима. 

Због наведених услова пријем у нашу школу затражили су и родитељи деце са 

хроничним здравственим болестима, емоционалним проблемима и поремећајима, сензо-

моторним дефицитима, специфичним проблемима у учењу или из социјално 

нестимулативних средина, као и родитељи деце која су због разноврсних развојних 

специфичности била неуспешна у укључивању у рад редовних школа. Укључивањем и 

ових ученика одговорили смо на препознату потребу друштва да се адекватно школовање 

омогући и деци са специфичним развојним потребама. 

Деца већ од пете године могу да похађају предшколску наставу, чији програм 

обухвата припрему за полазак у школу и рану превенцију деце са тешкоћама у развоју и 

проблемима у понашању.  

Основно образовање и васпитање остварује се у трајању од осам година у два 

образовна циклуса. У првом образовном циклусу организује се разредна настава и 

предметна из енглеског језика и верске наставе. У другом образовном циклусу оргаизује 

се предметна настава и укључује други страни језик као изборни предмет. 

Наставу по националном плану и програму реализују: васпитачи, дефектолози, 

учитељи, наставници предметне наставе и психолог и социјални радник у својству 

стручних сарадника. 
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Настава се одвија у одељењима до 10 ученика, од I до VIII разреда. Групе 

у васпитном боравку организоване су за оба циклуса образовања, индивидуалне 

активности се одвијају у складу са потребама деце. 

Свако дете је на себи својствен начин атипично. Да би се постигло максимално 

стимулисање развоја сваког детета потребно је извршити детаљну процену у свим 

подручијима његоговог развоја, на основу чега се израђује индивидуални план помоћи за 

свако дете. 

Програм додатне подршке се реализује како у самој школи за наше ученике тако и 

ван наше установе за ученике укључене у редован систем школовања, као и децу узраста 

до пет година. Сам програм се реализује кроз више сегмента рада: 

 прилагођавање начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-

васпитни рад. 

 рехабилитационо-корективни програм (визуелни тренинг, и стимулација, 

корекција фине и глобалне моторике, музичке стимулације, логопедски 

третман, корективне гимнастике и вежбе реедукације и психомоторике, 

сензомоторна интеграција); 

 додатна подршка редовним основним школама и предшколским установама 

 модул у оквиру предмета или више предмета у стријим разредима 

 програм ране интервенције вртићима и деци до пет година. 

Ученици се укључују у све активности и такмичења из свих предмета, са децом 

других редовних школа града Београда, а на крају осмог разреда полажу завршни испит и 

имају могућност уписа у све средње школе. 

Током свог постојања школа је израсла у савремену образовну-васпитну установу 

отворена за ширу друштвену средину. У том смеру учествовала је у више пројеката, 

остварила сарадњу са локалном самоуправом и локалном заједницом, министарством 

просвете и технолошки развој, министарство за рад и социјална питања, факултетима, 

невладиним организацијама, здравственим институцијама, спортским организацијама и 

привредним субјектима. 

Школа и њени наставници и ученици су остварили бројна признања и награде. 

Данас многи од ученика су родитељи, зреле личности, спремне за самосталан 

живот. Труд наставника, дефектолога и васпитача многим ученицима је помогао да 

преброде развојне проблеме и да се уколопе у редовни средњошколски систем, а 40%  

ученика настављају школовање на факултетима и академијама.  

Полазећи од традиције школе обновили смо сарадњу са музичком школом. Од шк. 

2015/16. године у просторијама школе отвара се издвојено одељење Музичке школе 
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„Марко Тајчевић“ из Лазаревца. Тако ће ученици наше школе али и других 

градских школа моћи да похађају часове клавира, виолине, хармонике, кларинета и соло 

певања. 

Већ три школске године уназад, Дан школе се прослављавља у оквиру 

манифестације „Буди друг“ у сарадњи редовним основним школама на територији ГО 

„Стари град“. Дан школе се прославља у школи домаћина манифестације. Приредбу 

заједнички припремају ученици и наставници обе школе. Манифестација је реализована 

2017. у ОШ „Михаило Петровић Алас“, 2018. у ОШ „Скадарлија“ и 2019 у  ОШ „Вук 

Караџић“.  

Од ове школске године школа је проширила инклузивне делатности реализујући 

радионице ликовне и музичке културе са другим основним школама.  

Новим школским програмом од шк. 2019/20. до 2021/22. г. од првог до осмог 

разреда уводи се тематска-интердисциплинарна наствава у складу са међупредметним 

повезивањима и међупредметним комптенцијама. У првом разреду уводи се пројектна 

настава. 

Свој рад смо наставили на темељима успеха претходних генерација. Данас имамо 

своју мисију и визију да би наставили тамо где смо били, оно што јесмо и оно што ћемо 

бити. 
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1. АНАЛИЗА РАДА ШКОЛЕ 

1.1. Настава и образовна структура запослених 
ангажованих у васпитно - образовном раду 
(Силвана Павловић) 

Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за 

школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19 и 

13/19, прво полугодиште почело је у понедељак, 2. септембра 2019. године, завршено је у 

петак 31. јануара 2020. године. Друго полугодиште је почело у уторак 18. фебруара 2020. 

године, а завршено према Правилнику о измени и допуни правилника о календару 

образовно- васпитног рада основне школе за школску 2019/2020.годину („Службеном 

гласнику РС –Просветном гласнику“ бр. 3 од 22.маја 2020.године) за ученике осмог 

разреда у петак 05.јуна 2020.године, односно у уторак 16. јуна 2020. године за ученике од 

првог до седмог разреда. Ученици осмог разреда су полагали  пробни завршни испит у 

уторак 2. јуна календарске године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у 

четвртак 18. јуна 2020. године и у петак 19. јуна 2020. године. 

Припреме за почетак школске године обављене су према законским обавезама 

школе. Наставничко веће дало је позитивно мишљење о Годишњем ивештају о 

остваривању Годишњег плана рада школе, Годишњем извештају директора о раду школе  

и Годишњем плану рада школе као и Структури радног времена наставника, васпитача и 

стручних сарадника на седници која је одржана 12.09.2019.године, које је усвојио 

Школски одбор 12.09.2019. године.   

На седници Наставничког већа извршена је подела задужења око организационо-

техничких припрема за почетак нове школске године (одређивање броја и структура 

одељења, расподела часова, одређивање старешинства у предметној и разредној настави, 

одређивање руководиоца одељенских већа млађих и старијих разреда, вођење стручних 

већа, договор око израде Годишњег програма рада школе, припреме и организације 

поправних испита-одређивање комисије и рокова) и упознавање са школским 

календаром. 

У оквиру наше школе већ две године успешно функционишу издвојена одељења 

Музичке школе „ Марко Тајчевић “ из Лазаревца за ученике наше школе. 
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Наставни план и програм у свим разредима је реализован, док је фонд 

часова са мањим одступањем испуњен што је предвиђено Годишњим програмом школе. 

Поред редовне наставе реализована је и допунска и додатна настава као и слободне 

активности.  

У организацији школе одобрени и објављени у Каталогу програма сталног 

стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 

школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.,су: „Монтесори радионица за израду 

дидактичког материјала -узраст од 6 до 12 година“, реализатор: Тамара Ходалић и 

Милица Калиновић и   „Планирање, припремање и реализација тематске наставе“, 

аутори и реализатори су: проф. др Драган Рапајић, проф. др Данијела Илић- Стошовић, 

Силвана Плавшић и Љубомир Јанковић.  

На основу дописа број: 650-02-00018/1/2020-07 од 27.03.2020.године, 

Минисатарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на основу Одлуке о 

проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2000), Уредбе о 

организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 31/2020), 

одлука Владе Републике Србије, препорука Института за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут“ и Светске здравствене организације, Дописа Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја број: 601-00-9/2020-01 од 16.03.2020., Уредбе о 

организовању рада послодавца током трајања ванредног стања због заразне болести 

COVID-19 („корона вирус“) („Службени гласник РС“ бр. 31/2020) и Уредбе о обустави 

извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и 

редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“ 

бр. 30/2020) почетак реализације образовно васпитног рада учењем на даљину је 17. 

марта 2020.године. Настава се организује онлајн а наставници и запослени добијају 

решење да раде од куће.   

Догађаје у вези активности наше школе су испратиле све медијске куће:„ 

Политика“, ЕМИСИЈЕ РТС-а: 

 „ Београдска хроника“ (34:29 мин.) , 09.03.2020. 

:https://www.youtube.com/watch?v=xmTRKP72Yik 

 и „ Све боје живота“, 12.07.2020.год.:https://www.youtube.com/watch?v=tgci-RdGVhY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xmTRKP72Yik
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1.1.1. Стручна спрема запослених 

Током школске 2019/2020. године, укупан број запослених који учествују у 

непосредном раду са ученицима  износио 55,87 извршилаца што је у складу са Одлуком о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2019. годину Овом одлука нашој школи је одобрено 56,66 извршилаца. 

Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена 

са потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена. 

Поред редовне наставе организован је продужени боравак за ученике млађих 

разреда у седам група у којима су васпитно-образовни рад изводила 7,70 васпитача. За 

предшколску групу припремног програма задужена су 2 васпитача. За ученике са 

вишеструким сметњама од 5. до 8. разреда после наставе организоване су креативно-

едукативне и стимулативне радионице сваког наставног дана у трајању од 14.15. до 16.00. 

у оквиру продуженог боравка.  

Важан задатак наше школе је корективни – стимулативни рад (логопед, визуелни 

тренинг, реедукација психомоторике, ортооптика- плеоптика, корективна гимнастка, 

музичка стимулација и сензорна интеграција). 

Изузетно је важно истаћи и пружање додатне подршке деци и ученицима са 

сметњама у развоју који се налазе на образовању у другим школама и установама. Рад се 

одвијао у школи или на терену у виду посета другим установама. Саветодавним радом је 

обухваћено 25 деце и родитеља. 

Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена 

са потребама школе у складу су са правилником о врсти стручне спреме запослених. 

 

Радно место Степен стручне спреме 

IV VI VII 
изврши-

лаца 

прос. радно 

искуство 

извршил

аца 

прос. радно 

искуство 

изврши-

лаца 

прос. радно 

искуство 

директор / / / / 1 23 

помоћник директора     0,5 23 

психолог / / / / 1 21 

социјални радник / / / / 1 11 

библиотекар     1 14 

индивидуални наставници / / / / 5 71 

васпитачи / / 1 9 8,70 126 
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Радно место Степен стручне спреме 

IV VI VII 
изврши-

лаца 

прос. радно 

искуство 

извршил

аца 

прос. радно 

искуство 

изврши-

лаца 

прос. радно 

искуство 

наставници у разредној настави  / / / / 7 115 

наставници у предметној настави / / 0,35 0 18,32 285 

административно особље 0,5 0 / / 2 33 

медицински радник 1,5 3 / / / 2 

*бројно стање 

степен 

стручности 

у настави 
(наставници, 

васпитачи) 

у стручним 

службама 
(психолог, социјални 

радник, библиотекар, 

медицински радник) 

у руковођењу 

(стручна већа, 

тимови и активи) 

у администрацији 
(директор,  

помоћник директора 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

благајник) 

VII степен стручне 

спреме/мастер 

45 3 16 3,5 

VI степен стручне 

спреме 

2 / / / 

IV степен стручне  

спреме 

/ 1,5 / 0,5 

УКУПНО 47 4,5 16 4 

 

 

Табеларни приказ ангажованости у непосредној наставина на крају шк. године 

Разредна и индивидуална настава 

В
ас

п
и

тн
а 

гр
у

п
а Разред и 

одељење 
Име и презиме Звање и СС 

Фонд 

часова 

Предшколска група 
Сања Стефановић васпитач-VII 100% 

Александра Ђорђевић васпитач-VII 100 % 

Р
аз

р
ед

н
а 

 н
ас

та
в
а 

I1 Јелена Тадић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

I2 Светлана Секулић Спарић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

II1 Снежана Вујић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

III1 Зоран Станковић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

III2 Андријана Каран дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

IV1 Ивона Богнер наст. разредне наставе         VII 100 % 

IV2 Бранкица Митрић наст. разредне наставе         VII 100 % 

Б о р а в а к
 

I Тамара Ходалић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 
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Разредна и индивидуална настава 
В

ас
п

и
тн

а 

гр
у

п
а Разред и 

одељење 
Име и презиме Звање и СС 

Фонд 

часова 

II Јелена Вељковић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

III Марија Мудрић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

IV Ивана Николић дипл. деф.-тифлопедагог. VII 100 % 

V Драган Лаушевић Музичке стимулације 70% 

5 - 8 Драгана Ранчић 
дипл. деф.-тифлопедагог. VII 

(додатна подршка) 
100 % 

5 - 8 Љиљана Голубовић 
дипл. деф.-тифлопедагог. VII 

(додатна подршка) 
100 % 

 

 

 

 

Разредна и индивидуална настава 

В
ас

п
и

тн
а 

гр
у

п
а 

Разред и 

одељење 
Име и презиме Звање и СС 

Фонд 

часова 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 н

ас
та

в
н

и
ц

и
 

1-4. Марина Ђорђевић 

дипл. деф.-тифлопедагог. VII 

визуелна стимулација и 

психомоторика 
100 % 

1-8. Урош Шотаревић 
дипл. деф.-тифлопедагог. VII 

сензорна интеграција 
100 % 

1-8. Сека Џамбазовски Алорић  
дипл. дефектолог  VII 

ортооптичар-плеооптичар 
100 % 

1-8. Десанка Таталовић дипл. дефектолог-логопед  VII 100 % 

1 - 8 Далиборка Митић Корективна гимнастика 25% 

1-4 Тијана Јоксовић Сарадник за изрд. дид.средстава 100% 
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Предметна настава 

предмет 
стареш

инство 
име и презиме одељења звање 

фонд 

часова 

српски језик 

VI3  Оливера Абадић VI1,2,3; VII1,2 
проф. срп. јез. и књиж. 

VII  

111,11 

 

VIII3 Павле Радојичић V2;VIII 1,2,3; 
дипл. ф. за срп. и  књиж. 

VII 

95 

 % 

- Ивана Радић гајевић V1,3 
дипл. ф. за срп. и  књиж. 

VII 

55,55 

 % 

енглески 

језик 

VI1 Јелена Чкоњевић 
V1,2,3;VI1,2,3;VII1,2,3,4; 

VIII1,2;  

проф. енг. јез. и књиж. 

VII 
100 % 

- Марина Узелац  

I1,2; II1; III1,2;  

IV1,2; VII1,2,3 

 

проф. енг. јез. и књиж. 

VII 
100 % 

руски језик 

- Марина Толић 
V3; VI1,2,3; VII1,2; 

VIII1,2,3 

проф. рус. јез. и. њиж.  

VII 
100 % 

- Сања Бјелогрлић  
V1,2 проф. рус. јез. и. њиж.  

VII 
22,23% 

математика  VI2 Славица Ћосић 
VI1,2,3;; VIII1,2 

 
дипл. математичар VII 111,11% 

математика 

Информат. 
- Јелена Јаковљевић 

VIII3 

ИН:VII1,2;  
дипл. математичар VII 32,22% 

математика V1 Станко Јовчић V1,2,3; VII1,2;  дипл. математичар VII 111,11% 

историја 

грађанско в 
VII2 Љубомир Јанковић  

V1,2,3;VI1,2,3;VII1,2; 

VIII1,2,3; ГВ: VII1,2; 
дипл. историчар VII 100 % 

географија 

грађанско в 

V2 

 
Татјана Глишовић 

V1,2,3;VI1,2,3;VII1,2; 

VIII1,2,3;ГВ: V2; 

 

дипл. географ VII 100 % 

биологија VIII1 
Снежана Скендерија 

Булић 

VI1,2;VIII1,2,3; 

 
дипл. биолог VII 50 % 

биологија - Марија Ступар 
V1,2,3; VI3;VII1,2; 

 
дипл. биолог VII 60 % 

музичка 

култура 

грађанско в 

- Јелена Живановић 

V1,2,3;VI1,2,3;VII1,2; 

VIII1,2,3; 

ГВ: V1,3;VI1,2,3; VIII1,2; 

VIII3; 

дипл. музиколог VII 100 % 

ликовна 

култура 

цртање и 

сликање 

- Протић Оливера 

V1,2,3;VI1,2,3;VII1,2; 

VIII1,2,3; 

Црт.,слик.,ваја. (V, 

VI,) и(VII;VIII); 

Дипл. сценограф VII 80 % 

физика 

хемија 
- Селена Манојловић 

Физика VI1,2,3;VII1,2 

хемија VII1,2;VIII1,2,3 
дипл. физико-хемичар VII 

100 % 

 

физика - Тамара Никић 
Физика VIII1,2,3; дипл. Физичар  VII 50% 

техничкои VII1 Мирјана Каменковић тех. и технологија дипл. наставник техничког и 110 % 
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Предметна настава 

предмет 
стареш

инство 
име и презиме одељења звање 

фонд 

часова 

информат. 

образовање 
 V1,2,3;VI1,2,3;VII1,2; 

Тех.и инфо. Образова. 

VIII1,2,3; 

информ.образовања VII 

Физичко в. 

изабрани 

спорт 

- Јасминка Копривица 

Физ. И здрав. Васп. 

V1,2,3; VII1,2; 

физ. Активности 

V1,2,3; VII1,2; 

проф. физичке културе VII 75% 

VIII2 Далиборка Митић 

Физ. И здрав.васп. 

VI1,2,3; VIII1,2,3 

физ. Активности 

VI1,2,3; 

 Изабрани  сп:  

VIII1,2,3 

проф. физичке културе VII 90 % 

верска 

настава 
- Мирко Врачевић 

I, III, IV,V, VI, VII, 

VIII 
дипл.  теолог VII 35% 

хор и 

оркестар 
V3 Драган Лаушевић 

V1,2; V3; VI1,2,3; 

VII1,2;VIII1,2; VIII3 
дипл. музиколог VII 30% 

 

 

 

Стручни  сарадници: 

психолог Доминика Сидоренко Перић дипл. психолог VII 100 % 

социјални 

радник 
Јелена Миленовић дип. соц. радник VII 100 % 

библиотекар Марија Пацек наст. разредне наставе. VII 50% 
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1.2. Сарадња са родитељима и локалном заједницом 
(Јелена Миленовић) 

Сарадња са родитељима у школској 2019./2020. години била је коректна, одвијала 

се на састанцима Савета родитеља и индивидуално, по потреби или позиву. У току 

школске године одржан је и један заједнички родитељски састанак како би се родитеље 

упознали са Кућним редом школе, разговарало се о дисциплини, унапређивању наставе 

као и о мотивацији ученика за постизањем бољег успеха. Током школске године одржано 

је више Тимских састанака са родитељима ученика који су имали дисциплинске 

проблеме. Састанци су деловали како превентивно тако и у циљу превазилажења већ 

насталих проблема. 

Поједини родитељи давали су конкретне савете како на седницама родитељских 

састанака ради превазилажења проблема у настави. Сваког последњег петка у месецу у 

виду Отвореног дана школе родитељи су имали могућност да присуствују настави у 

школи.  

Сарадња са локалном заједницом је традиционално добра што показују 

материјална издвајања града Београда и градском општином „Стари град“. Комплентан 

извештај налази се и у извештају директора.  

Осим са општином Стари град, сарадња је изузетна са Црвеним крстом Стари 

град, Савезом за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом, MC Donalds-om, 

Саветодавним телом града Београда за рад са особама са инвалидитетом, , 

Секретаријатом за спорт, Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, Школском 

управом, факултетима, позориштима, Београдском филхармонијом и сл. Такође пуна 

сарадња и ове школске године остварена је са Интересорним комисијама на територији 

читавог града, Банком хране која сваке године обезбеди пакете хране за све наше 

ученике, Еко хабом која обрађује са децом теме из екологије Савезом слепих Србије и 

Београда, удружењем ,,Дај ми руку“. 
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1.3. Здравствена заштита ученика (Јелена Миленовић) 

Програм превентивне здравствене заштите реализоваће се у сарадњи са Домом 

здравља „Стари град“, нарочито са педијатром Љиљаном Мијаиловић и стоматологом 

Александром Раичевић.  

У току школске године су обављени: 

У првом полугодишту систематски преглед свих ученика 

Пре планираних прегледа организован је рад у малој групи, али и индивидуални 

разговори о темама: 

- Правилна исхрана  

- Превенција болести прљавих руку 

- Значај редовног вакцинисања у превенцији заразних болести 

- Хигијена зуба и уста 

- Заштита и очување вида 

У току првог полугодишта  школске године  организоване су радионице у вези са 

заштитом здравља и заштитом вида. Планирана предавања ѕа родитеље била су у другом 

полугодишту али нису одржане због новонастале ситуације. Током вандередног стања и 

наставе на даљину деци се слао  материјал који се односио на хигијену руку ( поготову у 

време док траје епидемија) , здраву исхрану и превенцију заразних болести.  
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1.4. Стручно усавршавање запослених (Силвана 
Павловић, Снежана Скендерија Булић) 

1.4.1. Ван установе: 

НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

“Основе образовања ученика са 

оштећењем вида и додатним 

сметњама или глувослепоћом” 

Београд 

Пројект – уже 

стручна обука 

Перкинс центар 

Марина Ђорђевић, 

Ивона Богнер, 

Урош Шотаревић, 

Снежана Вујић 

05.09.2019. 

„Кортикално/церебрално 

оштећење вида“, Christine Roman - 

Lantzy,  Загреб 

Пројект – уже 

стручна обука 

Перкинс центар 

Марина Ђорђевић, 

Светлана Секулић Спарић, 

Урош Шотаревић, 

Снежана Вујић 

16. – 

17.09.2019 

Примена прописа у пословању 

школа и предшколских установа 
семинар 

Катарина Симић 

Јелена Миленовић 
20.09.2019 

„ Иплементација Offica 365 у 

организацији рада школе и 

примена у настави“ 

 

Акредитовани 

семинар, 

каталошки број 

334, К4, П1 

Марија Пацек, 

Kристина Конатар, 

Марина Милосављевић, 

Снежана Вујић 

05.10.2019 

XX Међународни Мотесори скуп 

у Даблину, Ирска 

XX Montessori Europe Congress at 

Dublin (Ireland) 

Конгрес 

Монтесори 
Тамара Ходалић 

10. – 

12.10.2019. 

“Кад је геометрија лака и мерење 

прија “ 

Акредитовани 

семинар,катало

шки број 375, 

К2, П3 

Марија Станојевић 26.10.2019 

Пета регионална конференција 

Асоцијације школских директора 

„Школски лидери“  

Скопљу-Северна Македонија 

 

регионалне 

конференције 
Силвана Павловић 

28. -

30.10.2019. 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

„Процена и рехабилитација вида - 

основни ниво“ у реализацији 

Едукацијског центра „Мали дом-

Загреб“ 

Пројект – уже 

стручна обука 

ОШ „Драган 

Ковачевић“ 

Силвана Павловић,  Сека 

Џамбазовски-Алорић, 

Андријана Каран, Ивона 

Богнер, 

Јелена Тадић, 

Марина Ђорђевић и Урош 

Шотаревић 

04.11.-

11.12.2019. 

„Терапија посвећености и 

прихватања“- Центар за 

примењену психологију 

обука 
Доминика Сидоренко 

Перић 
09.-10.11.2019 

Деветом међународном стручном 

скупу  о кохлеаној имплантацији  

"КОРАЧАМ И СЛУШАМ" 

међународни 

стручни скупу 

Силвана Павловић, 

Урош Шотаревић, 

Десанка Таталовић, 

Марија Пацек, 

Марина Ђорђевић, 

Сека Џамбазовски Алорић 

15.11.2019. 

„ Паметне фасцикле – слагалице, 

да ученик учи, вежба, зна“ 

Акредитовани 

семинар, 

каталошки број 

529, К2, П3 

Марија Станојевић 23.11.2019 

Обука за примену Закона о 

заштита података о личности 
обука 

Катарина Симић 

Јелена Миленовић 
12.02.2020 

Први модул едукације „Процена и 

рехабилитација вида – напредни 

ниво“ 

Пројект – уже 

стручна обука 

„Мали дом – 

Загреб“ 

Силвана Павловић,  

Сека Џамбазовски Алорић 

Урош Шотаревић 

20.-22.02.2020 

Израда завршног рачуна и 

правилан обрачун плата 
обука Надица Анђелић 20.02.2020 

61. Републички зимски семинар 

Друштва за српски језик и 

књижевност Србије 

Акредитовани 

семинар, 

каталошки број 

833, К1, П3 

Ивана Радић Гајевић  

Павле Радојичић 07.-09.02.2020 

„ Дани дефектолога 2020“ Београд 

 

Стручно – 

научна 

Бранкица Митрић, 

Андријана Каран, Драган 

20. - 23.02. 

2020. 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

конференција 

са 

међународним 

учешћа 

Ранчић, 

Тијана Ђулинац, 

Кристина Конатар, 

Марија Мудрић, 

Јелена Тадић, 

Светлана Секулић Спарић, 

Снежана Вујић, 

Марина Милосављевић 

„Изазови у образовно-васпитном 

раду и заједничко креирање 

образовних политика у Србији и 

земљама региона“ Аранђеловац 

Први 

међународни 

стручни скуп 

Љубомир Јанковић 

Мирјана Каменковић 
20.-22.02.2020 

Е портфолио - инструмент за 

напредовање и учење 

Електронска 

обука 

Акредитовани 

семинар,катало

шки број 627, 

К4, П1 

Тамара Ходалић 01.-28.02.2020 

Онлајн обука „Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала” 

(Реализован је део обуке, 

остао је практичан рад). 

На платформи 

ЗУОВ Еду 

Завода за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања са 

реализацијом је 

отпочела обука 

„Дигитална 

учионица“. 

Акредитовани 

семинар,катало

шки број 2203 

Јелена Живановић, Марина Толић, 

Сања Бјелогрлић, Славица Ђосић, 

Селена Манојловић, Марина 

Узелац, Мирјана Каменковић, 

Ивана Радић Гајевић, Јелена 

Јаковљевић, Јелена Тадић, 

Бранкица Митрић, Зоран 

Станковић, Оливера Протић, 

Љубомир Јанковић, Павле 

Радојчић, Оливера Абадић, 

Снежана Скендерија Булић, Јелена 

Шкоњевић, Светлана Секулић 

Спарић, Андријана Каран, Марија 

Ступар, Тамара Никић, Татајана 

Глишовић, Марија Станојевић 

25.5.2020. 

„Дигиталне приче и бајке“ 

 

Електронска 

обука 

Акредитовани 

семинар, 

каталошки број 

Марина Толић 01.-28.02.2020 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

428, К2, П1 

„Употреба онлајн игара у настави“ 

Електронска 

обука 

Акредитовани 

семинар, 

каталошки број 

592, К2, П1 

Марија Ступар, 

Славица Ћосић, 

Јелена Јаковљевић, 

Снежана Скендерија 

Булић, 

Мирајана Каменковић 

 

01.-28.02.2020 

"Примена новог Закона о јавним 

набавкама кроз тимски рад и 

добро руковођење установом“ 

саветовање Силвана Павловић 03.-

04.07.2020. 

1.4.2. У установи: 

 

НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

Хуманизам и ренесанса 

Корелацијски час 

историје и ликовне 

културе у 7/1 

Љубомир Јанковић, 

Оливера Протић 

26. 9.2019. 

 

Сибир и Бајкалско језеро 

Корелацијски час 

географије и руског 

језика у седмом 

разреду 

Татјана Глишовић, 

Марина Толић 

септембар, 

2019. 

Почетак буне против дахија 

Корелацијски час 

српског језика и 

историје у 8/1 

Љубомир Јанковић, 

Павле Радојичић 

24.10.2019. 

 

Лето лепог белца В. Саројан 

Корелацијски час 

српског језика и 

енглеског језика у 

шестом разреду 

Оливера Абадић, 

Јелена Чкоњевић 

децембар, 

2019. 

Врсте насеља 
Корелацијски час 

географије и технике и 

Татјана Глишовић, 

Мирјана Каменковић 

децембар, 

2019. 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

технологије у шестом 

разреду 

Послератна карта света – 

време нетрпељивих 

Корелацијски час 

историје и географије 

у 6/3, 8/2 

Љубомир Јанковић, 

Татјана Глишовић, 

 

13.01.2020. 

 

Краљевић Марко у историји и 

народном предању 

Корелацијски час 

историје и српског 

језика у 6/3 

Оливера Абадић, 

Љубомир Јанковић, 

 

30.1.2020. 

 

Свети Сава као књижевни и 
историјски јунак – прослава 

Школске славе 

Корелацијски час 
српског језика, 

историје, географије, 
ликовне и музичке 
културе од 5. до 8. 

разреда 

Оливера Абадић, 

Ивана Радић-Гајевић, 

Павле Радојичић, 

Љубомир Јанковић, 

Татјана Глишовић, 

Оливера Протић, 

Јелена Живановић 

26.1.2020. 

 

Феудално друштво (структура, 
друштвене категорије, вазални 

односи) 

Угледни час историје 

6/3 
Љубомир Јанковић 21.10.2019. 

Ловац у житу Џ. Д. Селинџер 

Угледни час српског 
језика у 8. разреду 

 

 

Павле Радојичић 
новембар 

2019. 

 

Подела гласова у српском језику 
Угледни час у српског 

језика у 6. разреду 
Оливера Абадић 

новембар 
2019. 

 

Глаголски вид и глаголски род 
Угледни час српског 
језика у 7. разреду 

Оливера Абадић 
март 2020. 

 

Лоза Немањића 
Час наставника 

историје у 4/1 и 4/2 
разреду 

Љубомир Јанковић 
септембар 

2019. 

 

Први и Други српски устанак 
Час наставника 

историје у у 4/1 и 4/2 
Љубомир Јанковић септембар 

2019. 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

разреду 
 

Географски положај и границе 

Србије 

Час наставника 

географије у четвртом 

разреду 

Татјана Глишовић 
септембар 

2019. 

Становништво 

Час наставника 

географије у четвртом 

разреду 

Татјана Глишовић 
новембар 

2019. 

Златно јагње Светлана Велмар 
Јанковић 

Час српског језика 
одржан у одељењима 

4-1 

Павле Радојичић 
јануар 2020. 

 

Прва љубав Бранислав Нушић 
Час српског језика 

одржан у одељењима 
4-2 

Павле Радојичић јануар  2020. 

''Троуглови око нас'' 

 

 

 

 

“Одређивање центра описане и 

уписане кружнице троугла 

помоћу програма Гео Гебра” 

Корелацијски час 

математика - ликовно: 

6-1, 6-2 

 

Угледни час – 

математика 6-2 

Ћосић Славица 

 

 

Ћосић Славица 

 

18.10.2019. 

 

 

 

27.2.2020. 

„Обрада података“ Угледни час Јовчић Станко Октобар 2019. 

Електронска пошта и безбедна 

комуникација 

Корелацијски час 

информатика - 

техника у 7/1 

Јаковљевић Јелена, 

Мирјана Каменковић 
25.11. 2019. 

Септембар - Мерење - 6 раз. 

- Открића -7, 8раз. 

Октобар     - Брзина - 6 раз. 

Новембар  - Мерење - 6,7 раз. 

Децембар  - Вода - 8 раз. 

Тематско планирана 

настава 

 

Манојловић Селена 

Септембар 

Октобар 

Новембар   

Децембар 

„Периодни систем елемената“ 
Угледни час из хемије: 

7. разред 
Манојловић Селена  

„Регулисање и безбедног Угледни час из Каменковић Мирјана 10.10.2019. 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

друмског саобраћаја“ Технике и технологије 

у 5/2 разред 

Техничко цртање помоћу 

рачунара 

Угледни час из 

Технике и технологије 

у 6/1 разред 

Каменковић Мирјана 19.11.2019. 

Издвајање биљних пигмената из 

листа спанаћа.Где биљке чувају 

резервне хранљиве супстанце 

настале у процесу фотосинтезе 

Отворени час 6/1 и 6/2 
Скендерија Булић 

Снежана 19.11.2019. 

Посматрање биљних ћелија 

покорице црног лука под 

микроскопом 

Отворени час 6/1 и 6/2 
Скендерија Булић 

Снежана 26.9.2019. 

„Посматрање ћелије под лупом” 

 
Отворени час 5/2 

Марија Ступар 

 

25.09.2019. 

 

”Доказивање процеса дисања 

код квасца” 
Отворени час 6/3 

Марија Ступар 

 

02.12.2019. 

 

„ Направи модел плућа” 

 

 

Корелацијски час: 5/2 

биологија-монтесори 

 

Марија Ступар 

 

16.10.2019. 

 

”Израда схеме модела система 

органа” 

Корелацијски час: 6/3 

биологија-монтесори 

 

Марија Ступар 

 

28.10.2019. 

 

”Грађа и функција чула вида” 

Корелацијски час: 

биологија- 

ортооптичар 7/1, 7/2 

 

Марија Ступар 

 

25.12.2019.  

10.01.2020. 

 

Употреба уређаја ИКТ на 

одговоран и сигуран начин 

умрежном окружењу. Интернет 

сервиси 

Отворени час 6/1 Тамара Никић новембар 2020 

Никола Тесла 
Тематско планирана 

настава 8.разред 
Тамара Никић фебруар-март 
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НАЗИВ ВРСТА НАСТАВНИК ДАТУМ 

Миграције (сеоба Срба) – 

јединство ликовног израза кроз 

анализу слике Паје Јовановића 

Корелацијски час 

географије и ликовне 

културе 8/3 и 8/2 

Татјана Глишовић, 

Оливера Протић, 17.01.2020. 

„ Ликовне технике и материјали 

и музочке технике и изражајна 

средства“ 

Корелацијски час 

музичке и ликовне 

културе 6/1 и 8/3 

Јелена Живановић 

Оливера Протић 24.01.2020. 

Горе- доле, лево- десно. 

Утврђујемо математичке 

релације горе-доле, лево-десно 

кроз песму и музику 

Корелацијски  час: I 

разред библиотека - 

математика 

Марија Пацек 

Јелена Тадић 

Светлана Секулић 

Алорић 

Септембар 

2019. 

Дани у недељи. Учимо дане у 

недељи кроз песму и музику 

децембар 

Корелацијски  час: I 

разред библиотека - 

свет око нас 

Марија Пацек 

Јелена Тадић 

Светлана Секулић 

Алорић 

Децембар 

2019. 

Моје тело. Учимо делове 

тела кроз песму и музику 

Корелацијски час: I 

разред библиотека - 

свет око нас 

Марија Пацек 

Јелена Тадић 

Светлана Секулић 

Алорић 

јануар 2020 

 

„Рукомет – техника вођења 

лопте“ 

Угледни час физичко 

васпитање у 4. разреду 
Јасминка Копривица 11.09.2019. 

„Боја, површина и структура, 

замислићу, сазидаћу“ 

Корелацијски час 

ликовна култура и 

визуелни тренинг 

Марина Ђорђевић 

Ивона Богнер 20.12. 2019. 

„Машта скривени свет“ 

Корелацијски час 

ликовна култура и 

визуелни тренинг 

Марина Ђорђевић 

Ивона Богнер 27.12.2019. 

„Зима и зимска одећа“ 

Корелацијски час свет 

око нас и енглески 

језик 

Јелена Тадић, 

Марина Узелац 
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1.5. Манифестације (Силвана Павловић) 

ДОБРОДОШЛИЦА ПРВАЦИМА 

У овој школској години уписано је два одељење првог разреда. Свечани пријем првака 

одржан је 02. септембра 2019. године у 11 часова. Овом приликом је организован 

пригодни програм у част пријема нових ученика. Тим поводом школу су посетили 

прдставници општине Стари град у оквиру традиционалне акције "Ја сам првак Старог 

града" и пожелела ученицима срећан полазак у школу. Ову генерацију првака прузимају 

дефектолози- наставница разредне наставе, Јелена Тадић и Светлана Секулић Спарић. 

Све ученике и родитеље поздравила је и директора школе Силвана Павловић. 

НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Недеља школског спорта, 19.09.2019.године, пешачка тура 6. и 8, разреда и њихових 

наставника до Галерије природњачког музеја и посета изложбе „Пут на Месец“. 

ПОСЕТА БИБЛОТЕЦИ ЗМАЈ  

У оквиру манифестације ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕУ ученици наше школе са 

библиотекаром Маријом Пацек и наставницом Ивоном Богнер посетили су 17.09.2019. 

године дечију библиотеку „ Чика Јова Змај“. У библиотеци су се дружили са другарима 

из Основне школе „ Дринка Павловић”. Наши ђаци заједно са Виолетом и Сандром 

библиотекарима библиотеке „Змај“ учествовали су у радионици „Испеци па реци“. Кроз 

разговор, читање, игру и филм учесници радионице проширили су и стекли нова знања о 

народној књижевности. Читали смо народне приче, решавали загонетке, анализирали 

пословице, гледали филм базиран на народној шаљивој причи, разгибавали језик 

брзалицама, а изнад свега – добро се забавили. Након радионице другари су разговарали 

са новинарком Јулијаном Симић Теншић чији чланак је објављен у „Политици“. 

УЧЕНИЦИ У УЛОЗИ РОБЕРТА ХУКА 

На угледном часу из биологије, 26.09.2019.године, су ученици 6/1и 6/2 били у улози 

Роберта Хука. Правили су препарате и посматрали биљне ћелије покорице црног лука 

под микроскопом. 

ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ- ДРУГА ПОСЕТА БИБЛОТЕЦИ ЗМАЈ 

Поводом дечје недеље група ученика наше школе са библиотекаром Маријом Пацек  

09.10. 2019. год. посетила је дечје одељење библиотеке „Чика Јова Змај“. Дечја недеља 

била је повод да гост библиотеке „Чика Јова Змај“ буде Елизабета Георгиев, писац и 

библиотекарка из Народне библиотеке „Детко Петровˮ у Димитровграду. Елизабета 
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Георгиев пише на српском и бугарском, како за децу тако и за одрасле. Осим 

тога, како сама каже, она воли цвеће и животиње, а најсрећнија је када је у друштву деце. 

Библиотека је била пуна малих читалаца који су дошли на песничко дружење са 

Елизабетом. Поред ученика наше школе овом дружењу су присуствовали и другари из 

других београдских основних школа. Деца су била  у прилици да чују песме из књига 

„Три лица и птица“, „Ћошак иза ћошка“, „На рингишпилу имена“, али и да разговарају о 

књигама, писању, рецитовању. Неки од присутних другара и сами пишу, па их је 

дружење са писцем охрабрило да своје стихове поделе са публиком. Ученица наше 

школе Тара Самац је говорила своје стихове „Изгубљено – нађено“ и  „Нечујна љубав“, и 

одушевила све присутне у сали а посебно саму песникињу Елизабету. 

ИСТРАЖИВАЧИ БУДУЋНОСТИ 

Чланови Вршњачког тима, 7/1 и 7/2 су 15.11.2018. године учестовали на пројекцији 

филма “Истраживачи будућности” у оквиру Деветог Међународног фестивала зелене 

културе „Green fest“  

ФЕСТИВАЛ ЗЕЛЕНЕ КУЛТУРЕ 

Дана, 16.10.2019. године су другаци и њихова наставници и наставница биологије, 

Снежаном Скендеријом Булић учествовали у радионици “Промени игру, будућност је на 

Земљи” у оквиру Десетог Међународног фестивала зелене културе „Green fest“ . Ученици 

су обишли изложбени програм и пројекцију филма „2040“. 

ДОНАЦИЈА „ ПАРКИН СЕРВИСА“ 

Присустовали смо додели наставних средстава школама у оквиру акције „Ђачко паркинг 

место", 14. октобра 2019. године, у свечаној сало ОШ „ Иван Горан Ковачевић“ уручене 

су донације у виду наставних средстава основцима 25 школа у зонираном подручју 

Београда, од прихода прикупљеног кроз акцију „Ђачко паркинг место“. Наша школа је 

добила Разглас (миксета, звучници са сталком, микрофон са сталком) а директор ЈКП 

„Паркинг сервис“ је најавио наставак акције. 

ПРАКТИЧНА БИОЛОГИЈА 

Ученици 5. разреда су на угледном часу биологије 17.10.2019. правили модел плућа и 

учили о дисању. 
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РЕЦИКЛАЖА 

Ученици млађих разреда 23.10.2019.године, .у оквиру „Ecohub“ радионица, учили о 

екологији и рециклажи. Ученицима млађих разреда су након радионица начинили 

занимљиву изложбу радова од рециклаже. 

„ДИПОС“ ПОКЛОНИО РАЧУНАРЕ НАШОЈ ШКОЛИ 

Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о.Београд у понедељак 02.11.2019. 

године поклонило рачунаре и другу рачунарску опрему нашој школи. Тако је у 

информатичком кабинету стара опрема замењена новијом и модернијом 

ЂАЦИ У УЛОЗИ НАУЧНИКА 

На угледном часу биологије, 18.новембра 2019.године,  ученици 6. разреда, су изоловали 

биљне пигменте из листа спанаћа, и доказали где биљке чувају резервне хранљиве 

супстанце настале у процесу фотосинтезе. 

ТИ МОЖЕШ 

Поводом Дана инвалида у уторак, 3. децембар 2019. године, одржана је традицонална 

манифестација „Ти можеш“ под покровитељством Града Београд – Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту. Свечаност је одржана у Позоришту „Душко Радовић“.  Наша 

школа је учестовала са драмским игроказом „Кад књига оживи“ и са продајном изложбом 

радова наших ученика. Учесници програма су били ученици школа за образовање 

ученика са сметњма у развоју, а публику су чинили другари из типичних школа. На овај 

начин смо се заједно дружили. 

ЈАВНИ ЧАС МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

20. децембра 2019. године у 17 часова, одржан је Јавни час у свечаној салисали наше 

школе. Представили су се одсеци: флауте, клавира, гитаре и соло певања. Ученици су се 

представили публици, углавном састављеној од родитеља и наставника. Наступ је био 

успешан, а извођачи су показали солидан ниво у музицирању и то да су били вредни у 

првим месецима школске 2019/2020. године. 

НА ПРОБИ БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ НА КОЛАРЦУ 

Ученици наше школе 26.12.2019. на проби – Новогодишњи концерт Београдског 

филхармонијског оркестра на Коларцу. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВЕ ГОДИНЕ 

НАЈБОЉА ЖУРКА НА БАЛКАНУ - Директори седам београдских школа организовали 

су 21.12.2019.године посебно вече за своје колективе. Сви зајдно: Прва економска школа, 

Економска "Нада Димић", Прва гимназија, Спортска гимназија, ЕТШ "Стари град", ОМС 

"Невена Поповић" и ОШ" Драган Ковачевић" поделили су тренутке дружења. Вече  је 

било посебно  због количине позитивне енергије посебних љиди из просвете који долазе 

из седам школа. ЈЕДИНСТВЕН ДОГАЂАЈ који само потврђује да је најважније БИТИ 

ЧОВЕК и онда је све лако и могуће. Тим директора овог јединственог догађаја посебно 

захваљује свим гостима који су увеличали ову свечаност као и нашој Тањи. На основу 

искуства након овог дружења за следеће ОБЕЋАВАМО позив свима да се придруже и да 

начинимо подухват у просвети.  

ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ 

У оквиру Амбасаде Канаде је организован хор од дипломата и њене екселенције 

амбасадорке Канаде -The Internacional Belgrade Singers (IBS). На оснвоу спроведеног 

донаторског концерта нашој школи су наменски обезбеђена средства за куповину 

новогодишњих пакетића за ученике у вредности 90.000,00 динара. Хор је на основу 

коришћења постора за своје вежбе спровео донаторски концерта у Амбасди Канде. 

Пакетиће су ученицима  27.12.2019. године, поделили представници хора а радост 

ученика је била огромна. Овом прилико је на диван начин промовисана наша школа. 

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА 

Firefly продукција је у сарадњи са својим партнерима Swisslion Takovo i  Koton Textile 

Limited организовала хуманитарну доделу пакетића 27.12.2019.године за све ученике 

наше школе. Поред незаобилазног Деда Мраза, у дељењу пакетића и дружења са децом 

учествовали су и глумци серија „Тајкун“ и „Клан“: Тихана Лазовић, Иван Зарић, 

Владимир Ковачевић, Милош Петровић Тројпец и Невен Бујић. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ САВИНДАНА  

Одлуком поводом тематског планирања, договорено је да се Школска слава – Свети Сава, 

обележи у оквиру вечерње литургије 26.01.2020. године у Цркви Свети Марко. Након 

вечерње литургије и сечења славског колача, наши ученици су одржали пригодан 

програм за све присутене. Корелацијским часом српског језика, музичке културе и 

историје је ове године обележена Школска слава. 
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ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА У БЕОГРАДУ 2020 

Стручно-научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2020“, 

одржана је од 20. – 23. Фебруара 2020. године у конгресном центру хотела „Мона Плаза“ 

у Београду. Конференцији присуствују дефектолози: Андријана Каран, Бранкица 

Митрић, Драгана Ранчић, Јелена Тадић, Кристина Конатар, Марија Мудрић, Марина 

Милосављевић, Светлана Секулић Спарић, Тијана Ђулинац и Снежана Вујић. 

Колегиница Снежана Вујић је била модератор на конференцији. 

ПОБЕДНИЦИ ЗЛАТНЕ СИРЕНЕ  

Одржано општинско такмичење „Златна сирена“, 27. Фебруара 2020.године, такмичиле 

су се музичке секције основних школа Старог града. 

За све жанрове постоје четири узрасне категорије (I категорија – ученици првих и других 

разреда, II категорија – ученици од трећих и четвртих разреда, III категорија – ученици од 

петих и шестих разреда, IV категорија – ученици седмих и осмих разреда). 

Манифестацију „Златна сирена“ традиционално организују Пријатељи деце Старог града. 

Наше ученице победнице у соло певању у жанру: изворна народна песма – домаћа и 

страна, у изузетно јакој конкуренције са редовним школама на градском такмичењу „ 

Златана сирена“ . Успех наших ученика на Општинском такмичење солиста „Златна 

сирена“: Прво место: Нина Јоцић, Фрида Јаношевић и Миа Томић. Друго место: Данило 

Панић и Јована Јонтић. Велике честитке за ученице као и за наставницу музичког Јелену 

Живановић. 

У СУСРЕТ ДАНУ ЖЕНА 

У нашој школи, 06. марта 2020.године Десанка Таталовић и Ивона Богнер одржале су 

угледни час. Заједно са ученицима IV1 и њиховим личним пратиоцима, ученици су 

направили лепе букете којима су обрадовали своје маме. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

У организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја на општини Стари град одржано је 

општинско такмичење „ Књижевна олимпијада“. 

Такмичење је одржано у Основној школи„ Драган Ковачевић“, 07.03.2020. године. 

Учешће су узеле све Основне школе на нашој општини. Учестовали су ученци седмог и 

 осмог разреда. Укупно се такмичило 16 ученика седмог разреда и 16 ученика осмог 

разреда. 
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УГЛЕДНИ ЧАС- ЗАМЕНА УЛОГА 

Ученици  IV1 заменили су 11.03.2020.године, на часу природе и друштва заменили улогу 

са својом наставницом и они били предавачи. За ту прилику припремили су предавање на 

тему ″Вулкани″. После изузетно занимљивих излагања и презентација, ученици су имали 

прилике и да активирају вулкан који су направили уз помоћ наставнице. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

У организацији Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја на општини Стари град одржано је 

општинско такмичење у познавању опште и националне историје. Такмичење је одржано 

у Основној школи „Драган Ковачевић“, 15.03.2020. године. Учешће су узеле све Основне 

школе на нашој општини. Учестовали су ученци од петог до  осмог разреда. Укупно се 

такмичило 54  иченика.  

ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ  

 Наш ђак генерације је у школској 2019/2020.години је Тара Самац ученица 8/2 разреда. 

Ученица је за свој успех награђена пригодним поклонима од школе, ГО Стари град и 

секретаријата за образовање и дечју заштиту – Града Београда књигом и таблет 

рачунаром. 
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2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

2.1. Општи преглед (Доминика Синдоренко Перић) 

Oву школску годину завршиo је 120 ученик 76 дечака и 44девојчице. 

3 деце похађало је припремни разред; ниже разреде 46 а више 71 ученик. И у овој 

школској години похваљени и награђени су сви одлични ученици и они који су 

остварили резултате на такмичењима (о чему говори посебан одељак). 

Једанест ученика првог разреда је описно оцењено. Уз прилагођавање наставу је 

пратио 48 ученик: са одличним успехом завршио је 21 ученик, врло добрим 24, добрим 3, 

довољним 0, недовољним 0. Док је 58 децe  наставу пратило по индивидуалном 

образовном плану ( из појединих или већине предмета) ; постигли су следећи успех: 

одлични 41, врло добри 17.   

У овој школској години ученици су направили 12166 изостанак, од тога 12140 

оправданих и 26 неоправдана изостанка. Углавном су изостанци били проузроковани 

болешћу ученика.Од марта месеца ученици су пратили наставу на даљину. У складу са 

препоруком Министарства, на крају школске године, су сви ученици имали  примерно 

владање   

Деветнест  ученика је завршио осми разред. 9 ученика по редовном и10 ученика 

по индивидуалном образовном плану .  Ученици осмог разреда који су радили по 

редовном програму , на полагању завршног испита постигли су следећи успех: просечан 

број бодова из матерњег језика 9,09, просечан број бодова из математике 7,13, просечан 

број бодова  на комбинованом тесту 10,75. Ученикци који су наставу пратили  по 

индивидуалном образовном плану остварили су просечно 16,88 поена из матерњег језика,  

14,2 из математике и 17,00 на комбинованом тесту. 

У циљу што свеобухватнијег информисања и са намером да се јасно  представе 

резултати   рада са ученицима и омогући квалитативна анализа  дат је и табеларни 

ппиказ. 

 

Ученици који су похађали наставу -школске2019/20 

 Предшколско Млаћи раз Старији раз ∑ проценат 

Дечака 2 32 42 76 63,33 

Девојчица 1 14 29 44 46,67 

∑ 3 46 71 120  

Проценат 2,50 38,33 59,17   
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2.2. Статистички подаци (Доминика Синдоренко Перић) 

2.2.1. Успех ученика по одељењима на крају школске године : 

 

одељења 

 

одлични вр. добри добри 
дово 

љни 

 

недовон

неоц 

 

 
по 

ИОП1 

по 

IOP2 

 

прос. 

одељ 

Укуп

но 

учен

ика 
ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2  

ио

п2 

припремн / / / / / / / / / / / / / 3 

I1 / / / / / / / / / / 0 6 / 6 

I2 / / / / / / / / / / 0 5 / 5 

II1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 4.66 5 

III1 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6 2 4.20 8 

III2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4.68 8 

IV1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4.65 7 

IV2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 5 2 4.20 7 

V1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.97 5 

V2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 1 4.26 6 

V3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.73 4 

VI1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 4 4.20 7 

VI2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4.64 6 

VI3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 4.16 5 

VII1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 4 6 4.43 10 

VII2 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4.79 9 

VIII1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 4.46 7 

VIII2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 1 4.32 6 

VIII3 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 4.33 6 

Укупно 21 41 24 17 3 0 0 0 0 0 48 58  120 

Проценат  
19,74 38,68 22,64 16,04 2,83 0 0 0 0 0  

45,28 
 

54,72 
%Од106 
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2.2.2. Изостанци и владање на крају школске 2019/20године : 

 

одељење 
оправдани 

изостанци 

неоправдани 

изостанци 

укупно 

изостанака 

примерно 

владање 
укори укупно ученика 

Припремни / / / / / 3 

I1 271 0 271 6 0 6 

I2 297 0 297 5 0 5 

II1 268 0 268 5 0 5 

III1 154 0 154 8 0 8 

III2 483 0 483 8 0 8 

IV1 729 0 729 7 0 7 

IV2 62 0 62 7 0 7 

V1 313 0 313 5 0 5 

V2 845 4 849 6 0 6 

V3 707 0 707 4 0 4 

VI1 551 7 558 7 0 7 

VI2 745 1 746 6 0 6 

VI3 644 3 647 5 0 5 

VII1 1416 3 1419 10 0 10 

VII2 751 0 751 9 0 9 

VIII1 1057 0 1057 7 0 7 

VIII2 1152 7 1159 6 0 6 

VIII3 1695 1 1696 6 0 6 

Укупно 12140 26 12166 117 0 120 

2.2.3. Просечне оцене po предмета на крају школске године: 

 

Млађи разреди  

 

предмет 
одлични вр. добри добри довољни Nедо

вољн

и  

број 

редовно 

оцењених 

 

          

просечна 

оцена 
Iop2 

ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 

Српски језик 

 
10 6 3 2 12 0 2 0 0 27 3,78 8 

Енглески језик 

 
14 1 11 6 3 0 0 0 0 28 4,39 7 

Математика 

 
7 7 3 5 9 2 2 0 0 21 3,28 14 

Ликовна култура 27 3 5 0 0 0 0 0 0 32 4,84 3 
Музичка култура 32 3 0 0 0 0 0 0 0 32 5,00 3 
Свет око нас 

 
2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 5,00 3 
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предмет 
одлични вр. добри добри довољни Nедо

вољн

и  

број 

редовно 

оцењених 

 

          

просечна 

оцена 
Iop2 

ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 

Природа и 

друштво 
8 3 7 2 10 0 0 0 0 25 3,92 5 

Физичко и здра 

васпитање 
32 3 0 0 0 0 0 0 0 32 5,00 3 

Укупно 

 
132 27 29 17 34 2 4 0 0 199  46 

Проценат 

 
53,86 11,02 11,83 6,94 13,87 0,82 1,63 0,00 0,00 81,22  18,77 

 

 

 

 

Старији  разреди 

предмет 
одлични вр. добри добри довољни 

Nедов

ољни 

+неоцење

ни  

број 

редовно 

оцењених 

 

          

просечна 

оцена 
Iop2 

ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 

Српски језик 

 
13 33 11 6 6 0 2 0  32 4.09 39 

Енглески 

језик 
14 18 13 13 9 2 2 0  38 4,03 33 

Ликовна 

култура 
54 17 0 0 0 0 0 0  54 5.00 17 

Музичка 

култура 
48 22 1 0 0 0 0 0  49 4,98 22 

Историја 

 
7 32 14 4 7 0 6 0  34 3,65 36 

Географија 

 
10 29 12 7 9 0 4 0  35 3,80 36 

Физика 

 
7 20 11 7 7 0 4 0  29 3,72 27 

Биологија 

 
2 6 5 6 7 3 4 0  17 3,47 15 

Математика  

 
7 24 8 16 9 1 6 0  30 3.53 41 

Хемија 

 
6 16 3 4 6 0 3 0  18 3,33 20 

Техничко и 

информатич 

образовањ 
13 28 15 3 11 0 1 0  40 3,95 71 

Физичко 

васпитање 
53 2 11 0 4 0 0 0 1 68 4,72 2 
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предмет 
одлични вр. добри добри довољни 

Nедов

ољни 

+неоцење

ни  

број 

редовно 

оцењених 

 

          

просечна 

оцена 
Iop2 

ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 ред иоп2 

Руски језик 

 11 34 16 2 4 0 4 0  35 3,97 36 

Информатик 
14 11 8 13 3 3 0 0  25 4,44 27 

Изабрани 

спорт  
10 2 3 0 3 0 0 0 1 16 4,44 2 

укупно 
269 294 131 81 85 9 36 0 2 520  424 

проценат 28,51 31,16 13,89 8,59 9,01 0,95 3,82 0 0,21 54,97  44,82 

 

 

 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

КОЈИ НЕ УЛАЗЕ У ПРОСЕК 

број  оцењених 

ученика          

 

цртање сликање и вајање 33  
Хор и оркестар 12  
информатика 6  
Од играчке до рачунара 14  
Пројектна настава 11  
чувари природе 21  
Грађанско васпитање 88  
Веронаука 29  
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2.3. Завршни испит и упис ученика осмих разреда 
(Јелена Милановић) 

Припреме за полагање завршног испита ученика осмог разреда за упис у први 

разред средњих школа почеле су на време али нису у школским условима приведене 

крају због вандредног стања већ су се припреме одвијале онлајн и прве две недеље јуна 

месеца у школским условима. . Завршни испит из матерњег језика, математике као и 

комбиновани испит протекао је без проблема. Упис у средње школе текао је по 

утврђеном плану. 

На нивоу наше школе припреме су текле у више смерова и од стране више 

извршилаца. 

Стручне службе, социјални радник и психолог у сарадњи са одељенским 

старешинама и родитељима урадиле су део посла око професионалне оријентације и свих 

предуслова за полагање завршног испита и уписа у средње школе. 

Секретар школе и одељенске старешине осмог разреда урадиле су све 

административне послове, почев од уноса података у матичну књигу ученика, издавања 

потребних докумената и сведочанстава, до уноса потребних података у централну базу 

података и до прикупљања повратних информација од ученика и њихових родитеља о 

свим питањима везаних за испит и упис у средњу школу. 

Директор је тумачио и координирао све активности, нарочито око организације и 

спровођења самог испита у школи и бринуо се о правилности тока испита, као и око 

обавештења ученика и родитеља. 

На самом завршном испиту није било нерегуларности, нико се није жалио на 

резултате испита. 

Ученици осмих разреда полагали су завршни испит у истом термину, као у свим 

основним школама у Републици Србији према сатници која је била препоручена од 

стране Министарства просвете.  

Према пристиглим подацима из школских управа, завршни испит  је спроведен 

према прописаној процедури и без неправилности. 

Завршни испит одржан је 17.06. тест  из матерњег језика, 18.06. тест из математике  

и 19.06. комбиновани тест. Полагању је приступило 19 ученика, с тим што једна ученица 

није приступила полагању теста из матерњег језика у јуну месецу већ је полагала у 

августовском року. Полагало се у седам учионица. За све ученике је обезбеђена подршка 

при полагању завршног испита у зависности од њихових потреба. Девет ученика је 

радило тест по редовном програму, осам ученика по ИОП-у2 и двоје ученика је радило 
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одређене предмете по редовном, а неке по ИОП-у2. Што се тиче постигнутих 

резултата ученика по редовном програму, просек бодова је следећи: матерњи језик  9,08, 

математика 7,13 и комбиновани 10,75.По ИОП-у 2 - српски језик 16,88 -математика 14,2 -

комбиновани 17  поена. 

Сви ученици су уписали средње школе у складу са својим жељама 

2.4. Такмичења (Јелена Миленовић) 

У овој школској години због увођења ванредног стања и наставе на даљину нису 

спроведена планирана такмичења. 

Списак ученика који су постигли резултате на такмичењима свих нивоа: 

област/предмет име и презиме 
разред/ 

одељење 
ниво ранг 

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА , ЦРВЕНОГ КРСТА И СПОРТСКА 

ТАКМИЧЕЊА 

Регионално такмичење у 

фудбалу  на спортским 

теренима Аде Циганлије у 

организацији удружења 

СПОРТХУС, под 

покровитељством Градског 

секретаријата за спорт и 

омладину 

Екипа дечака: 

Страхиња 

Миловановић                                 

Никола Ранковић                                            

Бојан Стевановић                                           

 Марко Вукмир                                                                                                    

Скај Матија Чизм      
Екипа девојчица:     
Дариа Опшић   

Милица Илић  

Анастасија 

Радовановић      

Нина Јоцић                                                                                                    

 

старији 

разред 
регионално 

4. 

 

 

 

 

3. 

Регионално такмичење у 

стоном тенису - 21.3.2019 год., 

СЦ „Бањица“ у организацији 

удружења СПОРТХУС, под 

покровитељством Градског 

секретаријата за спорт и 

омладину 

Девојчице: Дариа 

Опшић 7/1, Анастасија 

Радовановић 6/1, 

Милица Лукић 7/1 
Дечаци: Драшко Опшић 

8/3, Страхиња 

Миловановић 7/2, 

Никола Ранковић 7/2 

старији 

разреди 
регионално 

1. 

 

 

 

 

1. 
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област/предмет име и презиме 
разред/ 

одељење 
ниво ранг 

 

24.10.2019. године  

Регионално такмичење на 

терене СЦ „Кошутњак“ у 

атлетици у организацији 

Удружења за спорт ученика 

са посебним потребама 

СПОТРХУС, под 

покровитељством Градског 

секретеријата за спорт и 

омладину. 

Девојчице: Дариа 

Опшић 7/1, Анастасија  

Трка на 60m 

Нина Јоцић  

Милица Лукић VIII1 

Бацање кугле 

Анастасија 

Радовановић VIII1   

Скок у даљ 

Дариа Опшић VIII 

старији 

разреди 
републичко 

1. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Златна сирена 

Миа Томић 7/2 

Нина Јоцић 6 /1 

Фрида Јаноше/вић 6/1 

Јована Јонтић 8/3 

Данило Вук Панић 7/3 

старији 

разреди 
општинско 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 
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3. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊA, РУКОВОЂЕЊА 

И САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА 

3.1. Школски одбор (Љубомир Јанковић) 

Решењем Скупштине града Београда,бр. 112-601/14-C од 22. 07. 2014. године на 

Првој конститутивној седници Школског одбора одржане 13. 09. 2018. донета је 

Одлука о конституисању одбора у следећем саставу:  

- Јанковић Љубомир, представник запослених,  

- Каран Андријана, представник запослених, 

- Јелена Миленовић, представник запослених, 

- Мрђа Маријана, представник родитеља, 

- Драган Јоцић, представник родитеља, 

- Милош Стојковић, представник родитеља, 

- Борис Сарић, представник локалне самоуправе, 

- Милица Ђурић, представник локалне самоуправе, 

- Проф. Драган Рапаић, представник локалне самоуправе. 

За председника Школског одбора једногласном одлуком изабран је Љубомир 

Јанковић. 

У школској 2019/20. Школски одбор одржао је шест седница:  

 Прва седница-12.09.2019. 

 Друга седница-14.11.2019. 

 Трећа седница-23.12.2019. 

 Четврта седница-13.01.2020. 

 Пета седница-26.02.2020. 

 Шеста седница-26.06.2020. 

У раду Школског одбора редовно су позивани и учествовали у раду представници 

синдикалних организација. На седнице одбора уредно су позивани представници 

Ученичког парламента. 
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 На првој коститутивној седници конституисан је Школског одбора и 

изабрани су председник и заменик председника, као и чланови Комисија које 

формира Школски одбор; 

 На другој седници, одржаној дана 14.11.2019. године удонета је одлука о 

усвајању извештаја о спровођењу плану интегритета 

 На трећој седници, одржаној дана 23.12.2019. године усвајен је Правилник о 

управљању донацијама; 

На шесој седници, одржаној дана 26.06.2020. године усвајене су измене и 

допуне Школског програма за период 2018-2022. Година и донета је одлука о 

усвајању Предшколског програма за школску 2020/21. године; 

 

У складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања и 

члана 62. Статута школе, Школски одбор је у оквиру својих надлежности разматрао и 

одлучивао о следећим питањима:  

1. Разматрао и усвајао следеће извештаје: 

 Годишњи извештај о раду директора за шк. 2019/20. годину; 

 Полугодишњи извештај о раду директора за шк. 2019/20. годину; 

 Годишњи извештај о стручном усавршавању запослених; 

 Годишњи извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020. годину; 

 Годишњи извештај о свом раду за шк. 2018/19. годину; 

 Годишње извештаје о раду Стручног актива за развојно планирање и 

Стручног тима за инклузивно образовање; 

 Полугодишње и годишње извештаје о успеху, владању и изостанцима 

ученика; 

 Извештај о спроведеном завршном испиту. 

2. Разматрао и усвајао нормативна и општа акта школе и програме образовања 

и васпитања: 

3. Утврдио предлог и донео финансијски план установе,  

Измене и допуне Финансијског плана и Плана набавки за 2020. годину; 

Финансијски план и План набавки за 2021. годину као и њихове ребалансе, 

измене и допуне. 

4. Разматрао и усвајао извештаје о пословању, годишњи обрачун, одобравао 

средства са рачуна сопствених средстава: 

 Годишњи извештај о финансијском пословању за 2019. годину;  

 Извештај комисије о извршеном попису нефинансијске имовине са стањем 

на дан 31. 12. 2019. године; 
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 Извештају комисије о попису финансијске имовине са стањем на 

дан 31. 12. 2019. године; 

 Извештај директора школе о приходима и расходима са рачуна сопствених 

средстава за 2019. годину; 

 Одобравао коришћење средстава са рачуна сопствених прихода за набавку 

техничке опреме, материјала за образовање, наставних средстава,  

одржавања рачунарске опреме, похађање семинара запослених, набавке 

рачунара за ученике трећег разреда;  

 Верификовао одлуке Савета родитеља за финансијска давања родитеља-

исхрана ученика, осигурање ученика, чланарине за организације „Црвени 

крст“ и „Дечји савез“ на добровољној основи. 

 Упознати са спроведеним јавним набавкама за исхрану ученика и превоз 

ученика; 

5. Одлучивао о правима директора: 

6. Одобрио службени пут директору, Силвани Плавшић за период  03.07. - 04 

.07. 2020. године ради учешћа на дводневном саветовању на тему 

„Примена новог закона о јавним набавкама кроз тимски рад и добро 

руковођење установом/организацијом“, које ће се одржати у етно селу у 

Коштунићима, општина Горњи Милановац. 

 

7. Разматрао задатке образовања и васпитања и предузимао мере за побољшање 

услова рада и остваривање образовно-васпитног рада: 

 Разматрао и усвајао извештаје о успеху и владању ученика I-VIII разреда на крају 

првог полугодишта школске 2019/2020. године; 

 Разматрао побољшање услова реалиазације наставе и стручних комптенција 

наставника, стручних сарадника и васпитача; 

 Додатне подршке ученицима. 

8. Формирао Комисије и активе из своје надлежности:  

 Образовању Комисија Школског одбора и именовање комисија из 

надлежности Школског одбора: 

 Комисија за општа правна акта 

 Комисија за Годишњи план рада школе 

 Комисија која ће извршити попис имовинеи потраживања 

 Комисија за попис новчаних средстава 

 Комисија за технолошке вишкове потребе 

 Изабрао чланове Стручног актива за развојно планирање.  
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9. Упознат са записницима инспекцијских надзора 

10. Школски одбор је обављао је и друге послове у складу са законом, актом о 

оснивању и Статутом школе. 

Сарадња директора и школског одбора била је на професионалном нивоу. 

Директор је комуницирао и консултовао са члановима одбора преко председника одбора. 

Председнику одбора у сазивању и припремању материјала помагали су директор и 

секретар школе.  

Чланови одбора давали су предлоге и сугестрије везане за побољшање радне 

атмосфере и услова боравка и образовања ученика и у сваком погледу били 

конструктивни и сарадљиви. 

Свим члановима одбора захваљујем се на указаном поверењу, подршци и сарадњи. 

3.2. Директор (Силвана Павловић) 

УВОД 

 

Предлог Годишњег плана рада школе и извештај о раду школе за претходну 

школску годину урађен је у сардњи са наставницима, стручним сарадницима и стручним 

службама школе. Презентован је  Наставничком већу, Савету родитеља, Ученичком 

парламенту и  дат на усвајање  Школском одбору на одржаној седници 

12.09.2019.године. На истој седници Школског одбора усвојен је Развојног плана Школе 

за период 2018-2022. године, као и Извештаја о реализованости годишњег плана рада 

школе ОШ „Драган Ковачевић“ за шк. 2018/19. године и Извештаја о раду Стручног 

актива за развојно планирање за шк. 2018/19. године. 

План и програм рада директора за школску 2019/2020. годину развијен по 

областима и месецима усвајен на  Школском одбору . 

У првом сам мандату директора школе на перид од четири године Решењем 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 119-01-00067/2017-07/166 од 

12.12.2017. године. Школски одбор је именовна на период од четири године у новом 

сазиву Решењем о  именовању Скупштине града Београда, број: 112-469/18-С од 

23.07.2018. године. 
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Деца већ од пете године могу да похађају предшколску наставу, чији 

програм обухвата припрему за полазак у школу и рану превенцију деце са тешкоћама у 

развоју и проблемима у понашању. Школа има организоване две групе предшколског 

програма. 

Основно образовање и васпитање остварује се у трајању од осам година у два 

образовна циклуса. У првом образовном циклусу организује се разредна настава и 

предметна из енглеског језика и верске наставе. У другом образовном циклусу организује 

се предметна настава и укључује други страни језик као изборни предмет. 

Наставу по националном плану и програму реализују: васпитачи, дефектолози, 

учитељи, наставници предметне наставе и психолог и социјални радник у својству 

стручних сарадника. 

Настава се одвија у одељењима до 10 ученика, од I до VIII разреда.  

У школској 2019/2020. години у школи су формирана 18 одељења, од тога у првом 

циклусу  7 и другом циклусу 11 одељење. На основу одобрења Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја - Школска управа Београд број:610-00-01016/2019-11/044 од 

15.08.2019. године, дата је сгласност за формирање три одељења шестог разреда. Такође, 

дата је сагласност за осму групу продуженог боравка у другом циклусу на основу 

одобрења Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа 

Београд број:610-00-00960/2019-07 од 27.09.2019.. 

У школи броја 119 ученика.  У млађим и старијим разредима настава се изводи на 

српском језику. У школи се од првог разреда изучава енглески језик као први страни 

језик и од петог разреда руски језик као други страни језик.  

Школа ради у једном матичном објекту. 

У објекту школе имамо 9 учионица, 11 кабинета: за физику-хемију, ликовно, 

музичко, историју, геграфију, српски језик, биологију, математики, руски језик, енглески 

језик и техничко - информатички. У свим учионицама је инсталиран интернет и 

инетраактивне табле. 

У старијим разредима организована је настава кабинетског типа. Школа користи 

фискултурну салу за ученике од петог до осмог разреда као прилагођену свечану салу за 

млађе разреде. Школа располаже са добро опремљеном библиотеком.  

У школи функционише исхрана ученика у виду ужине и ручка која се не припрема 

у школи већ само сервира у школској трпезарији. 

У школи раде 60 запослени од тога 47 наставно особље, 5,5 чистачица, 0,5 

сервирка, 1 домара, 2 стручна сарадника, 1 стручни сарадник за израду дидактичних 

средстава, 1 библотекар, 1,5 медицинске сестре, 1 секретар школе, 1 дипомирани 
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економиста за финансијске послове и 0,5 референт за административно – 

финансијске послове. 

Од школске 2018/19.године води се електронски дневник. 

Новим школским програмом од шк. 2018/19. до 2021/22. г. од првог до осмог 

разреда уводи се тематска-интердисциплинарна наствава у складу са међупредметним 

повезивањима и међупредметним комптенцијама. Уводи се пројектна настава. 

Школа је од школске 2018/19. године организатор две акредитоване обуке од 

стране Завода за унапређивање образовања и васпитања- Тематска настава за ученике са 

сметњама у развоју (каталошки број 536) и Монтесори радионице за израду дифактичког 

материјала – узраст од 6. до 12. Додина (каталошки број 495).  

Полазећи од традиције школе обновили смо сарадњу са музичком школом. Од шк. 

2015/16. године у просторијама школе отвара се издвојено одељење Музичке школе 

„Марко Тајчевић“ из Лазаревца. Тако ће ученици наше школе али и других градских 

школа моћи да похађају часове клавира, виолине, хармонике, кларинета и соло певања. 

Већ три школске године уназад, Дан школе се прослављавља у оквиру 

манифестације „Буди друг“ у сарадњи редовним основним школама на територији ГО 

„Стари град“. Дан школе се прославља у школи домаћина манифестације. Приредбу 

заједнички припремају ученици и наставници обе школе. Манифестација „Буди друг“ је 

реализована 2017. г. у ОШ „Михаило Петровић Алас“, 2018. г. у ОШ „Скадарлија“ и 

2019. г. у ОШ „Вук Караџић“. Ове школске године услед ванредног стања због заразне 

болести COVID-19 („корона вирус“) није одржана манифестација поводом јубилеја 50 

година постојања школе.  

На основу дописа број: 650-02-00018/1/2020-07 од 27.03.2020.године, 

Минисатарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на основу Одлуке о 

проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2000), Уредбе о 

организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 31/2020), 

одлука Владе Републике Србије, препорука Института за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут“ и Светске здравствене организације, Дописа Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја број: 601-00-9/2020-01 од 16.03.2020., Уредбе о 

организовању рада послодавца током трајања ванредног стања због заразне болести 

COVID-19 („корона вирус“) („Службени гласник РС“ бр. 31/2020) и Уредбе о обустави 

извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и 

редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“ 

бр. 30/2020) почетак реализације образовно васпитног рада учењем на даљину је 17. 

марта 2020.године. Настава се организује онлајн а наставници и запослени добијају 

решење да раде од куће.   
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За ученике је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

припремило едукативне садржаје за учење на даљину, који су емитовани на радио 

телевизији Србије, Канал 3. Сваки дан у недељи, почев од уторка 17.03.2020.године, од 

8,00 часова су емитоване наставне јединице општеобразованих предмета, по распореду 

који је био доступан преко сајта школе, министрства као и на  

www.rasporednastave.gov.rs. Сви емитовани садржаји су следећег дана били доступни за 

неогтраничен број прегледа на платформи РТС Планета. Остали едукативни садржаји за 

учење за предмете који нису обухваћени ТВ емитовањем, посебно материјали за ученике 

који раде по индивидуално-образовним планом, били су прослеђивани ученицима и 

родитељима ученика преко Вибер група или елктронске поште од стране одељењског 

стрешне или предметног наставника (нпр. Упућивање на текстове у уџбеницима које 

треба прочитати, на линкове на којима се налази презентација и филмови, упућивање на 

задатке за вежбање, упуства за изараду домаћих задатака и сл.). Овакав начин рада за 

шченике за сметњама у развоју је био посебно комплексан изазов за наставнике и 

дефктологе. Наставницима, дефктолозима и ученицима је био на располагању велики 

број плтформи: Viber, Zoom, Mikrosoft Teams, Google učionice, Office 365 и дигитални 

садржаји из дигиталних уџбеника.  

Под ванредним оклоностима заказују се телефонске седнице и доноси одлука 

вибер седницама и мејлом о избору уџбеника за други и шести разред на период од 

четири године а за трећи и седми разред на перид од годину дана за школску 

2020/2021.годину. 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо 

верзију теста "Упознај окружење за самопроцену знања",  Oнлајн пробно тестирање ће 

бити спроведено по следећој динамици:  

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 

23. априла 2020. – тест из математике 

24. априла 2020. – комбиновани тест 

Ученицима је сваки тест био доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00). Преко платформе 

mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, 10 ученика је 

приступило решавању тестова, док су ученици добили путем мејла тестове по 

индивидуално образовном плану, њих. 

Обзиром да је у периоду од 17.03.2020.године па све до 06.05.2020.године до када 

је трајала ванредна ситуација дошло до побољшања здраствене ситуације и као би се 

нормализовао крај наставе министсртво просвете у „Службеном гласнику РС –

Просветном гласнику“ бр. 3 од 22.маја 2020.године доноси се Правилник о измени и 

допуни правилника о календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020.годину, којим се прописује: ,, Обавезни облици образовно-васпитног рада из 

члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 

http://www.rasporednastave.gov.rs/
http://mojaucionica.gov.rs/
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петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Образовно-

васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, 

односно 170 наставних дана. У случају када због угрожености безбедности и здравља 

ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-

васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на- ставних дана на годишњем нивоу, 

могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, 

односно наставних дана.“ 

У периоду од понедељка, 1. јуна 2020. године до уторка, 16. јуна 2020. године, 

школа је организовала  посебне часове наставе на којима се ученицима пружила 

могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру 

одговарајућег предмета, програма и активности. О намери да похађају посебне  часове 

наставе ученици су претходно обавештавали  одељенског старешину. Посебни часови 

наставе организовани су  на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и 

запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском 

простору.  

У периоду од среде, 3. јуна 2020. године до понедељка, 15. јуна 2020. године, 

школа је организовала  припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у 

складу са исказаним потребама ученика,  у трајању од десет дана, у складу са законом. 

Припремна настава се организовала и као настава на даљину за предмете комбинованог 

теста, у складу са препорукама надлежних органа и институција. 

Ученици осмог разреда су полагали  пробни завршни испит у уторак 2. јуна 

календарске године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак 18. јуна 

2020. године и у петак 19. јуна 2020. године. 

За све ученике је 29.јуна 2020.године под ванредним мерама заштите услед 

заразне болести COVID-19 („корона вирус“) организована је подела ђачких књижица и 

сведочанстава у периодничним групама. Такоже поштујући ванредне мере заштите за 

ученике осмог разреда је у школском дворишту организована прослава мале матуре тог 

истог дана. 

 

 

Завршени конкурси за запошљавање: 
 

ПРВА ОДЛУКА ЗА КОНКУРС - На основу члана 154. став 2. и члана 155. став 1.  

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/17, 27/18.-

др. закони, 10/2019. и 6/2020.), Закључка Комисисје за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-

689/2020 од 31. јануара 2020. године и сагласности Радне подгрупе Школске управе 
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Београд, број 112-01-55/2020 од 10.02.2020. године, дана 06.03.2020. године, 

директор је донео ОДЛУКУ о расписивању конкурса за попуну радног места: 

 

1. наставник предметне наставе у посебним условима за предмет српски језик, 

са пуним радним временом, 100% односно 40 часова рада недељно, на неодређено 

време - 1 извршилац,  

2. секретар школе у посебним условима - са пуним радним временом, 100% 

односно 40 часова рада недељно, на неодређено време - 1 извршилац,  

3. домар у посебним условима - са пуним радним временом, 100% односно 40 

часова рада недељно, на неодређено време - 1 извршилац 

По окончању конкурса у радни однос на неодређено на основу одлуке комисије за пријем 

у радни однос примљени су: Павле Радјчић, наставник предметне наставе у посебним 

условима за предмет српски језик, Катрина Симић, секретар школе у посебним 

условима и Оливер Огњен овић, домар у посебним условима.  

 

ДРУГА ОДЛУКА ЗА КОНКУРС - На основу члана 154. став 2. и члана 155. став 1.  

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/17, 27/18.-

др. закони, 10/2019. и 6/2020.), Закључка Комисије Владе 51 Број: 112-2325/2020 од 

13.03.2020. године и сагласности Радне подгрупе Школске управе Београд, број 112-01-

00121/2020-15 од 29.05.2020. године, дана 03.06.2020. године, директор је донео 

ОДЛУКУ о расписивању конкурса за попуну радног места: 

 

1. наставник предметне наставе у посебним условима за предмет српски језик, 

са непуним радним временом, 56% односно 21 час рада недељно, на неодређено 

време - 1 извршилац,  

2. медицинска сестра за превентивну заштиту и негу у посебним условима - са 

пуним радним временом, 100% односно 40 часова рада недељно, на неодређено 

време - 1 извршилац,  

3. медицинска сестра за превентивну заштиту и негу у посебним условима - са 

непуним радним временом, 50% односно 20 часова рада недељно, на неодређено 

време - 1 извршилац 

По окончању конкурса у радни однос на неодређено на основу одлуке комисије за пријем 

у радни однос примљени су: Слађана Марковски, наставник предметне наставе у 

посебним условима за предмет српски језик, Милена Обрадовић , медицинска 

сестра за превентивну заштиту и негу у посебним условима са 100 % радним 

временом и Слађана Нововић са 50% радног времена. 
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РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Стандарди: 

1.2.1.Развој културе учења  

1.2.2.Стварање услова за развој ученика  

1.2.3.Развој и обезбеђење квалитета наставног процеса у школи 

1.2.4.Обезбеђење инклузивног приступа у  учењу и подучавању 

1.2.5.Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

1.2.1. Развој културе учења 

Опис 

стандарда 

Директор развија и промовише вредности учења и подучавања и развија 

школу као заједницу ученика 

  У првом полугодишту 2019/2020. године много је урађено у стварању 

бољих услова за рад као и унапређење наставе и учења. У покушају да се 

прате савремена кретања у развоју образовања, наставе. Ученици се 

укључују у рад у демократским процесима и у доношење одлука. Све 

учонице су опремљене интрактивним таблама  и интернетом док су 

специјализовани кабинетеи опремљени савременим техничким апартима. 

Мултифункционални оптотип, КСАФА уређајем, Брајевим штампачем, 

Фузером за израду тифлодиактичких листова за слепе ученике, Монтесори 

наставна средства и справе за корективну гимнастику. Обезбеђено је 

стручно усавршавање у облику шестомесечне обуке у Загребу у оквиру 

Малог дома и Перкинс центра  „Функционална процена вида“.Овој обуци 

је предходио основни ниво који су саваладили 10 дефектолога-тифлолга. 

Основни ниво су  одржали представници Малог дома у школи. 

 Перманетна здравствена заштита у подручју заштите вида и општег 

здравственог стања деце, кроз сарадњу са офтамолозима и лекарима других 

специјалности. 

 

 

1.2.2. Стварање услова за развој ученика 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује здраво  безбедно радно окружење у коме ученици могу 

квалитетно да уче и да се развијају 

  Користећи знања и вештине које сам стекла кроз дугогодишњи рад 

подстицала сам запослене у примењивању и осигуравању превентивних 

активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика.  

 У циљу стварања здравих и безбадних услова за развој и учење предузете 

се значајне мере. Изграђена је заштитна рампа на улазу у школу. Предат је 
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захтев Градском секретаријату за саобраћај за обезбеђивање паркинг места 

испред школе за родитеље који довозе ученике. Обезбеђено је дежурство 

теткица и спречено је слободно и неконтролисано кретање родитеља и 

других странака кроз школу. Велика пажња се посвећује превентивним 

активностима у циљу поштовања права ученика и заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, радом разредних старешина, 

стручних сарадника и директора школе. На видним местима у школи су 

истакнута правила понашања ученика и поступци у деловању код насиља, 

злостављања и дискриминације. Стручни сарадници су реализовали 

програм “ Заштита деце од дигиталног насиља“, предавањима ПП службе 

ученицима од 5-8 разреда. У раду се примењују међународне конвенције о 

правима деце. Велика пажња је посвећена подизању нивоа хигијене у 

школи и стварању здравог окружења.  

 

1.2.3. Развој и обезбеђење квалитета наставног процеса у школи 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног процеса, директор врши 

педагошко – инструктивни увид у праћење образовно васпитног рада  

  У протеклом периоду сам се упознала са свим стратешким документима 

везаним за развој образовања и васпитања у Србији. Кроз инструктивни 

рад и посете часовима подстицала сам наставнике и стручне сараднике да 

користе савремене методе и технике учења и примењују савремене 

технологије у васпитно-образовном процесу. Инсистирала сам на 

појачавању рада ваннаставних активности како би се подстицала 

креативност ученика и стицала функционална знања и развој правих 

стилова живота. Наставнике сам упознала са скалом за самоевалуацију 

наставног часа и навела их на систематичну самоевалуацију како би се 

побољшао квалитет наставног и васпитног процеса у школи.  

 У школи је велики помак у осавремењивању наставног процеса учињен 

увођењем интернет мреже у сваку учионицу, тако да су примењиве 

савремене технике учења. Интерним усавршавањем, кроз угледне часове и 

примере добре праксе се промовишу иновације у настави. Праћен је рад 

ваннаставних активности и инсистирано је на њиховом значају за развој 

креативности и функционалних знања ученика.  

 Диференцирани и програмирани приступ у реализацији васпитно-

образовног и корективног рада у контексту активне размене информација 

између дефектолога и других чланова стручног тима. 

 Флексибилност примене наставног садржаја уз максимално поштовање 

норми, фонда и трајности знања. 

 Квалитативни и квантитативни приступ у оцењивању деце у складу са 
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европским моделом образовних постигнућа. 

 Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а  и раније, 

показала је да у наредном периоду треба организованије и успешније 

приступити следећим активностима: 

 међупредметно повезивање- тематски и интердисциплинарни приступ 

у настави-за сваки разред Школским програмом предвиђене су теме 

као и програм тематске наставе. 

 развијање тимске сарадње запослених, ученика и родитеља у оквиру 

рада стручних органа школе, ученичког парламента, врњачког тима, 

црвеног крста, дечјег савеза и Савета родитеља; 

 развијање модела формативног оцењивања ученика;  

 развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини; 

 увести ученике у технике самосталног истраживачког рада; 

 студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког 

материјала; 

 редовније и са квалетитнијим припремама изводити излете и посете; 

 организовање слободних активности у оквиру рекреативних пауза за 

ученике од петог до осмог разреда; 

 омогућити ученицима да буду актери у реалиазцији циљева и задатака 

школе кроз учешће у доношењу одлука и учешћа у школским 

активностима. 

 

 Директор школе је у оквиру педагошко-инструктивног увида у праћење 

образовно васпитног рада у периоду 01.септембра 2019. – 11. марта 2020. 

школске године посетила 20 часова. Образац о посећености часовима је 

саставни део овог извештаја. 

 

1.2.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у учењу и подучавању 

Опис 

стандарда 

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања за све 

ученике 

  Процена стања вида и опште визуелне карактеристике детета са 

медицинског и педагошког аспекта. 

 Максимално коришћење постојећег вида у адекватним условима као 

пут заштите вида. 

 Адекватна припрема детета са визуелним проблемима за полазак у 

школу. 

 Потпуно спровођење планова и програма и саветодавни рад са 

ученицима у циљу што лакшег савладавања процеса образовања. 

 Израда модела, програмиране едукације и рехабилитације слабовиде 
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деце и деце са специфичним тешкоћама у учењу. 

 Диференцирани и програмирани приступ у реализацији васпитно-

образовног и корективног рада у контексту активне размене 

информација између дефектолога и других чланова стручног тима. 

 Флексибилност примене наставног садржаја уз максимално поштовање 

норми, фонда и трајности знања. 

 Квалитативни и квантитативни приступ у оцењивању деце у складу са 

европским моделом образовних постигнућа. 

 Унапређење корективног рада (визуелна стимулација, вежбе 

психомоторике, логопедске вежбе, вежбе плеоптике и ортооптике, 

корективна гимнастика и вежбе релаксације) новим методама и 

средствима рада. 

 Периодично тимско праћење развоја и постигнућа ученика у кључним 

подручјима васпитно-образовног и корективног рада. 

 Формирање модела транзитне везе међу члановима стручног тима у 

школи и стручних тимова у оквиру надлежних инстуција и завода. 

 Интезивни и контуинирани рад комисије за развојно планирање и 

стручних већа у циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада 

са слабовидом  децом и децом са специфичним тешкоћама у учењу. 

 Инструктивно-саветодавни рад са родитељима кроз тематска 

предавања и формирање Удружења родитеља. 

 Перманетна здравствена заштита у подручју заштите вида и општег 

здравственог стања деце, кроз сарадњу са офтамолозима и лекарима 

других специјалности. 

 Превазилажење развојних проблема, припрема и осамостаљивање 

детета за укњучивање у редовни систем школовања. 

 Отклањање физичких и комуникационих препрека-адаптација 

простора, наставних програма, метода и средстава. 

 Рад на додатној мотивацији ученика. 

 рад на социјализацији ученика. 

 Унапређење метода и средстава у реализацији предшколског и 

основношколског редовног плана и програма у контексту активне 

наставе. 

 Квалитативни и квантитативни приступ у оцењивању деце у складу са 

европским моделом образовних постигнућа. 

 Ангажовање деце са посебним потребама у ваннаставним 

активностима и укључивање у такмичења са вршњацима из редовног 

система образовања на територији општине и града. 

 корекција специфичних тешкоћа у учењу и оријентација ка 
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препознавању, подстицању и неговању креативности и стваралаштва 

деце. 

 Перманетна здравствена заштита у подручју заштите вида и општег 

здравственог стања деце, кроз сарадњу са офталмолозима и лекарима 

других специјалности. 

 Превазилажење развојних проблема, припрема и осамостаљивање 

детета за укључивање у редовни систем школовања. 

 Израда, праћење и евалуција ИОП-а. 

 Формирање програма континуиниране подршке са свим редовним 

основним школама и предшколским установама у складу са уговором о 

сарадњи пружања подршке деци са рфазвојним проблемима и 

специфичним тешкоћама у учењу и развоју. 

 

 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Опис 

стандарда 

Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате 

  Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и 

подстицање ученика на постизање бољих резултата. Истичу се успеси 

ученика књигом обавештења и истицањем најбољих резултата на видним 

местима у школи као и на школском сајту. Наставнике сам подстицала да 

користе различите поступке вредновања. Нарочито сам са тимовима и 

стручним већима радила на развоју формативног оцењивања. Врше се 

тестирања и уједначавање критеријума оцењивања на нивоу разреда и 

нивоу предметних наставника. 

 

II РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

СИНДИКАТОМ ШКОЛЕ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Стандарди: 

2.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

2.2. Сарадња са органом управе установе 

2.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

2.4. Сарадња са широм заједницом 

 

2.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

Опис 

стандарда 

Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа 

подршку раду Савета родитеља 
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  У првом полугодишту покренута је иницијатива да се школа што више 

отвори за сарадњу са родитељима и да се ради на њиховом активном 

укључивању ради учења и развоја деце. 

 Обавила сам више индивидуалних разговора са родитељима у циљу 

решавања проблема везано за дисциплину и учење. Родитељи су редовно 

информисани о резултатима и напредовању њихове деце кроз разне 

контакте: Дан отворене школе, Дан отворених врата, родитељски састанци, 

на састанцима Савета родитеља, путем сајта школе. Савет родитеља 

ефикасно функционише и развија конструктивне односе са директором 

школе. Започео сам са активностима везаним за редовно извештавање 

родитеља – старатеља о свим аспектима рада директора, школе и 

напредовању њихове деце. Унапређивао сам вештину запослених у 

побољшању комуникације са родитељима и побољшавању сарадње 

родитеља и наставника. 

 Зацртани су циљеви за наредни период да се сви заложимо да кроз разне 

активности и рад секција привучемо што више родитеља да нам се 

прикључе и својим ангажовањем помогну у реализацији програма и да 

утичу на позитивну слику о школи. 

 

2.2. Сарадња са органом управљања установе 

Опис 

стандарда 

Директор пружа подршку раду органа управљања 

  Сарадња са Школским одбором је била врло добра и конструктивна. 

 Школски одбор као орган управљања редовно је добијао информације о 

новим трендовима васпитно образовне политике и праксе као и резултате 

постигнућа ученика и о свим активностима у школи: оцене резултата 

постигнућа ученика, извештајима о раду директора школе, извештајима о 

реализацији васпитно-образовног програма, школског програма и 

годишњег програма рада школе. Заједнички се долазило до решења која се 

тичу материјално техничког и финасијског пословања школе. 

Репрезентативном Синдикату школе је омогућено да ради у складу са 

Посебним колектиним уговором и Законом. Представници ученичког 

парламента су укључени у рад Школског одбора. 

 

2.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Опис 

стандарда 

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и 

локалне самоуправе 

  Као директор школе подржавао сам конструктивне односе са 
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представницима државне и локалне самоуправе ради одржавања добре 

везе и развоја стратешких односа у заједници. Као директор школе 

омогућио сам свим актерима да простор установе буде коришћен као 

ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском 

процедуром.   

 Као председница Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у 

развоју и инвалидитетом Републике Србије оставрујем изузетну сардњу са 

Министсртвом просвете и стални сам члан свих радних група 

министарстава на основу решња министра поводом доношења Закона и 

подзаконских аката. Члан сам и тима 1 поводом израде Стартегије 

образовања 2020-2027. 

 У сарадњи са МУП-ом Србије организована су предавања о заштити од 

наркоманије и употребе наркотичких средстава под називом „Живот је 

један дрога је нула“ и предавања о заштити деце у саобраћају. 

  

2.4. Сарадња са широм заједницом 

Опис 

стандарда 

Директор промовише сарадњу на националном, регионалном и међународном 

нивоу 

  Промовисањем  сарадње на националном и регионалном нивоу створени 

су услови да школа буде отворена за партерство са различитим 

институцијама у области образовања и васпитања. 

 Школа узима учешће у свим активностима и сарађује са свим 

институцијама за образовање у Србији као и са неваладиним сектором. 

 Остварени су контакти са директором школа из Републике Словеније, 

Хрватске и Кантона Сарајева. Остварени су многи сусрети делегација, 

извршени договори о облицима сарадње и потписан уговор о сарадњи 

школа. 

 

 

III ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Стандарди: 

3.1. Планирање рада установе 

    3.2. Организација установе 

3.3. Контрола рада установе 

3.4. Управљање информационим системом установе 

3.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установе 

3.6  Извештај у случају повреде забрани из члана 44. до члана 46., члана 62 
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3.1. Планирање рада установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе 

  На почетку наставне и школске 2019/20. године, заједно са сарадницима,  

постављена је  организациона структура потребна за нормално 

функционисање наставе. Годишњи план рада школе, Извештај о раду 

школе за предходну школску годину као и План рада директора за 

школску 2019/20. годину развијен по областима и месецима презентован је 

Наставничком већу, Савету родитеља, Ђачком парламенту и усвојен од 

стране Школског одбора и прослеђен Министарству просвете, Школској 

управи и Секретаријату за образовање и дечију заштиту. 

 Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су информације 

за наставнике потребне за њихово планирање. 

 Радила сам на процесу редовног планирања рада запослених и вршила 

надзор израде планова рада у предвиђеним роковима. Редовно сам пратила 

све доступне информације потребне за планирање и преносила их 

запосленима. 

 

3.2. Организација установе 

Опис 

стандарда  

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе 

 

 

 

 

 

 Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом 

радног места и организационом структуром школе.. 

 Редовно сам координирала рад Стручних органа, тимова и појединаца у 

установи обезбеђујући ефикасну коминикацију. Све наведено је саставни 

део свеске  Записника Наставничког већа, Записника Стручних органа и 

тимова. Сталним учешћем у раду стручних органа сам доприносио 

ефикасној комуникацији између њих. 

 Приликом израде и доношења Годишњег плана рада за школску 

2019/2020. годину велика је пажња посвећена стручној заступљености у 

настави, тако да имамо наставнике за све наставне предмете стручно 

заступљене. Активно смо учествовали у попуни слободних радних места у 

сарадњи са Министарством просвете. 

 Радила сам на организовању наставе, измене у распореду часова, 

проналажењу замена за запослене. 

 У раду сам се трудила да сви запослени буду равномерно оптерећени 

радним задацима. 
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3.3. Контрола рада установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе 

као и предузимање корективних мера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ефикасно сам организовала и оперативно спроводила контролу рада 

установе кроз иницирање и надзирање процеса израде извештаја и 

анализа, обезбеђујући поштовање рокова и благовремену поделу задатака 

запосленима. У случајевима појединачних одступања у резултатима рада 

запослених предузимао сам корективне мере. У школској 2019/20. години 

извршен је редован инспекцијски преглед установе и утврђено је да школа 

ради у складу са Законом.  

 Редовно сам радила на праћењу и анализи рада школе и извештавању о 

раду, као и о предузимању потребних мера за побољшавање рада школе. 

Кроз примену и спровођење самовредновања се дошло до закључака о 

раду школе за  кључне области. На седницама већа и стручних актива смо 

редовно пратили остваривање предвиђених планова. Са свим потребним 

извештајима су на време упознати Наставничко веће и Савет родитеља. 

 

3.4. Управљање информационим системом установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама 

  У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих 

заинтересованих актера о важним питањима живота и рада установе. 

Стручни сарадници и секретар школе су обучени за вођење и ажурирање 

информационог система и његовог коришћења у свакодневном раду 

установе у складу са законом. За евентуалне нејасноће смо се обраћали 

надлежним службама и уз њихову помоћ успешно смо све предвиђене 

задатке реализовали. 

 Трудила сам се да сви запослени буду тачно и правовремено информисани 

о свим важним питањима за функционисање и рад школе.  

 

3.5. Управљање системом обезбеђења квалитета  установе 

Опис 

стандарда 

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе 

  Свакодневним активностима сам радила на повећању квалитета установе 

како у материјално техничким условима тако и у спровођењу у свим 

областима рада школе. 

 Заједно са наставницима и стручним сарадницима учествовала сам у 

процедурама управљања квалитетом и изради потребне документације. 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 55 
 

Распоређивала сам задатке запосленима у процесу управљања квалитетом 

и бринула се да их они спроводе, тако да су све потребне анализе 

квалитета рада установе на време одрађене и достављене надлежним 

установама. У школи је обезбеђен ефикасан процес самовредновања чији 

се резултати користе за унапређивање квалитета рада установе.  

 На основу анализа резултата завршних испита и самовредновања донете су 

мере за побољшање и унапређење рада школе и извршена је израда новог 

Развојног плана школе. 

 

3.6. 
Извештај у случају повреде забрани из члана 110. до члана 111., члана 112 

и члана 113. 

Опис 

стандарда 

Извештај у случају повреде забрани из члана 110. До члана 111., члана 112 и 

члана 113.. 

   У току школске 2019/20. школске године није било повреда из чана 110. 

до члана 111., члана 112 и члана 113. 

 

3.6.1 
Извештај права, обавезе и одговорност ученика и запослених из члана 

164. тачка 18  

Опис 

стандарда 

Извештај права, обавезе и одговорност ученика и запослених из члана 164. 

тачка 18 

   У току првог полугодишта 2019/20. школске године није било повреда из 

члана 164. тачка 18. 

 

 

 IV РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Стандарди: 

4.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

4.2. Професионални развој запослених 

4.3. Управљање међуљудским односима 

4.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

4.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује одговарајућу структуру и потребан број запослених у 

установи 
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  Успешном сарадњом са Министарством просвете и Националном службом 

за запошљавање у установи су благовремено попуњена радна места. 

Запослени својим компетенцијама одговарају захтевима посла и за 

новопридошле је спроведен поступак пријема у радни однос у складу са 

Уредбом Владе о запошљавању у Јавном сектору. Увођењем приправника 

у посао предузете су мере за њихово успешно прилагођавање радној 

средини.  

 За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни 

процес. 

 

4.2. Професионални развој запослених 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених 

  Упознала сам запослене са значајем самовредновања и вредновања рада у 

школи. Индивидуалним мотивационим разговорима, активностима кроз 

Педагошки колегијум, Тим за самовредновање и кроз рад у стручним 

већима сам подстицала запослене да себи поставе циљеве засноване на 

високим професионалним стандардима и на сталном професионалном 

усавршавању и развоју. Кроз размене мишљења на стручним већима и 

кроз интерно стручно усавршавање се радило на развоју компетенција за 

рад наставника. 

  Пратила сам реализацију интерног усавршавања у установи и помагала 

приправницима и другим запосленима у ефикаснијем извршавању радних 

обавеза. 

 

4.3. Управљање међуљудским односима 

Опис 

стандарда 

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

  Трудила сам се да наставим и задржим позитивну атмосферу која је и 

до овог периода била једна од највећих квалитета у нашој школи. Својим 

искуством и утицајем сам деловала на радну атмосферу пуну толеранције, 

сарадње, посвећености послу. Својим односом према обавезама и својим 

понашањем сам се трудила да стекнем поверење колега тежећи увек на 

договору код решавања пословних задатака, а мање на изрицању наредби. 

Успешно сам решавала ситније проблеме међу запосленима, 

инсистирајући на заједништву, тимском раду и сарадњи у остваривању 

највиших професионалних стандарда. 
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4.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Опис 

стандарда 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише их и 

награђује за постигнуте резултате 

  У сврху вредновања резултата рада користим различите начине за 

препознавање квалитета запослених. Инструктивно педагошки увид у рад 

запослених спроводим у складу са планом рада. Препознати успеси се 

похваљују на седницама и индивидуалним разговорима и подршком. 

 У току школске године је посећено 20 часова редовне, допунске, додатне 

наставе и слободних активности, као и угледних часова. На основу увида 

који сам стекла у рад запослених, указивала сам на пропусте у раду, а 

такође истицала уочене квалитете у раду и подстицала на још бољи рад. 

Најбољи резултати у раду су истакнути и похваљени на Наставничком 

већу и органу управљања. 

 

 

 

 

 V ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

 

     Стандарди: 

5.1. Управљање финанијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3. Управљање административним процесима 

 

5.1. Управљање финанијским ресурсима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима 

  У току школске2019/2020.године сам вршила планирање финансијских 

токова. Приходе од ГО Стари град, Министарства просвете и Градског 

секретаријата за образовање и дечију заштиту сам усмеравала у планиране 

и новонастале одливе финансијских средстава. Реализована је по 

законским прописима једна заједничка Јавних набавки малих вредности за 

таблет рачунаре за тећаке као и низ набавки на које се закон не примењује 

(исхрана ученика, лични пратиоци за организован превоз и др.). Такође су 

обезбеђена средстав од донатора. 

 Текући трошкови за подмиривање приспелих рачуна: струја, вода, грејање, 

телефони, интернет, се редовно измирују.  
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 За овај период само сам испратио постојеће планове и трудио се да се сви 

започети послови приведу успешно крају. 

 

 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима 

  Извршено је планирање финансијских средстава за 2020. годину и израђен 

финансијски план. План потреба за финансијским средствима је упућен у 

ГО Стари град и Градском секретаријату за образовање. Израђен је план 

јавних набавки за 2020. годину. Материјална средства су распоређена тако 

да буде обезбеђено оптимално извођење наставе. Пратио сам извођење 

радова за израду бисте курира Драгана Ковачевића, по коме школа носи 

назив. 

 

 

5.3. Управљање административним процесима 

Опис 

стандарда 

Директор ефикасно управља административним процедурама и 

документацијом 

  У сарадњи са секретаром школе и административно финансијксим 

радником обезбеђивала се ажурност и тачност  административне 

документације и њено систематично архивирање у складу са Законом. У 

школи се поштовала процедура рада и вођена је прописана документација. 

Јавна документа су издавана у складу са Законом. 

 Извештај о раду и животу школе се редовно презентују органу управљања 

и широј заједници. 

 

 

 

 

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Стандарди: 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
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Опис 

стандарда 

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе 

  Као директор школе упознавата сам са релевантним законима и 

подзаконским актима у области образовања, радних односа, финансија и 

управног поступка и трудим се да законске захтеве на адекватан начин 

искористим за управљање и руковођење школом.  

 Као председница Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у 

развоју и инвалидитетом у оквиру радних група министарства просвете 

учествујем у самој изради Закона и подзаконских аката 

 Редовно пратим све измене закона. 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује израду  општих аката и документације која је у складу  

са законом и другим прописима, јасна и доступна свима 

  Обезбедила сам израду потребне документације која је у складу са 

законом и омогућио да буде доступна свима. 

 Општа акта и документација Установе су благовремено усклађени са 

законом и доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим 

лицима у складу са Законом.  

 

 

 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Опис 

стандарда 

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и 

документације установе 

  У школи се поштују прописи и поступа у складу са Општим актима 

Установе. Записници Инспекцијског и Стручно педагошког надзора су 

доказ да се Општа акта и документација установе примењују у складу са 

Законом. 

 После редовног инспекцијског прегледа је извршена анализа прегледа и 

израђени су извештаји везани за преглед у циљу унапређења рада. 
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3.3. Помоћник директора (Снежана Скендерија 
Булић) 

Послове помоћника директора школе, са 50% радног времена,обављала сам у 

периоду од 01.септембра 2019. до 31.августа 2020. године. 

У складу сачланом 97а. и 97б. Статута школе у овом временском периоду подручја 

мог рада била су: 

- Програмирање рада школе 

- Организационо материјални задаци 

- Педагошко инструктивни и саветодавни рад 

- Аналитичко -студијски рад 

- Рад у управним и стручним органима школе 

- Сарадња са стручним сарадницима и стручним органима школе 

- Сарадња са организацијама и заједницама 

- Рад на педагошкој документацији 

- Рад на усмеравању међуљудских односа 

- Остали послови 

 

Програмирање рада школе 

У сардњи са наставницима, стручним сарадницима и стручним службама школе и 

директором школе учествовала сам у изради предлога Годишњег плана рада школе. 

Израдила оперативни плана рада помоћника директора. Бавила се организационим  

питањима  у вези са почетком рада у новој школској години.Учествовала  у пријему 

ученика у први разред.Организовала  ваннаставне-слободние активности у сарадњи са 

стручном службом и директором школе. 

Координирала при изради распореда часова редовне, допунске и додатне наставе, 

слободних активности, распореда присмене провере и тестирања, термина пријема 

родитеља. 

Организационо материјални задаци 

У оквиру организационо материјалних задатака координирала сам рад дежурних 

наставника у току наставног дана,информисала наставнике,васпитаче и стручне 

сараднике о текућим обавезама и координирала њиховим радом у току наставног 

дана.Организовала замене часова одсутних наставника и васпитача.Вршила праћење 

радне дисциплине.Учествовала у припреми организовања манифестација и организацији 

припремне наставе.Припремала план посета установама.Координирала организацију 
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посета културним, друштвеним и спортским установама.Информисала 

наставнике, васпитаче и стручне сараднике о текућим обавезама. 

Педагошко инструктивни и саветодавни рад 

Педагошко – инструктивни увид  је  реализован кроз посете часовима. Током  првог 

каласификационог периода за шк.2019./2020.годину посетила сам укупно 19 часова 

наставника разредне, предметне наставе и индивидуалне наставе. 

Разредна настава: физичко васпитање,20.11.2019.(3/1); ликовна култура 22.11.2019. (4/1). 

Предметна настава: српски језик, 21.10.2019.(8/1); српски језик, 18.10.2019(5/1);  

математика,23.10.2019.(7/2); енглески језик 25.10.2019. (7/1); енглески језик, 

30.10.2019.(5/2); руски језик 28.10.2019.(6/3); биологија 30.10.2019.(7/2); географија 

1.11.2019.(6/1); физика 4.11.2019.(6/1);историја 8.11.2019.(7/2); физичко васпитање 

6.11.2019. (8/3), руски језик 15.11.2019.(5/1); информатика 13.11.2019. (6/1);српски језик 

20.11.2019.(6/3). 

Индивидуална настава : 2.12.2019.,9.12.2019. и 13.12.2019 године. На свим посећеним 

часовима вођен је записник о посматрању часа који је дат наставнику на увид уз 

могућност коментара. Пружала сам помоћ наставницима у вођењу школске евиденције и 

пратила реализацију фонда часова редовне наставе, додатног и допунског рада и 

слободних активности. 

У другом класификационом периоду планиране посете часовима нису реализоване услед 

проглашења ванредног стања проузрокованог епидемијом  вируса COVID-19,током којег 

се настава реализовала путем наставе на даљину. 

Аналитичко -студијски рад 

У сарадњи са социјалним радником школе учествовала у организацији праћења социо-

економског статуса ученика. 

У сарадњи са директором и стручном службом школе учествовала у анализи остваривања 

годишњег програма рада школе и  анализи годишњег програма рада наставника и 

оперативних планова рада као и  предлагање задатака за идућу школску годину. 

Помагала директору школе у праћењу стручног усавршавања запослених, обједињавању 

годишњег извештаја и изради плана стручног усавршавања у установи на основу личних 

планова запослених. 

Рад у управним и стручним органима школе 

Рад у управним и стручним органима школе базирао се на учешћу у седницама 

одељенских и наставничких већа,коорднисању рада стручних већа и других стручних 

органа школе,као и учешће у изради извештаја о раду школе. Председавала сам 

седницама одељенских и наставничких већа у одсуству директора. 
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Сарадња са стручним сарадницима и стручним органима школе 

Остварила изузетно добру сарадњу са психологом, социјалним радником, 

библиотекаром, индивидуалним наставницима, руководиоцима стручних већа, актива и 

тимова.Заједно са психологом и социјалним радником учествовала у анализи и решавању 

актуелних васпитних проблема 

Сарадња са организацијама и заједницама 

Помагала сам директору школе у организовању састанака и пријему званичника локалне 

самоуправе.Остваривала  сарадњу са локалним и друштвеним организацијама и 

установама.Присуствовала састанцима ван школе на које ме упутила  директор школе 

Рад на педагошкој документацији 

Пружала сам помоћ у изради појединих инструмената (анкета, упитник); 

Старала се, евидентирала и прегледала годишње и месечне планове рада наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

Прегледала педагошку документацију наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Прегледала дневнике образовно-васпитног рада наставника, васпитача и књигу дежурних 

наставника и констатовала да се редовно и уредно воде. 

Рад на усмеравању међуљудских односа 

Трудила сам се да  се оствари уједначена подела радних задатака на све чланове колектива јер 

представља значајан елемент за успостављање здравих међуљудских односа. 

Радила на стварању радне атмосфере на бази дисциплинованог обављања задатака и међусобног  

поштовања. 

Остали послови 

Стручно се усавршавала учешћем на онлајн семинарима у организацији ОКЦ-а и ЗУОВа. 

Присуствовала седницама стручних органа (стручних већа, одељенских већа). 
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3.4. Савет родитеља (Десанка Таталовић) 

По спроведеном избору одељенских заједница, Савет родитеља чинили су следећи 

чланови: 

1. I/1 Јакимовски Ана  

2. I/2 Папић Оливера, 

3. II/1 Крњић Раде 

4. III/1 Мишић Данијела,  

5. III/2 Јовановић Катарина, 

6. IV/1  Мандић Боса, 

7. IV/2 Бојовић Зорица,  

          8.           V/1 Пековић Горан 

9. V/2 Луковић Вања,  

10. V/3 Вукомановић Виолета, 

11.         VI/1 Барош Јасна,   

12.. VI/2 Вуксановић Татјана,  

13.         VI/3 Јаношевић Анета,   

14. VII/1 Попадић Душанка, 

15.         VII/2 Мијатовић Александра, 

16. VIII/1 Симић Наташа, 

17. VIII/2 Мијатовић Данка, 

          18.          VIII/3 Ђукић Драган 

19. Предшколско Обреновић Весна. 

 

       Председник Савета родитеља је Вуксановић Татјана, заменик Данка Мијатовић, док је 

координатор у раду Савета родитеља била  Десанка Таталовић. 

Савет родитеља је током школске 2019/2020. године одржао 4 седнице, од којих је 

једна одржана електронски ( путем вибера ) а конституисан је на првој седници, одржаној 

12.09.2019.год. 

Питања којима се бавио Савет родитеља током године била су одређена 

Годишњим програмом рада школе и Пословником о раду Савета родитеља. 
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У делокругу своје надлежности током школске године Савет родитеља 

радио је следеће: 

1. Разматрао је: 

 успех и дисциплину ученика на крају сваког класификационог периода за школску 

2019/2020. год. 

 мере за побољшање услова рада и остваривање образовно- наставног процеса; 

 извештај о свом раду 

 извештај тима за самовредновање 

 извештај о остваривању Годишњег програма рада школе за школску 2019/2020. 

год.; 

 приспеле понуде за осигурање, наставу у природи и  излете. Осигурање ученика 

поверено је осигуравајућем друштву  ,, Миленијум''. 

 друга питања која су се односила на унутрашњу организацију рада у самој школи 

као и посебна питања у вези са упехом и дисциплином ученика.  

2. Доносио је одлуке и мишљења о : 

 верификацији нових чланова Савета родитеља на првој седници одржаној 

12.09.2019.године. 

 Годишњем извештају Савета родитеља 

 Годишњем програму  рада школе за школску 2019/2020. 

 Извештају директора школе о раду 

 Давао мишљење о поступку у раду наставника и стручних сарадника; 

 Извођењу излета, екскурзија и наставе у природи; 

  Избору понуде за осигурање ученика; чланарине за Црвени крст и чланарине за  

            Дечији савез 

 Избору представника из Савета родитеља за школске тимове  

             (самовредновање, за међународне  компетенције и предузетништво, за 

обезбеђење       квалитета      установе, развојно планирање, инклузивно образовање,  ) 

 Договор о Отвореном дану школе 

 организацији матурске вечери 

 избору уџбеника за нову школску годину 

 

3.Упознат је са: 

 са активностима друштвених организација и чланарина( Дечји савез и Црвени 

крст) и другим ванредним активностим у том периоду; 

 са терминима отворених врата; 

 записницима о инспекцијским надзорима; 

 кадровским решењима у самој школи; 

 успехом и дисциплином ученика током школске године; 

 техничком и материјалном опремљеношћу школе; 
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 здравственим стањем и безбедношћу ученика; 

 упознат је са васпитно дисциплинским поступцима који су спроведени током 

школске године као и о дисциплини и проблемима у понашању појединих ученика 

 професионалним усмеравањем ученика осмих разреда; 

 календаром и процедуром уписа ученика у средње школе и евентуалним 

изменама; 

 припремама за упис ученика у средње школе; 

 бесплатним уџбеницима које ће добити  ученици и 

 предлогом ИОП тима за прилагођавање уџбеника за школску 2020/2021.годину; 

 о радионицама у оквиру школе и ван ње 

  приспелим донацијама; 

  линијама школског превоза 

 организовањем и спровођењем наставе на даљину  

 одлукама Школског одбора, Наставничког већа и других стручних органа школе; 

  другим питањима у вези с наставним процесом и радом школе.  

 

      Током године Савет родитеља имао је конструктиван однос према реализацији 

Годишњег програма рада школе и Школског програма. 
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4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА, АКТИВА И 

ТИМОВА 

4.1. Наставничко већа (Силвана Павловић) 

Наставничко веће чине наставници, васпитачи и стручни сарадници. У току 

школске 2019 /2020. године одржано је 9 седница Наставничког већа. Записници са 

Наставничког већа су редовно вођени и уредно заведени. На седницама је Наставничко 

веће радило у складу са Годишњим планом рада школе. 

Прва седница одржана је 15.9.2019. године, када су усвојени Годишњи извештај о 

раду Наставничког већа, раду директора школе и извешатај о раду школе за школску 

2018/2019. годину. На овој седници усвојен је Годишњи план рада Наставничког већа, 40-

часовна радна недеља наставника,васпитача и стручних сарадника и Годишњи план рада 

директора школе.Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину. 

Разматран је извештај и усвојен план за стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника. донета је одлука о планирању и припремању допунске, додатне наставе, 

секција, ваннаставних активности, распоред школских писмених и контролних задатака и 

тестирања, договорен је дан отворених врта као и дан отворене школе.Усвојен је план за 

извођење корелацијских, огледних и угледних часова као и план за недељу школског 

спорта. Рзматран је и усвојен Акциони план за школску 2019/20. годину у оквиру 

развојног плана школе за 2018/ 2022. годину. 

На другој седници, одржаној 13.11.2019. године, aнализиран је  рада ученика 

(појединца и одељења) и мере за њихово побољшање. Анализа реализације Наставног 

плана и програма и фонда часова и мере за превазилажење проблема у настави као и 

анализа реализације наставног плана и програма и осталих активности према ГПРШ-у за 

ученике 1–8. разреда. Извештаји о одржаним часовима допунске и додатне наставе, као и 

часова слободних активности (наставници предају стручним сарадницима попунјене 

табеле). Усвајен је  плана припремене наставе за завршни испит; 

Трећа седница Наставничког већа одржана је15.01.2020.године. На овој седниц 

чланови већа су упознати са записником Сектора за ванредне ситуације, Управе за 

ванредне ситуације у Београду, одељења за инспекцијски надзор, број: 217.10-211/2019 
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од 08.11.2019. године као и са записником Сектора за ванредне ситуације, 

Управе за ванредне ситуације у Београду, одељења за спровођење превентивних мера при 

коришћењу објекта, број: 217.1-953/2019 од 9/16/2019. Године. Такоће су чланови већа 

упознати са записником о редовном инспекцијском надзору, VII-06 број: 614-1246/19 од 

28.11.2019. године. Инспекцијски надзор су дана 26.11.2019. године, извршили 

инспектори Секретаријата за образовање и дечју заштиту, сектора за инспекцијски 

надзор: Маријана Игњатовић и Милован Марковић. Предмет инспекцијског надзора је 

провера чињеничног стања из контролних листа увидом у одговарајућу документацију 

надзираног субјекта. Увидом у пословне књиге, општа и појединачна акта, евиденције, 

уговоре, планска документа и другу документацију надзораног субјекта, извршена је 

провера чињеничног стања из контролне листе и утврђено је да је школа у незнатном 

степену ризика оствривши 100% од укупоног броја бодова. Веће је упознато са решењем 

Вишег суда у Београду Гж бр. 11928/16 од 07.02.2019. године и решењем Апелационог 

суда у Београду Гж1 бр. 357/19 од 27.09.2019. године. На седници је постигнут договор 

поводом прославе школске славе Свети Сава и договор поводом прославе дана школе ка 

и договор поводом студијског путовања у Кантон Сарајево. 

Четврта седница Наставничког већа одржана је 31.01.2020. године. Наставничко 

веће усвојило Анализа рада ученика (појединца и одељења) и постигнутих резултата на 

крају првог полугодишта и мере за њихово побољшање. Извршена је анализа реализације 

Наставног плана и програма и фонда часова и мере за превазилажење проблема у 

настави. Усвојени су извештаји о одржаним часовима допунске и додатне наставе, као и 

часова слободних активности (наставници предају стручним сарадницима попуњене 

табеле). Чланови већа су дали позитивно мишљења о  Извештаја о раду директора школе 

за прво полугодиште школске 2019/2020. Године. Постигнут је договор за организацију 

састанка свих актива, већа и тимова поводом извештаја о раду на крају полугодишта  

школске 2019/2020. Годину. 

Пета седница Наставничког већа одржана је 03.03.2020. године. На седници овог 

већа Усвајен је  плана надокнаде часова услед прекида наставног процеса услед 

епидемије грипа. Такође су чланови већа упознати са Извештајем са Стручно-научну 

конференције са међународним учешћем "Дани дефектолога 2020", Београд. 

Шеста седница Наставниког већа одржана је 06.04.2020. године, телефонским 

путем (вибер група наставника чланова већа). На основу Дописа број: 650-02-

00018/1/2020-07 од 27.03.2020.године, Минисатарства просвете, науке и технолошког 

развоја, као и на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ 

бр. 29/2000), Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. 

гласник РС“ бр. 31/2020), одлука Владе Републике Србије, препорука Института за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Светске здравствене организације, 

Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 601-00-9/2020-01 од 

16.03.2020., Уредбе о организовању рада послодавца током трајања ванредног стања због 
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заразне болести COVID-19 („корона вирус“) („Службени гласник РС“ бр. 

31/2020) и Уредбе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим 

и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања 

(„Службени гласник РС“ бр. 30/2020), директор школе, дана 06.04.2020. године, заказује 

у 11,00 часова, телефонску (вибер) седницу. На овој сдници је донета: Коначна одлука о 

избору уџбеника за други и шести разред, на основу образложеног предлога стручних 

већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу, о избору уџбеника 

за други и шести разред из Каталога уџбеника за други и шести разред основног 

образовања и васпитања за школску 2020/2021.годину, на период од четри године као и 

Коначна одлука о избору уџбеника за трећи и седми разред, на основу образложеног 

предлога стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу, 

о избору уџбеника за трећи и седми разред из Каталога уџбеника за трећи и седми разред 

основног образовања и васпитања за школску 2020/2021.годину,  на период од  године 

дана. Такође су наставници утврдили избор додатних наставних средстава који прате 

уџбеник за школску 2020/2021.годину. Такође је усвајен предлога ИОП тима за 

прилагођавање уџбеника за школску 2020/2021.годину. 

Седма седница Наставничког већа одржана је 09.06.2020.године На овој седници 

је разматрана анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика 8. разреда на крају 

другог полугодишта.  Изборан је  ђака генерације Тара Самац. Анализа остварења 

Наставног плана и програма и осталих активности према Годишњем плану рада школе за 

8. Разред. Одређени су дежурни наставници, прегледачи и супервизори  за спровођење 

завршног испита на крају школске 2019/2020. године. Постигнут је договор поводом 

прославе мале матуре у школском дворишту у складу са препорукама  Стручног упуства 

за заштиту здравља ученика и запослених због заразне болести COVID-19 („корона 

вирус“). 

Осма седница Наставничког већа одржана је 25.06.2020.године и на овој седници 

је разамтрана анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика од  I до  VII разреда на 

крају другог полугодишта као и анализа остварења Наставног плана и програма и 

осталих активности према Годишњем плану рада школе за ученика од  I до  VII разреда. 

Дат је предлог ученика за награде и похвале од  I до  VII разреда на крају школске 

године. Дато је позитивно мишљење Наставничког већа о допуни четворогодишњем  

Школском програму за период од 2018. – 2022. године као и о Предшколском програму 

за период од 2019. – 2020. Године. Дата је и Сагласност за формирање новог одељења 

трећег разреда за ученике у првом циклусу образовања,почев од школске 2020/2021. 

Године као и за формирање новог одељења седмог разреда за ученике у другом циклусу 

образовања,почев од школске 2020/2021. године. Разматран је Извештај о резултатима 

завршног испита за школску 2018/2019. годину. Образована је комисије за технолошке 

вишкове и наглашено је да школа за сада нема нераспоређене запослене. 
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Девета седница Наставничког већа одржана је 24.08.2020.године у 

условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против 

вируса Covid-19. На овој седници усвојен је  начина организовања наставе у школи на основу 

Стручног упуства за оранизацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2020/2021.години, број:610-00-00674/2020-07 од 11.08.2020.године као и оперативног 

плана организације и реализације наставе за школску 2020/2021.годинуНа овој седници 

остварен је договор о организацији рада школе за школску 2020/2021.годину. Чланови 

већа су упознати са поделом задужења у оквиру стручних тела, стручних већа, тимова и 

актива. Договорена је подела задужења одељењских старешина. Изабран је записничар за 

школску 2020/2021. годину и остварен договор поводом израде распореда часова. 

Чланови већа су упознати са школским календаром за школску 2020/2021. годину. 

Договорена је организација састанака свих актива и тимова поводом извештаја за 

предходну школску 2019/2020. годину и организација пријема првака.  

4.2. Педагошки колегијум (Силвана Павловић) 

Извештај о раду Педагошког колегијума је поднела директорка школе. Чланови 

Педагошког колегијума су: руководиоци одељенских већа млађих и старијих разреда, 

руководиоци стручних већа из области предмета, руководиоци Стручног актива за 

развојно планирање и Стручног акрива за развој школског програма, Тима за инклузивно 

образовање, Тима за додатну подршку, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемиривања, Tима за самовредновање. 

У току школске године Педагошки колегијум старао се о осигурању, квалитету 

наставе, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада; о остваривању програма образовања и васпоитања и свих активности 

установе; о остваривању развојног плана установе; усвајао је предлоге ИОП-а и 

извештаје Тима за ИО. 

У току школске 2019/2020. године одржано је 7 седница Педагошког колегијума.  

Прва седница (11.09.2019.)Усвојен је извештај о раду овог колегијума а затим је 

усвојен план рада. Након привременог распореда утврђен је распоред часова редовне 

наставе и осталих видова образовног рада на предлог директора. Утврђен је предлог 

расподеле послова и задужења наставника у оквиру 40 часовне радне недеље. Размотрен 

је извештај о реализацији плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

у установи и ван ње, након тога је размотрен план за стручно усвршавање наставника, 

васпитача и стучних срдника за наредну школску годину на утврђен предлог стручних 
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већа. Такође на овој седници је размотрен извештај Тима за самовредновање за 

школску 2018/19. годину.  

Друга ванредна седница (17. 10. 2019.) – На овој седници Педагошкои колегијума 

разматрао је одлуку Тим за ИО и индентификовао ученике за које је потребно израдити 

ИОП, пратило се њихово напредовање. Разматрање предлога мера отклањања физичких и 

комуникацијских препрека за предшколску групу и план индивидуалне подршке. Усвојен 

је извештај о оствареној сарадњи са редовним школама и установама којима се пружа 

подршка. 

Трећа седница (03. 03. 2020.) – На овој седници Педагошког колегијума разматрао 

се успех, дисциплину и изостанке ученика на крају првог класификационог периода. 

Пошто је Тим за ИО индентификовао ученике за које је потребно израдити ИОП, пратило 

се њихово напредовање. поденет је извештај са опсервације наставе и распореда дневних 

активности. Верификација индивидуално образовних планова за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању. Усвајање плана надокнаде часова 

услед прекида наставног процеса. Разматрање предлога индивидуалног плана и програма 

за пробни завршни испит .Осмишљавање начина пружања подршке редовним школама. 

Анализа рада Тима за ИО. Извештај о опсервацији наставе и распореда дневних 

активности. Потписивање уговора о сарадњи са редовним школама у циљу пружања 

подршке деци са сметњама у развоју.  

Четврта седница (06. 04. 2020.) Ова седница Педагошког колегијума је услед 

ванредне ситуације услед Корана вируса Covid – 19 је одржана телефонски. На овој 

седници је донет предлог одлуке за избор уџбеника за други, трећи, шести и седми разред 

на образложен предлог стручних већа. 

Пета седница (29. 05. 2020.) – На петој седници Колегијум је анализирао рад 

Тима за ИО, верификовање планова поводом израде тестова за пробни завршни испит за 

ученике осмих разреда по ИОП-у 2. Праћење самовредновања ИОП-а за ученике осмог 

разреда. Верификација  тестова и кључа поводом завршног испита за ученике осмих 

разреда који похађају наставу по ИОП-у2. Договор поводом стручног усавршавања 

запослених. 

Шеста седница (25. 06. 2020.) – Анализа успеха, дисциплине и изостанака 

ученика од  I до  VII разреда на крају четвртог класификационог периода. Анализа 

остварења Наставног плана и програма и осталих активности према Годишњем плану 

рада школе за ученика од  I до  VII разреда. Предлог ученика за награде и похвале од  I до  

VII разреда на крају четвртог класификационог периода. Давање мишљења Наставничког 

већа о допуни четворогодишњем  Школском програму за период од 2018. – 2022. године. 

Давање мишљења Наставничког већа о четворогодишњем Предшколском програму за 

период од 2020. – 2021. године. Давање мишљења за формирање новог одељења четвртог 

разреда за ученике у првом циклусу образовања,почев од школске 2020/2021. године. 
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Давање мишљења за формирање новог одељења осмог разреда за ученике у 

другом циклусу образовања,почев од школске 2020/2021. Године. Извештај о 

резултатима завршног испита за школску 2019/2020. годину.  

Седма седница (21. 08. 2020.) – Донет је Предлог начина организовања наставе у 

школи на основу Стручног упуства за оранизацију и реализацију образовно-васпитног 

рада у основној школи у школској 2020/2021.години, број:610-00-00674/2020-07 од 

11.08.2020.године. Усвојен је Предлог оперативног плана организације и реализације 

наставе за школску 2020/2021.годину.  Разматран и усвојен Годишњег извештаја  

Педагошког колегијума за школску 2019/20. Годину. Разматран је Годишњег плана о 

раду Педагошког колегијума за школску 2020/21. Годину. Утврђен је  распореда часова 

редовне наставе и осталих видова образовног рада на предлог директора. Донет Предлог 

расподеле послова и задужења наставника у оквиру 40 часовне радне недеље. Разматран 

је и усвојен  извештај о реализацији плана стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника  у установи и ван ње за школску 2019/2020. Годину као и план за стручно 

усавршавање наставника и стручних сарадника за наредну школску 2020/2021. Годину. 

4.3. Стручно веће разредне наставе (Марина Ђорђевић) 

Током школске 2018/2019. године  Стручно веће разредне наставе одржало је 9 састанка. 

Стручно веће је реализовало следеће планом предвиђене садржаје и активности: 

- Пријем предшколаца и првака. 

- Одржани су Тимски састанци са циљем узимања анамнестичких података 

ученика. 

- Утврђен је распоред писмених задатака, контролних вежби и тестирања ученика. 

- Утврђен је распоред додатне и допунске наставе. 

- Утврђен је распоред секција. 

- Утврђен је распоред индивидуалне наставе. 

- Извршено је прилагођавање простора и наставних средстава потребама и 

могућностима ученика. 

- Предлози ИОП-а су анализирани и потписани. 

- Извршена је тромесечна, шестомесечна и годишња анализа постигнућа, стања,  

способности и могућности ученика и дате су препоруке за даљи рад. 

- Наставници разредне наставе реализовали су угледне, огледне и корелацијске 

часове о чему постоји одговарајућа евиденција у школским дневницима и 

евиденционим листама. 
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- Донета је одлука о избору ученика за први разред. 

- Ученици су анкетирани повдом одабира изборних предмета. 

- Набављени су уџбеници на Брајевом писму. 

- Обављен  је систематски стоматолошки преглед ученика. 

- Остварена је сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и 

локалном заједницом. Школа је наставна база ФАСПЕР-а чији студенти 

тифлолошког и логопедског смера у школи обављају вежбе и практичну наставу. 

- Успостављена је и остварена сарадња са редовним основним школама у окружењу 

и специјалним школама. 

- Наставници су похађали индивидуалне семинаре у складу са својим 

интересовањима. 

- Остварена је сарадња са Институтом за ментално здравље у Палмотићевој.  

- Присуство на Данима дефектолога у Београду.  

- Организоване су еколошке радионице за ученике млађе смене. Студенти 

Биолошлог факултета, волонтери организације „Еко хуб“, су једном недељно са 

ученицима одржавали радионице о значају екологије и заштите животне средине. 

- Организована је и успешно спроведена он лајн (on line) настава. 

- Планирано студијско путовање није реализовано због увођења ванредног стања и 

проглашене пандемије корона вируса. 

- Организована је и успешно спроведена он лајн настава.  

- Ученицима који нису били у могућности да прате он лајн наставу наставни 

матреијал је достављан на кућну адресу. 

- Ученицима лошег материјалног стања су обезбеђени рачунари и интернет 

конекција. 

- Деветоро запослених је положило испит за лиценцу. 

Одржани корелацијски, угледни и огледни часови: 

- 11.09.2019. – угледни час физичко васпитање у 4. разреду, „Рукомет – техника 

вођења лопте“, Ј. Копривица   

- 12.09.2019. – корелацијски час историја и природа и друштво, 4. разред – „Развој 

српске државе“, Љ. Јанковић и Б. Митрић, И. Богнер  

- 15.10.2019. – корелцијски час географија и природа и друштво, 4. разред – 

„Климатске одлике“, Т. Глишовић и Б. Митрић  

- 16.10.2019. -корелацијски час биологија и Монтесори, „Направи модел плућа“, М. 

Ступар, Т. Ходалић.  

- 28.10.2019. - корелацијски час биологија и Монтесори, „Израда шеме модела 

система органа“, М. Ступар, Т. Ходалић. 

- 20.12. 2019. – корелацијски час ликовна култура и визуелни тренинг, „Боја, 

површина и структура, замислићу, сазидаћу“, И. Богнер, М. Ђорђевић 
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- 25.12.2019. – корелацијски  час биологија и ортооптичар-плеоптичар, 

„Грађа и функција чула вида“, М. Ступар, С. Џамбазовски Алорић.   

- 27.12.2019. – корелацијски час ликовна култура и визуелни тренинг, „Машта 

скривени свет“, И.Богнер, М. Ђорђевић 

- Корелацијски час СОН и енглески језик, „Зима и зимска одећа“, Ј. Вељковић, М. 

Узелац. 

Семинари и научни скупови:  

- 5.09. 2019. – “Основе образовања ученика са оштећењем вида и додатним 

сметњама или глувослепоћом” – Перкинс центар 

- 16.09. – 17.09.2019. – „Кортикално/церебрално оштећење вида“, Загреб 

- 10. -12-10.2019. – Монтесори конгрес, Даблин, Ирска – Т. Ходалић Фебруар 2020. 

- Семинар ОКЦ „Е портфолио – инструмент за напредовање и сарадњу“ – Т. 

Ходалић 

- 4., 5. 12. и 9. – 11. 12. 2019.  - „Функционална процена вида“, основни ниво 

- Фебруар 2020. - Семинар ОКЦ „Е портфолио – инструмент за напредовање и 

сарадњу“ – Т. Ходалић 

- Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник 

- Започета обука „Функционална процена вида – напредни ниво“, Загреб 

4.4. Одељенска већа (Силвана Павловић) 

У току школске 2019/20. године, седнице одељењскох већа сазиван је од стране 

одељењских стрешина као на предлог директора према потребама одељењских већа. 

На седницама одељењских већа радило се по Годишњем плану рада школе, а евиденција 

се водила у Дневцима рада сваког одељења, делу Записници са одељењских већа.  

На седницама одељењских већа  анализирани су се садржаји из следећих области: 

• Планирање и програмирање 

• Праћење и унапређивање образовно-васпитног рада 

• Програм сарадња са родитељима 

• Организације отвореног дана школе 

• Подела предметних наставника по разредима 

• Избор одељењских стрешина 

• Изборни предмети на основу анкетирања ученика 
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• Распореда часова, контролних вежби, писмених задатака, 

укључивањем ученика у ваннаставне активности, радионице, рад са 

индивидуалним наставником 

• Идентификовање и предлагање ученика за додатну и допунску наставу;  

• Утврђивање индивидуалног успеха сваког ученика 

• Предлагане су и изрицане васпитне мере 

• Извођену су оцене владања ученика 

• Реализација наставе на крају сваког класификационог периода; 

• Идентфиковање ученика којима је неопходна додатна подршка 

• Евалуација остварености ИОП2 

• Организовање родитељских састанака 

• Понашање и изостајање ученика с наставе 

• Начињени су планови за припремну наставу поводом поправних, разредних и 

завршних испита 

• Начињени су и планови полагања разредних и поправних испита 

• Утврђивање успеха са разредних, поправних и завршних испита 

• Анализа остварених циљева и задатака 

• Анализирани су такмичења ученика и постигнути резултати 

• Решавање свих проблема у вези с образовно-васпитним процесом и 

предлагане су мере за побољшање успеха ученика. 

Одељењски старешина је индивидуално руководи радом у одељењу, са наглашеном 

организационом, педагошком и административном улогом. Своје функције одељењски 

старешина остварује јединствено, координирајући рад и сарадњу свих ученика и чланова 

васпитно образовног рада у одељењу. 

 

Годишњи програм рада одељењског старешине води се у плановима одељењских 

старешна и садржи најважније задатке које је одељењски старешина дужан да реализује. 

1. Планирање и програмирање рада 

Одељењски старешина самостално или у сарадњи са другим чиниоцима образовно - 

васпитног рада сачињава следеће планове рада: 

 Програм рада одељењског већа (глобални и оперативни); 

 Програм рада одељењског старешине (глобални и оперативни); 

 Програм рада одељењске заједнице родитеља и образовања родитеља у одељењу 

(оперативни) у оквиру плана и програма рада одељењског старешине. 

2. Васпитно - образовни рад одељењског старешине 

 Укључивање ученика у остваривање образовно - васпитног програма 

одељења; праћење и подстицање развоја и напредовање сваког ученика и одељења 

у целини. Kao педагошки руководилац треба што успешније да организује 
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заједницу ученика, наставника и родитеља на заједничком задатку сарадње 

и усклађивању педагошких утицаја; 

 Оспособљавање ученика за успешно планирање рада, рационално 

коришћење времена, унапређење система учења, коришћење уџбеника; 

 Упознавање планова наставног рада и укључивање ученика у припремање 

за наставу (литература, средства, огледи, посматрања); 

 Увођење ученика у суштину садржаја наставног градива и развијање 

критеријума вредновања и оцењивања нивоа усвојеног знања; 

 Успостављање сарадње међу ученицима, наставницима у примени метода 

рада, разматрање проблема у вези са извођењем наставе (обимно градиво, темпо 

обраде, корелације и сл.), коришћење литературе; 

 Разматрање односа ученика према учењу и раду; развијање радних навика, 

одговорности, иницијативнисти, креативности, залагања и др.; 

 Предузимање мера за побољшање успеха, афирмација рада, пружање 

помоћи, сарадња међу ученицима; 

 Укључивање ученика у додатни и допунски рад, ваннаставне активности; 

 Анализа оцена успеха и владања - предлагање мера. 

3. Развијање културе понашања ученика 

 У млађим разредима (од првог до четвртог): долазак у школску зграду, 

поздрављање наставника, комуникација на ходницима, на школским 

манифестацијама и у свим приликама. Опхођење према радницима школе, 

друговима, млађим ученицима, старијима, понашање у  породици, на 

свечаностима, на улици, у саобраћају, на излету. 

 У старијим разредима (од петог до осмог): посебно се негује култура 

понашања, култура у процесу наставе, на разним приредбама, односу и поздрав 

химни, државним симболима, у позоришту, на концерту, свечаностима, у трговини, 

на службеним местима, на путовању, логоровању, посети културно - историјским 

споменцима; култура одељења, однос према вршњацима (дечацима и девојчицама) 

и др.  

 Рад на самоорганизовању ученика у одељењу, на поштовању и испуњавању 

заједнички постављених циљева и усвојене норме понашања, формирање моралне 

личности која ће учествовати у раду одељења, школе, ангажовано и са пуно 

поверења. Демократско вођење и рукововођење развоја ученика. 

4. Рад у одељењској заједници-час одељењског старешине 

У раду са ученицима одељењски старешина остварује своју улогу васпитача и због 

тога се ова обавеза поверава наставнику који је комплетна личност, добар стручњак и 

педагог. Овај рад се одвија: 
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 Индивидуалним радом са ученицима: упознавање индивидуалних 

способности, склоности и особина ученика да прати услове личности, да подстиче 

напредовање, склоности, способности да ученике оспособљава за самостално 

рационално учење и самообразовање, развијање радних навика, укључује у 

разноврсне акривности према склоностима и способностима, развија социјално 

понашање, комуникацију, културу понашања и др. 

 Рад у одељењској заједници одвија се на часовима исте, посетама других 

часова наставе, између часова, на излетима, екскурзијама, у слободним и 

културним активностима (биоскоп, позориште, рекреација и сл.). 

 Одељењске старешине у својим плановима дефинишу теме, временску динамику и 

начин реализације. 

5. Рад са одељењским већем (ОВ) и наставницима 

 Предлаже план рада ОВ,  

 Прати реализацију наставног плана рада и програма у свим видовима; 

 Подстиче унапређење наставе и увођење иновација у раду; 

 Упознавање ОВ са степеном развоја ученика, условима рада, предлаже програм 

васпитног деловања уз укључивање свих наставника и родитеља. 

 Предлаже инструменте за вредновање резултата рада и примену мера. 

6. Сарадња са директором школе, стручнима сарадницима, стручним и другим 

институцијама, са стручним органима, нарочито у решавању сложенијих педагошких и 

васпитних проблема. 

7. Рад са родитељима, програмирање рада одељењске заједнице родитеља, редовно 

држање састанака, пријем родитеља (дан отворених врата), као и остваривање програма 

педагошког образовања родитеља. 

 

8. Админстративни послови и вођење педагошке евиденције садржи: 

 Реализацију програма образовно - васпитног рада; 

 Васпини рад са ученицима, вођење евиденције o подацима: породичним и 

социјалним приликама ученика, интересовањима за секције и све облике 

друштвених активности, професионалној оријентацији, евиденција консултација и 

разговора са ученицима, родитељима, напредовању ученика; 

 Унапређење образовно - васпитног рада у одељењу, анализа успеха; 

 Рад заједнице ученика и родитеља: планови рада, записници, одлуке o 

заједничком раду, акције и све активности које су извршене. 

Одељењски старешина води следећу педагошку и школску документацију: 

 Дневник образовно-васпитног рада/електронски дневник 
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 Матичну књигу 

 Дисциплинску свеску одељења 

 Дневник рада одељењског старешине 

 Сведочанства, ђачке књижице, диплиоме 

 Извештај на крају I и II полугодишта 

 Обавештење и извештај о напредовању ученика прво и друго полугодиште 

 

Свако одељење имало је у протеклој школској години седам одељенских већа. За 

поједина одељења одржани су састанци одељенских већа и ван уобичајеног распореда 

када је то одређена ситуација налагала.  

Одељењска већа са закључцима са седница упознају Наставничко веће. 

4.5. Стручно веће друштвених наука (Павле Радојичић) 

Седница Стручног већа друштвених наука одржана је  20.8.2020. године. 

Седници присуствују: Павле Радојичић (руководилац), Ивана Радић-Гајвић, 

Оливера Абадић, Татјана Глишовић и Љубомир Јанковић. 

Предложени дневни ред је: 

 Анализа остварености плана рада за школску 2019/20. годину 

 Избор руководиоца Стручног већа друштвених наука за школску 2020/21. 

Годину 

 Избор руководилаца секција 

 Усвајање годишњег извештаја  

 Разно 

Стручно већe друштвених наука у школској 2019/2020. години састоји се од 

следећих чланова: 

 Наставници српског језика - Павле Радојичић (руководилац), Ивана 

Гајевић-Радић, Оливера Абадић 

 Наставник историје и грађанског васпитања - Љубомир Јанковић. 

 Наставник географије и грађанског васпитања - Татјана Глишовић. 

 Наставник верске наставе - Мирко Врачевић. 

На седници одржаној поменутог датума као и у међусобним разговорима, чланови 

стручног већа су:  

 анализирали оствареност постављеног плана рада за школску 2019/20. 

годину; 
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 разматрали избор руководиоца Стручног већа друштвених наука за 

школску 2020/21. годину; 

 разматрали избор руководилаца секција; 

 разматрали усвајање годишњег извештаја; 

 анализирали реализацију наставног плана и програма предмета из области 

друштвених наука; 

Посете и приредбе 

Ученици школе из свих секција, као и вршњачки тим, обавили су неколико посета 

ван школске установе, те припремили приредбе којима су презентовали своју школу на 

различитим манифестацијама у школи и ван ње. Међутим, значајан број планираних 

активности није 

Почетком месеца децембра, ученици поводом манифестације Ти можеш у 

позоришту Душко Радовић извели су драмски приказ Кад књига оживи. 

Као и сваке године, у сарадњи неколико предметних наставника, као 

координатора активности, ученици организују новогодишњу прославу у просторијама 

школе, при чему су им додељени новогодишњи пакетићи.  

Месец јануар, традиционално, протекао је у знаку прославе школске славе Светог 

Саве. Ученици су у сарадњи са наставницима српског језика, историје, географије, верске 

наставе, музичке и ликовне културе, организовали корелацијски час одржан у 

просторијама црквене општине у цркви Светог Марка у Београду. 

Нажалост, проглашена пандемија вируса COVID-19 онемогућила је одржавање 

планираних посета и излета, као и обележавање Дана школе.  

Угледни и корелацијски часови 

 Сви угледни и корелацијски часови који су договорени и испланирани планом 

већа на почетку претходне школске године су угавном реализоване уз мања одступања. 

Разлози одступања су следећи: 

1) пандемија вируса COVID-19 и прелазак на реализовање наставе на даљину; 

2)  велики број одсутне деце због болести; 

3) немогућност организовања часа ван школе због лошег времена и уклапања више  

наставника са распоредом; 

4) потреба да се више вежба са ученицима пред контролне задатке. 

Одржани корелацијски часови у школској 2019/20. години: 

 
Корелацијски час историје и 

ликовне културе у седмом 

разреду (Љ. Јанковић, О. 

Протић) 

Хуманизам и ренесанса 26. 9.2019. 

7/1 
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Корелацијски час географије и 

руског језика у седмом разреду 

(Т. Глишовић, М. Толић)  

Сибир и Бајкалско језеро септембар, 2019. 

Корелацијски час српског 

језика и историје у осмом 

разреду (Љ. Јанковић, П. 

Радојичић) 

Почетак буне против дахија 24.10.2019. 

8/1 

Корелацијски час српског 

језика и енглеског језика у 

шестом разреду (О. Абадић, Ј. 

Чкоњевић) 

Лето лепог белца В. Саројан децембар, 2019. 

Корелацијски час географије и 

технике и технологије у 

шестом разреду (Т. Глишовић, 

М. Каменковић) 

 децембар, 2019. 

Корелацијски час историје и 

географије у шестом разреду 

(Љ. Јанковић, Т. Глишовић)  

Послератна карта света – 

време нетрпељивих 

13.01.2020. 

6/3, 8/2 

Корелацијски час историје и 

српског језика у шестом 

разреду (О. Абадић, Љ. 

Јанковић) 

Краљевић Марко у историји и 

народном предању 

30.1.2020. 

6/3 

 

Корелацијски час српског 
језика, историје, географије, 
ликовне и музичке културе од 
5. до 8. разреда (Оља Абадић, 
Ивана Радић-Гајевић, Павле 
Радојичић, Љубомир Јанковић, 
Татјана Глишовић, Љливера 
Протић, Јелена Живановић) 

Свети Сава као књижевни и 
историјски јунак – прослава 
Школске славе 

26.1.2020. 

 

 

Одржани угледни часови током школске 2019/20. године: 

 

Угледни час историје 
(Љубомир Јанковић) 

Феудално друштво 
(структура, друштвене 
категорије, вазални односи) 

6/3 

21.10.2019. 

Угледни час српског језика 
(Павле Радојичић) 

Присуствовали: Марија 
Станојевић, Ивана Радић 
Гајевић 

Ловац у житу Џ. Д. Селинџер новембар 2019. 

8. разред 

 

Угледни час у српског језика 
(Оливера Абадић)  

Подела гласова у српском 
језику 

новембар 2019. 

6. разред 

Угледни час српског језика (О. 
Абадић)  

Глаголски вид и глаголски род март 2020. 

7. разред 
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Посете предметних наставника млађим разредима 

 У склопу припрема ученика IV разреда за прелазак у више разреде и предметну 

наставу, обављене су следеће посете и одржани часови предметних наставника у млађим 

разредима: 

Час наставника историје у 
четвртом разреду (Љ. 
Јанковић) 

Лоза Немањића септембар 2019. 

(часу присуствовали И. Богнер 
и Б. Митрић) 

Час наставника историје у 
четвртом разреду (Љ. 
Јанковић) 

Први и Други српски устанак септембар 2019. 

(часу присуствовали И. Богнер 
и Б. Митрић) 

Час наставника географије у 

четвртом разреду (Т. 

Глишовић) 

Географски положај и границе 

Србије 

септембар 2019. 

Час наставника географије у 

четвртом разреду (Т. 

Глишовић) 

Становништво новембар 2019. 

Час српског језика одржан у 
одељењима 4-1 (Павле 
Радојичић) 

Златно јагње Светлана 
Велмар Јанковић 

јануар 2020. 

(часу присуствује учитељица 
Ивона Богнар) 

Час српског језика одржан у 
одељењима 4-2 (Павле 
Радојичић) 

Прва љубав Бранислав Нушић јануар  2020. (часу присуствује 
учитељица Бранислава 

Митрић) 

Секције 

 Стручно веће друштвених наука именовало је руководиоце секција за школску 

2020/21. годину. Према договору, није било измена у руковођењу секцијама,  па су за 

следеће секције руководиоци: 

Новинарско-литерарна секција – Оивера Абадић 

Рецитаторска секција – Ивана Радић-Гајевић 

Драмска секција – Павле Радојичић 

Млади географи – Татјана Глишовић 

Обележавање значајних датума 

У оквиру наставних садржаја историје и грађанског васпитања на часовима редовне и 

додатне наставе пригодним предавањима са дискусијом и израдом паноа обележени су 

следећи датуми или манифестације: 

 Дан дечјих права са ученицима шестог, седмог и осмог разреда (друга недеља 

октобра). 

 11.11. Крај Првог св. рата-потписивање примирја и почетак Холокауста – 

Кристална ноћ - тематско предавање у осмом разреду. 
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 Стогодишњица Великог рата-Мојковачка битке и повлачење српске 

војске преко Албаније-читање сведочанстава са ученицима осмог разреда у 

децембру 2018. 

  Дана државности-Сретење Господње-тематско предавање и изложба радова у 

корелацији музичке културе и историје у петом и седмом разреду-17. 2. 2020. 

Постигнућа ученика на такмичењима и конкурсима 

На такмичењима и конкурсима ученици школе током првог полугодишта нису 

учествовали. Како су сва такмичења и конкурси планирани за период другог 

полугодишта, а због проглашене пандемије вируса COVID-19 нису одржана, учешће 

ученика је у потпуности изостало. Наша школа била је организатор школског такмичења 

историје- познавање опште и националне историје, одржано 15. 3. 2020. године.  

Избор руководиоца за школску 2020/21. годину 

 Према договору Стручног већа друштвених наука, на месту руководиоца и за 

наредну школску годину остаје Павле Радојичић. 

Разно 

 Услед избијања пандемије вируса COVID-19, настава је држана на даљину. Том 

приликом, чланови Стручног већа друштвених наука прибегли су коришћењу различитих 

алата и начина држања наставе на даљину (Google Classroom, Office365, Viber, Zoom, 

Skype, електронска пошта, пошта), а са којима су упознати приликом претходних 

стручних усавршавања и самосталних интересовања. 

 

4.6. Стручно веће страних језика (Марина Узелац) 

У школској 2019/20. сви чланови већа страних језика су допринели успешном и 

тимском раду и солидним резултатима. Веће се редовно састајало по утврђеном 

распореду до проглашења ванредног стања због епидемиолошке ситуације 15.марта 2020. 

По настанку ванредног стања, чланови већа су састанке одржавали онлајн и на тај начин 

решавали текућа питања и проблеме и континуирано сарађивали са другим тимовима и 

већима.  

Посебну важност у настави и раду већа представљала је сарадња са другим већима 

и тимовима као и ИОП тимом у циљу праћења напредовања ученика и помоћи 

ученицима у савладавању градива обухваћеног наставним планом и програмом, као и 
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корелације са наставницима других предмета, које су обогаћивале процес 

образовања и саму наставу.  

Отворени часови, часови корелације и угледни часови су одржани у првом 

полугодишту по плану и програму, док се оно што је предвиђено за друго полугодиште, 

према договору чланова тима, преноси у нову школску годину. Часови редовне, 

допунске, додатне наставе као и секције, реализовани су онлајн.  Наставници су тежили 

да  часови (и тако и ваннаставне активности) буду креативни и подстицајни за ученике са 

циљем мотивације ученика и развијања љубави према страним језицима и културама и 

развијању жеље за учењем и напредовањем. Секције, додатне и допунске су одржаване 

редовно за ученике старијих разреда, такође и за поједине ученике млађих разреда.  

Сви чланови већа су ишли на семинаре који су били организовани, како стручне 

тако и опште. И у наредној школској години је планирано да се посети неколико 

семинара, пре свега семинара стручне тематике колико то услови и епидемиолошка 

ситуација буду дозвољавали. 

Чланови овог већа се увек труде да ученицима олакшају процес учења, труде се да 

мотивишу ученике похвалама, сталном подршком, развијањем интересовања за стране 

језике и културе других народа, организовањем секције страних језика-руског и 

енглеског, одласцима на културне манифестације и излете, а такође и воде бригу о 

објективном и правичном оцењивању ученика, тежећи да се на адекватан начин и у 

корист ученика  примењује формативно оцењивање ученика. 

Више информација о раду стручног већа страних језика  можете прочитати у 

записницима овог већа. 

 

4.7. Стручно веће природних наука (Марија Ступар) 

У школској 2019/2020. год. Стручно веће природних наука сачињавали су следећи 

чланови: Селена Манојловић (физикa и хемија), Тамара Никић (физика, информатика и 

рачунарство) Снежана Скендерија Булић (биологија), Марија Ступар (биологија) - 

руководилац већа, Славица Ћосић (математика), Јелена Јаковљевић (математика, 

информатика и рачунарство), Станко Јовчић (математика), и Мирјана Каменковић 

(техника и технологија).  

У току ове школске године одржано је пет састанака Стручног већа природних 

наука.  
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Часови редовне, допунске и додатне наставе одржавали су се редовно, са 

свим разредима и из свих предмета тако да је свим ученицима омогућена адекватна 

подршка у учењу и раду. Велики број ученика није у могућности да прати редован план 

и програм и код ових ученика, чији се рад константно прати од стране наставника, се 

пишу програми додатне подршке који подразумевају усклађивање циљева са 

могућностима ученика или примену стандарда основног нивоа у исходима и циљевима 

наставног процеса. Уводи се индивидуални приступ у наставни процес уместо 

фронталног, као и принципи очигледне наставе, што ученицима веома олакшава учење и 

рад. 

Распоред одржаних угледних и корелацијских часова, посета семинарима и друге 

активности чланова стручног већа природних наука дати су у следећој табели:  

Наставник Семинари и остало 
Корелацијски и угледни 

часови 

Ћосић 

Славица 

-Употреба онлајн игара у настави ( 

кат. бр. 592)  

Фебруар 2020.  – онлајн семинар  

-Састанак Општинског Актива 

наставника математике 14.11.2019.  

-Пешачка тура до Природњачког 

музеја у оквиру недеље школског 

спорта (19.09.2019.) 

-Организација и прегледање 

задатака на школском такмичењу из 

математике  07.11.2019. 

- Учешће у организацији и 

прегледање задатака на пробном 

тесту за завршни испит из 

математике за ученике који прате 

наставу по иоп-у 2.   23.4.2020. 

-Израда распореда часова за наредну 

школску годину (Август 2020.год) 

- Корелацијски час математика 

- ликовно: ''Троуглови око нас'' 

(18.10.2019. 6-1, 6-2) 

 

 Угледни час – математика 

(С.Ћосић) “Одређивање центра 

описане и уписане кружнице 

троугла помоћу програма Гео 

Гебра” (6-2, 27.2.2020.) 

 

Јовчић 

Станко 

-Пешачка тура до Ботаничке баште у 

оквиру недеље школског спорта 

(09.2019.) -Организовао додатну 

наставу и ваннаставне активности из 

математике (7. разред) – током целе 

године  

-Организовао припрему наставу за 

школско такмичење из математике( 

7. разред)- 10.2019. – 12.2019.  

- Прегледао задатке на школском 

такмичењу из математике (12.2019) -

Тематски планирана настава: 

“ Васиона” 5. разред  -09.2019. 

Присуствовао: Тематски 

планирана настава“Путовања“ 

- 5.разред- 10.2019. 

Одржао: 

 Угледни час „Обрада 

података“  

 7.разред- 10.2019. 

Присуствовао: Корелацијски 

час физика – математика: 
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Наставник Семинари и остало 
Корелацијски и угледни 

часови 

Прегледао задатке на завршном 

испиту из математике у ОШ „Драган 

Ковачевић“ за ИОП (06.2020.) 

Мерење 

 7.разред- 11.2019. 

Тематски планирана настава: 

„ Равнотежа“  (7.разред)-

03.2020. 

 

Јаковљевић 

Јелена 

- фебруар 2020 

Имплентација Office-a 365 у 

организацији рада школе и примена 

у настави (предавање за запослене) 

Фебруар 2020.  – онлајн семинар 

Употреба онлајн игара у настави ( 

кат. бр. 592)  

Фебруар 2020.  – онлајн семинар 

- 13.10.2019. 

Обука за наставнике информатике у 

8. разреду основне школе 

(PYTHON) 

- 22.02.2020., 17.08.2020. 

23.08.2020.Општинско, окружно,  

државно такмичење и српска 

информатичка олимпијада ученика 

основних школа из информатике и 

рачунарства 

- мај 2020. - октобар 2020.  

Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник (увођење 

дигиталних уџбеника и дигиталних 

образовних материјала) 

- Координатор електронског 

дневника 

- Прегледање задатака на пробном 

тесту за завршни испит из 

математике 

- Израда Годишњег извештаја тима 

за Самовредновање школе за 

школску 2019/ 2020. годину 

 

- Корелацијски час 

информатика - техника у 7/1:  

Електронска пошта и безбедна 

комуникација 

М.Каменковић и Ј.Јаковљевић 

25.11. 2019. 5.час. 

 

Манојловић - Онлајн обука „Дигитална Угледни час из хемије: 
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Наставник Семинари и остало 
Корелацијски и угледни 

часови 

Селена учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала” 

(мај, јун) 

- Прегледање задатака на пробном 

тесту за завршни испит из хемије  

 

 

„Периодни систем елемената“ 

-7 разред 

 

Тематско планирана настава: 

 

Септембар - Мерење - 6 раз. 

                  - Открића -7, 8раз. 

Октобар     - Брзина - 6 раз. 

Новембар  - Мерење - 6,7 раз. 

Децембар  - Вода - 8 раз. 

Каменковић 

Мирјана 

-Употреба онлајн игара у настави 

(кат. бр. 592)  

Фебруар 2020.  – онлајн семинар 

- Стручни скуп “Изазови у 

образовно-васпитном раду и 

заједничко креирање образовних 

политика у Србији и земљама 

региона”.  

(20-22.02.2020. Аранђеловац) 

- Програм стручног усавршаванја 

Примена микробит уређаја - основна 

обука за наставнике („онлајн“ обука) 

реализује се као активност у оквиру 

пројекта „Школе за 21.век“, који у 

школама на територији Републике 

Србије спроводе Министарство 

просвете, науке и технолошког 

развоја и Британски савет. 

мај-јун 2020. 

- Онлајн обука „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала” 

(мај, јун) 

- Администратор сајта школе 

- Координатор електронског 

дневника 

- Вођење база података за упис 

ученика осмих разреда у средње 

школе (мај-јун) 

- Израда Годишњег извештаја рада 

-Угледни час из Технике и 

технологије: „Регулисање и 

безбеднодт друмског 

саобраћаја“. У 5/2  

(10.10.2019.) 

- Угледни час из технике и 

технологије: Техничко цртање 

помоћу рачунара  у 61 

(19.11.2019.) 

 

- Корелацијски час 

информатика - техника у 71 . 

Тема: -   Електронска пошта и 

безбедна комуникација 

М.Каменковић и Ј.Јаковљевић 

(25.11. 2019. 5.час) 
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Наставник Семинари и остало 
Корелацијски и угледни 

часови 

школе за школску 2019/ 2020. 

годину 

- Одржавање дигиталне учионице 

Скендерија 

Булић 

Снежана 

- Употреба онлајн игара у настави ( 

кат. бр. 592)   

 Фебруар 2020.  – онлајн семинар 

- Онлајн обука „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала”  

(мај, јун) 

- Посета 10. Међународном 

фестивалу зелене културе “Green 

Fest” под називом  Промени 

игру,будућност је на Земљи. 

Пројекција филма „2040“.  

 (16.10.2019) 

Пешачка тура до Галерије 

природњачког музеја у оквиру 

недеље школског спорта,посета 

изложбе под називом “Пут на 

месец” (19.09.2019.) 

-Посета генералној проби 

Новогодишњег концерта 

Београдског филхармонијског 

оркесстра на Коларцу. 

Отворени час:  

Издвајање биљних пигмената 

из листа спанаћа. 

Где биљке чувају резервне 

хранљиве супстанце настале у 

процесу фотосинтезе. 

19.11.2019. 6/1 и 6/2 

Отворени час: 

 Посматрање биљних ћелија 

покорице црног лука под 

микроскопом,  

26.9.2019. 6/1 и 6/2 

 

Ступар 

Марија 

- Употреба онлајн игара у настави ( 

кат. бр. 592)  

Фебруар 2020.  – онлајн семинар 

- Обука наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима 

учења – биологија у ОШ “Соња 

Маринковић“ (24 бода)  

22.06.-23.06.2019. 

- Посета 10. Међународном 

фестивалу зелене културе “Green 

Fest”, пројекција филма „2040“. 

(16.10.2019) 

- Презентација нових уџбеничких 

комплета и дигиталних уџбеника за 

-Oтворени час: „Посматрање 

ћелије под лупом” 5/2 

25.09.2019. 

- Корелацијски час:”Направи 

модел плућа” 5/2 биологија-

монтесори 

16.10.2019. 

-Корелацијски час:”Израда 

схеме модела система органа” 

6/3 биологија-монтесори 

28.10,2019. 

-Отворени час:”Доказивање 

процеса дисања код квасца” 

6/3 
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Наставник Семинари и остало 
Корелацијски и угледни 

часови 

7. разред основне школе.- Издавачка 

кућа Нови Логос (24.02.2020.) 

Београдска пословна школа 

- Онлајн обука „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала” 

(мај, јун) 

- Прегледање задатака на пробном 

тесту за завршни испит из биологије  

02.12.2019. 

-Корелацијски час:”Грађа и 

функција чула вида” 7/1, 7/2 

биологија- ортооптичар 

25.12.2019.  10.01.2020. 

 

 

Тамара Никић 

 

- Онлајн обука „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала” 

(мај, јун 2020) 

- Прегледање задатака на пробном и 

завршном тесту за завршни испит из 

физике 

- Организација и реализација 

припремне наставе за полагање 

завршног испита из физике за 

ученике осмог разреда (Друго 

полугодиште) 

 

Тематско планирана настава: 

Никола Тесла фебруар-март  

8 разред 

 

Отворени час:Употреба 

уређаја ИКТ на одговоран и 

сигуран начин умрежном 

окружењу. Интернет сервиси- 

6 разред ,6/1 новембар 2020 

 

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед  епидемиолошке ситуације 

у земљи,  обустави наставни рад у свим основним и средњим школама од 15.03.2020. У 

циљу остваривања права ученика на образовање, припремљен је оперативни план за 

наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих 

програма наставе и учења у свим разредима основне школе, те има фокус на 

организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја 

општеобразовних предмета. Реализација образовно-васпитних активности је вршена кроз 

различите канале и облике комуникације: емитовањем посебно припремљених и 

адаптираних образовних садржаја за ученике основних школа на ТВ каналима РТС2 и 

РТС3 Јавног медијског сервиса Србије, алатима за онлајн комуникацију ученика и 

наставника (гугл учионица, е-уџбеници, меил, вибер). 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 88 
 

У току школске 2019/2020. године је организовано школско такмичење из 

математике. . На састанку Актива наставника биологије је одлучено да се у овој 

школској години не организује такмичење за ученике петог и шестог разреда.  

Школско такмичење из математике ученика ОШ „Драган Ковачевић“ одржано је 

7. новембра 2019. године. Ове школске године школско и општинско такмичење је 

одржано раније у односу на претходне године, због растерећења ученика. Задатке и 

решења саставила је и доставила Комисија Друштва математичара Србије (ДМС).  На 

школском такмичењу из математике учествовало је  шест ученика, три ученика седмог 

разреда и три ученика шестог разреда. Резултати које су постигли, нису били довољни за 

пролазак на следећи ниво такмичења, али су ученици похваљени за труд од стране својих 

предметних наставника.   

Ученици наше школе су, заједно са својим наставницима, у оквиру недеље 

школског спорта учествовали у пешачкој тури и 19.09.2019. посетили су Галерију 

Природњачког музеја у Београду и боравили су у парку. Такође, ученици су, 

16.10.2019.год, посетили 10. Међународни фестивал зелене културе “Green Fest”, и 

присуствовали су пројекцији филма „2040“. 

Чланови већа су у фебруару месецу учествовали на семинару „Употреба онлајн 

игара у настави“, кат. бр. 592, К2, 32 бода. 

У току ове школске године одржано је онлајн пробно тестирање за завршни испит 

за ученике осмих разреда организовано од стране Министарства Просвете и то српски 

језик 22.04.2020. а комбиновани тест и математика 23.04.2020. године. Пробни 

комбиновани тест, као и тест из математике су ученици урадили у складу са својим 

могућностима. За ове ученике су организовани часови припремне наставе из природних 

предмета који су се одржавали према распореду усвојеном на Одељенском и 

Наставничком већу. 

Након прекида ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа и 

институција Министарство просвете, науке и технолошког развоја организује 2.06.2020. 

године у школском простору пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

решавањем теста из математике на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и 

запослених. Преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и 

комбиновани тест ученици решавају 1. јуна 2020. године код куће, као још један вид 

припреме за завршни испит, у складу са овим упутством. 

Ученици осмих разреда полагали су завршни испит из математике 

18.06.2020. године од 9:00 до 11:00 часова, а комбиновани тест у четвртак 19.06.2020. 

године у истом термину, у свим основним школама у Републици Србији. Завршни испит 

организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у 

складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору. 
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Прегледање тестова  вршено је скенирањем помоћу софтвера у Заводу за 

вредновање квалитета образовања и васпитања. Према пристиглим подацима из 

школских управа, завршни испит је спроведен према прописаној процедури и без 

неправилности. 

4.8. Стручно веће физичког васпитања (Далиборка 
Митић) 

Стручно веће физичког васпитања шк. 2019/2020.год, чине: 

• Наставници физичког васпитања Јасминка Копривица и Далиборка Митић 

• Наставници разредне наставе Марија Станојевић (учитељ) и Зоран Станковић 

(дефектолог тифлолог) 

• Васпитач предшколске групе Александра Ђорђевић/Милица Калиновић 

(присуствује један васпитач у зависности од могућности) 

Руководилац СВФВ Далиборка Митић 

Током школске 2019/2020.године, одржано је четири састанка. 

Направљен је оквиран план рада спортских секција, као и часова КПР-а и распоред 

рада и коришћења фискултурне сале. Оквиран значи, да ће се у случају промене 

распореда извршити аутоматско прилагођавање и адекватна промена. 

Критеријум оцењивања је остао исти као и до сада. 

Ученици петог и шестог разреда су имали часове физичког и здравственог 

васпитања и обавезне физичке активности, седмог разреда часове физичког и 

здравственог васпитања. 

Ученици осмог разреда су имали часове физичког васпитања и изабраног спорта. 

Понуђени изабрни спортови у осмом разреду су били: одбојка, кошарка, стони 

тенис, бадминтон. Ученици осмог разреда су изабрали бадминтон 8/1 и 8/2, стони тенис 

8/3. 

Током школске године, ученици су били укључени у спортску секцију стоног 

тениса и бадминтона. 

Допунска настава се изводила за ученике седмог разреда, а настава КПР 

(корективно-педагошког рада) за ученике осмог разреда. Пети и шести разред су имали 

часове обавезних физичких активности. 
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Два ученика су похађала и савладала наставу физичког васпитања и 

изабраног спорта у складу са чл. 76 ЗОСОВ-а Сл. Гласник РС бр 88/2017, док је једна 

ученица била ослобођена наставе. 

Активности наставника и облици стручног усавршавања у установи  шк. 

2019/2020. год. 

Наставник Јасминка Копривица одржала је угледни/отворени час ФЗВ у 4/1 и 4/2 

разреду 11.9.2019. године, током четвртог часа, са наставном јединицом „Рукомет - 

основни корак“. Часу су присуствовали Ивона Богнер, Бранкица Митрић и Урош 

Шотаревић. 

Наставник Далиборка Митић одржала је угледни/отворени час ФВ „Атлетика – 

Техника спринтерског трчања и ниски старт “ 5.9.2019. године у 4/1, током првог часа. 

Часу су присуствовали Сека Џамбазовски Алорић и Тамара Ходалић. 

Наставник Далиборка Митић одржала је угледни час ФВ „Атлетика – Техника 

спринтерског трчања и ниски старт “ 5.9.2019. године, у 8/2, током првог часа. Часу су 

присуствовали Сека Џамбазовски Алорић и Тамара Ходалић. 

I Недељa школског спорта 2019/2020. године - јесен 

Наставник Далиборка Митић организовала је I Недељу школског спорта – јесен 

2019. године током септембра месеца. Реализација је била успешна, уз активност и 

задовољство ученика и наставника.  

Извештај: 

„I Недељa школског спорта 2019/2020. године - јесен“, организована је током 

септембра месеца. Реализација је била успешна, уз активност и задовољство ученика и 

наставника. 

• 16.9.2019. понедељак: „Такмичење у извођењу седмерца“ ученици од V -VIII 

разреда, фискултурна сала.  

• 17.9.2019. уторак: „Штафетне игре“ ученици од I – IV разреда, уз асистенцију 

старијих ученика, школско двориште. Шетња и посета Дечије библиотеке Змај, ученици 

II, III и IV разреда. 

• 18.9.2020. среда: „Шутирање слободних бацања и тројки – ученици V -VIII 

разреда и наставници“ такмичење уз навијање у спортком духу ферплеја, фискултурна 

сала. 

• 19.9.2019. четвртак: Пешачка тура и посета Историјском музеју, поставка „Први 

светски рат“ и шетња до Калемегдана и посета Галерији природњачког музеја, поставка 

„Пут на Месец“, разговор и повезивање знања из свих предмета, ученици од V -VIII 

разреда. Боравак у парку. 
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• 20.9.2020. петак: : „Одбојка“ утакмица у организацији ученика VIII 

разреда, фискултурна сала. 

Све предвиђене активности су успешно реализовене. 

Такмичење у извођењу седмерца за ученике од V – VIII разреда је прошло у 

одличној такмичарској атмосфери и победи ученика 8/1 резреда (19 поена), док су други 

били ученици 6/2 (16 поена), а трећи ученици 7/2 (14 поена). Асистирали су наставници 

Јелена Чкоњевић, Оливера Абадић, Татјана Глишовић, Марија Ступар и Далиборка  

Митић. 

Штафетне игре за ученике од I – IV разреда, одржане су у школском дворишту 

уодличној атмосфери и добром расположењу ученика и наставника. Био је то дан са 

веселом децом, при чему су сви били активни и ради да учествују у такмичењу.  

Одељења која су учествовала: 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 и 1/2. Све похвале за ученике осмог 

разреда Дариа Опшић, лидија Мијатовић, Страхиња Миловановић, Никола Ранковић који 

су узели учешће као млађи асистенти и имали велику улогу у сарадњи и добром примеру 

млађим ученицима. Колегеге које су узеле учешћа у овој активности су: Марина 

Милосављевић, Марија Станојевић,   ДесанкаТаталовић, Кристина Конатар и Далиборка 

Митић. 

Такмичење у шутирању слободних бацања и тројки (са дистанци тројки и 

дистанце слободних бацања, све са три позиције) прошло је у изузетно такмичарској 

атмосфери, што је редовна појава када учествују наставници и ученици. Посебна похвала 

за колегиницу, наставницу математике Славицу Ћосић која узима већ традиционално 

учешће у Недељи школског спорта и колегиницу Марију Ступар наставницу биологије. 

Прво место и победу у шутирању тројки, остварио је Страхиња Миловановић ученик 8/2, 

друго место освојила је Милица Лукић 8/1, док је треће место освојила наставница 

Марија Ступар.  

У шутирању слободних бацања, прво место освојио је Страхиња Миловановић 

ученик 8/2, друго место освојила је наставница Марија Ступар и треће место ученик 

ученик Радомир Јелисавчић 8/2. Наставници који су учествовали и асистирали: Славица 

Ћосић, Марија Ступар, психолог школе Доминика Сидоренко и Далиборка Митић. 

Пешачка тура и посета Историјском музеју V и VII разред, поставка „Први 

светски рат“ и шетња до Калемегдана и посета Галерији природњачког музеја, поставка 

„Пут на Месец“ за ученике од VI и VIII разреда,  је прошла у изузетно пријатној и 

опуштеној атмосфери, дружењу између ученика и наставника, као и вишеслојном 

разговору о темама које су се наметале у односу на амбијент и изложбену поставку, што 

је навело на повезивање знања из многих предмета. 

Посета Музеју од великог је значаја за ученике и умного доприноси свестраном 

позитивном утицају на њихов социјални, емотивни, когнитивни и здравствени развој. 
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Наставници који су водили децу и учествовали у разговору и повезивању знања 

из свих предмета, као и у организованим активностима током боравака у парк, су: Јелена 

Чкоњевић, Славица Ћосић, Мирјана Каменковић, Љубомир Јанковић, Снежана 

Скендерија Булић, Јелена Живановић, Марина Толић, Татјана Глишовић, Јасминка 

Копривица, Драган Лаушевић, Оливера Абадић, Павле Радоичић, Станко Јовчић, Драган 

Пејовић, Љиљана Голубовић, Драгана Ранчић, Марина Ђорђевић, Сека Алорић 

Џамбазовски, Марија Станојевић, Урош Шотаревић и Далиборка Митић и ученици 

(поједини у пратњи личног пратиоца). 

Одбојкашка утакмица у организацији ученика осмог разреда је за сваку похвалу 

као добар пример спортског понашања и узора млађим ученицима.  

Победа екипе ученика осмог разреда над ученицима седмог и шестог разреда 

Наставници који су асистирали: Јасминка Копривица и Далиборка Митић 

Активности млађих разреда и предшколаца 

Васпитачи предшколске групе Милице Калиновић и Александра Ђорђевић, водиле 

су децу у до Калемегдана и посету ЗОО врту 9.10.2019. године.  

Психолог школе Доминика Сидоренко Перић и васпитачи предшколске групе 

Милица Калиновић и Александра Ђорђевић, водиле су десет ученика од III – VIII разреда 

на Турнир у шаху у Дом за особе са инвалидитетом, поводом Дана особа са 

инвалидитетом, у организацији ССОСИБ-а. 

Учении I, II, III и IV разреда су са својим наставницима разредне наставе и 

наставницима из продуженог боравка, као и и предшколци са васпитачем Милицом 

Калиновић ишли у СЦ „Пионир“ 5.12.2019. године и узели учешће у спортским 

активностима поводом Дана особа са инвалидитетом, у организацији ССОСИБ-а. 

Током боравка на рекреативној настави од 18 – 25. 9.2019. године на планини Гоч, 

ученици II, III и IV разреда са наставницима разредне наставе Андријаном Каран, 

Зораном Станковић, Бранкицом Митрић и Снежаном Вујић имали свакодневно 

организоване спортско-рекреативне активности у природи. 

Постигнути спортски резултати у школској 2019/2020. год. 

 Наставник Далиборка Митић је 9.10.2019. године  водила ученике на спортске 

терене Аде Циганлије, на Регионално такмичење у фудбалу, у организацији  Удружења за 

спорт ученика са посебним потребама СПОТРХУС, под покровитељством Градског 

секретеријата за спорт и омладину. Постигнути резултати су: 

Екипа дечака и екипа девојчица ОШ „Драган Ковачевић освојила је четврто   и 

треће место. 

Дечаци је четврто место    Девојчице треће место: 

Страхиња     Дариа Опшић 
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Никола Ранковић    Милица Илић 

Бојан Стевановић    Анастасија Радовановић 

Марко Вукмир     Нина Јоцић  

Скај Матија Чизм  

Освојен је један пехар. 

Наставник Далиборке Митић је 24.10.2019. године водила ученике на Регионално 

такмичење на терене СЦ „Кошутњак“ у атлетици у организацији Удружења за спорт 

ученика са посебним потребама СПОТРХУС, под покровитељством Градског 

секретеријата за спорт и омладину. Постигнути резултати су: 

Трка на 60m 

• Нина Јоцић VI1 – 1.  место  

• Милица Лукић VIII1 – 2.  место 

Бацање кугле 

• Анастасија Радовановић VIII1  – 2.  место 

Скок у даљ 

• Дариа Опшић VIII2 – 3. место 

Освојене су  четири медање. 

По устаљеној традицији, поводом школске славе Свети Сава, организована је 

одбојкашка утакмица 20.1.2020. год, између екипе „А – Ледени“ и „Б – Ватрени“ ученика 

осмог, седмог и шестог разреда, уз присуство и навијање осталих ученика. Победили су 

ученици екипе „А – Ледени“ резултатом 2:1. 

Такмичење по избору ученика, у пикаду (новогодишње), због изостанака ученика 

узлед здравстверних разлога, одржано је током месеца јануара. Постигнути резултати су: 

1. 8/2 одељење ( 790 бодова) 

2. 5/2 ( 270 бодова) 

3. 7/1 ( 260 бодова) 

Током школске 2019/2020. год, освојене су 4 медаље и 1 пехар. 

Услед актуелних дешавања због пандемије вируса Covid 19 и увођења ванредног 

стања, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, прешло се на 

извођење наставе на даљину. У датим околностима, уз поштовање одлука Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, план и програм су реализовани, као и фонд 

часова физичког васпитања, изабраног спорта, физичког и здравственог васпитања, 

обавезних физичких активност, корективно-педагошког рада уз минимална одступања. 

Ученици су постигли солидан успех, у складу са могућностима и актуелној ситуацији. 

Битно је напоменути да је највећи изазов у реализацији учења на  даљину за 

ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом следеће: 
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- Недостатак техничких услова и техничких вештина за те потребе како 

већине ученика, тако и родитеља. 

- Како имати реалан увид у напредовање ученика у овој ситуацији и у оваквим 

условима, те објективно оценити ученика, а пре свега кориговати и усмеравати у 

усвајању градива. 

- За предмет физичког васпитања, изабраног спорта, физичког и здравственог 

васпитања и обавезних физичких активности велики је ризик здравствено стање ученика 

и немогућност надзора од стране наставника као стручне особе. Од  услова и окружења у 

којем се ученик налази, индивидуалних могућности ученика, личних здравствених 

ограничења ученика, како физичких, тако и психичких, мотивације и емотивног стања на 

дневном нивоу, те у односу на све то немогућност дозирања, усмеравања и корекције у 

раду од стране наставника представља велики проблем пре свега на безбедносном нивоу, 

а онда и на пољу остварења и постигнућа. Сугерисано је да гледање ТВ часа, као и 

задатих основних захтева ових предмета мора бити под обавезним надзором и контролом 

од стране родитеља. 

Наставници физичког васпитања  Ј.Копривица и Д. Митић су урадиле   маретијал 

за израду новог Школског програма, уз примену законских измена за осми разред. 

 

4.9. Стручно веће уметности и вештина (Јелена 
Живановић) 

Школска 2019. – 2020. година одвијала се редовно до 17.03 2020. када се због 

пандемије корона вируса и погоршања епидемиолошке ситуације у земљи прешло на 

онлајн наставу. У датим условима настава је организована најбрже могуће, практично 

преко ноћи, и реализована у складу са упитствима Министарства просвете. Школа је 

обезбедила услове свим ученицима школе који нису имали услове да могу да прате 

онлајн наставу или да добијају штампани материјал. Деци су достављени компјутери па 

чак и обезбеђен бесплатан интернет у сарадњи са интернет провајдерима. Малом броју 

деце која нису могла да се укључе у онлајн наставу поштом је достављан штампани 

материјал. Наставници су ступили у контакт са децом или родитељима, у зависности од 

могућности детета да буде са наставником у онлајн комуникацији. Наставници су се 

трудили да сви ученици буду укључени у рад, да материјал за рад и теме допринесу да се 

ученици осећају добро и лакше преброде изолацију у кући током полицијског часа. План 

и програм је реализован у потпуности, адаптиран у складу са препорукама министарства. 
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При оцењивању је примењивано формативно и афирмативно оцењивање такође у 

складу са препорукама министарства. Школска година је успешно окончана. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, наставник Оливера Протић 

Настава ликовне културе одвија се кроз часове редовне наставе ликовне културе у петом , 

шестом, седмом и осмом разреду као и ликовна секција и часови додатне наставе.  

Изложбе 

-17.12. 2019. постављена је изложба ликовних радива ученика старијих разреда са темом  

новогодишњих празника и радости. 

-09.01.2020.постављена је изложба ликовних радова ученика старијих разреда посвећена 

лику и делу Св.Саве. 

Панои-декорације 

-19.12.2020. постављен је пано тј. декоративна инсталација коју су ученици направили на 

часовима додатне наставе на тему новогодишњих празника. 

-24.12.2020. постављен је колажни пано честитка,  такође на тему нове године. 

-16.01.2020. у холу у приземљу наше школе постављен је декоративни пано посвећен Св. 

Сави. 

Часови корелације 

-17.01.2020. час корелације географије и ликовне културе.  Миграције (сеоба Срба) – 

јединство ликовног израза кроз анализу слике Паје Јовановића. Петак, први час , кабинет 

за географију, одељења 8/3 и 8/2. Часу су присуствовали – Љубомир Јанковић, Јелена 

Живановић, Ивона Богнер, Марина Ђорђевић, Мирјана Каменковић. 

-24.01.2020. одржан је час музичке и ликовне културе. Одељења у којима је час одржан је 

6/1 , петак други час ,местоодржавања овог часа је био кабинет за ликовну културу а као 

гости на часу присуствовали су и ученици 8/3 одељења који су активно учествовали у 

раду.Тема овог часа била је  „ Ликовне технике и материјали и музочке технике и 

изражајна средства.. Час су осмислиле и одржале Јелена Живановић и Оливера Протић 

априсуствовале су Тијана Ђулинац и Драгана Ранчић 

-26.01.2020.-корелацијски час поводом обележавања школске славе ( Св. Сава) ,час је 

одржан у цркви Св. Марка у 18,15сати. Часу је присуствовао колектив наше школе и већи  

број ученика. Корелација – верска настава, српски језик, историја, ликовна и музичка 

култура. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА, наставник Јелена Живановић 

Настава музичке културе одвија се кроз часове редовне наставе музичке културе у петом, 

шестом, седмом и осмом разреду, часове додатне наставе и музичку секцију.  

Децембар 2019. 

03.12.2019. учешће у програму манифестације Светски дан инвалида одржане у 

позоришту „Душко Радовић“ као сарадник у припреми  драмске тачке коју је извела 

драмска група наше школе. 
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30.12.2019. Током последње недеље децембра у два наврата изведен је прикладан  

музички програм поводом доласка  два различита донатора који су деци поклонили 

пакетиће. 

Јануар  2020. 

24.01.2020. одржан је корелацијски час музичке и ликовне културе. Одељења у којима је 

час одржан је 6/1 , петак други час , место одржавања овог часа је био кабинет за ликовну 

културу а као гости на часу присуствовали су и ученици 8/3 одељења који су активно 

учествовали у раду.Тема овог часа била је  „ Ликовне технике и материјали и музичке 

технике и изражајна средства.. Час су осмислиле и одржале Јелена Живановић и Оливера 

Протић априсуствовале су Тијана Ђулинац и Драгана Ранчић. 

26.01.2020.-корелацијски час поводом обележавања школске славе ( Св. Сава) ,час је 

одржан у цркви Св. Марка у 18,15сати. Часу је присуствовао колектив наше школе и већи  

број ученика. Корелација – верска настава, српски језик, историја, ликовна и музичка 

култура. 

Март 2020. У периоду пре прекида наставе у марту месецу 2020. oдржано је општинско 

такмичење „Златна сирена“ на ком су наши ученици остверили значајне успехе: 

1.место, Фрида Јаношевић,6/3  градско такмичење 

1.место, Нина Јоцић, 6/1  градско такмичење 

2.место, Данило Панић, 6/3 

2.место, Јована Јонтић, 8/3, 

1. место, Миа Томић, 7/2  градско такмичење 

Градско такмичење „Златна сирена“  је због пандемије само делимимично одржано за одрађене 

категорије учесника након чега је прекинуто и није окончано те наши ученици нису били у 

могућности да учествују. 

ХОР И ОРКЕСТАР , наставник Драган Лаушевић 

Редовна настава слободне наставне активности хор и оркестар у петом, шестом, седмом и 

изборног предмета хор и оркестар у осмом разреду реализована је по плану и у складу са 

препорукама министарства у току онлајн наставе. 
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4.10. Стручни актив за развојно планирање (Марија 
Пацек) 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних 

сарадника које именује наставничко веће. 

У школској 2019/20. Стручни актив за развојно планирање чинили су следећи 

чланови: 

- Представници локалне заједнице: Милица Ђукић 

- Представници родитеља: Весна Обрадовић 

- Представници запослених: Силвана Павловић, Марија Пацек, Доминика 

Сидоренко Перић, Ивона Богнер, Светлана Секулић – Спарић, Јелена 

Живановић, Јелена Чкоњевић, Славица Ћосић и Александра Ђорђевић. 

- Представници Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију: Проф.др 

Драган Рапајић, Проф. др Бранка Јаблан и Проф.др Весна Вучинић 

- Руководилац актива: Марија Пацек 

Стручни актив за развојно планирање сарађивао је са свим осталим активима и 

тимовима у школи. Са стручним активом за Развој школског програма највише је 

сарађивао на реализацији развојних пројеката и изради елабората и програма као и израде 

Акционог плана за шк. 2019/20.годину.  

Акциони план развојног планирања садржи три приоритетне области: Подршка 

ученицима, Постигнућа ученика и Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима. Одређени су задаци, активности, критеријуми успеха, носиоци, 

одговорна особа, ресурси и средства у акционом плану.  

1. Због ванредног стања и епидемије коронавируса план се реализовао у складу са 

могућностима у датим условима. Што се тиче Подршке ученицима током 2019/20. 

године успешно су реализовани многи предвиђени задаци акционог плана. 

Поједини задаци у току ванредног стања реализовани су путем електронских 

мрежа и платформи. Стручна едукација за функционалну процену вида започета је 

у нашој школи петодневном едукацијом у реализацији Едукацијског центра „Мали 

дом-Загреб“. Едукација је настављена у фебруару месецу. Три представника наше 

школе који су завршили основни ниво почели су похађање напредног нивоа у 

Загребу где је одржан први модул едукације у просторијама Едукацијског центра 

„Мали дом – Загреб“ који је и организатор. У току ове школске године одржан је 

само један модул, због пандемије вируса COVID-19, остали модули су отказани и 

померени за наредну школску годину. 
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2. Из области постигнућа ученика остварени су основни циљеви подстицања, 

развијања и остваривања функционалног потенцијала и способности ученика. 

Нешто што би се у систем уводило полако и постепено, у ванредном стању се 

уводило убрзано до невероватних размера. То од свих учесника (наставника, 

родитеља и ученика) је захтевало промену дирекције у раду, додатна улагања, 

дисциплинованост, сарадњу и преузимање одговорности за рад. У насталим 

околностима настава је попримила другачије облике и захтевала већу 

интерактивност учесника коришћењем електронских медија. Таква реализација 

наставе захтевала је и другачије начине оцењивања што значи пре свега померање 

фокуса са сумативног - на формативно оцењивање 

 

3. Задаци из области Организације рада школе, управљање људским ресурсима и 

материјалним ресурсима из акционог плана реализовани су у складу са насталом 

ситуацијом. У току првог полугодишта 9 наставника положило је испит за 

лиценцу. У складу са иновацијама планирана су стручна усавршавања. Због 

ванредног стања одржана је обука за запослене "Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала" путем интернета. Планирано студијско путовање није 

реализовано због ванредног стања и померено је за наредну школску годину као и 

обележавање јубиларног Дана школе. Пројектом „Дислексија у наставном 

процесу“ школа је конкурисала за средства у оквиру Еразмус плус КА1 пројеката 

мобилности. Поднели смо пријаву  за школе (КА101 СЕ) на конкурсном року који 

је био отворен до 11. фебруара 2020. године. Пројекат су у координацији са тимом 

урадили Оливера Абадић и Павле Радоичић. Покушали смо да остваримо сарадњу 

са York Associates организацијом. Пројкат је приликом подношења заведен под 

референтним бројем  2020-1-RS01-KA101-065145. Пројекат је према резултатима 

објављеним 23. јуна 2020. одбијен, са основним приговором за недовољну 

концизност пројектних активности. 

Стручни актив за развојно планирање је на почетку 2019. године урадио и 

годишњи план рада Актива са утврђеним програмским садржајима – активностима по 

месецима за 2019/20. годину. Чланови актива су пратили реализацију садржаја годишњег 

план рада. 

На основу праћења реализације годишњег плана рада утврђене су следеће 

чињенице:  

 Праћењем реализације Мера унапређивања образовно-васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на завршном испиту утврђено је да је завршни испит 

протекао у најбољем реду. 
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Завршни испит је полагало 19 ученика. За све ученике је обезбеђена подршка при 

полагању завршног испита у зависности од њихових потреба. Девет ученика је радило 

тест по редовном програму, осам ученика по ИОП-у2 и двоје ученика је радило одређене 

предмете по редовном, а неке по ИОП-у2. Што се тиче постигнутих резултата ученика по 

редовном програму, просек бодова је следећи: матерњи језик 9,08, математика 7,13 и 

комбиновани 10,75. По ИОП-у 2 - српски језик 16,88 -математика 14,2 -комбиновани 17 

поена. Сви ученици су уписали средње школе у складу са својим жељама. 

Мере које се предузимају за унапређивање образовно-васпитног рада током 

школске године и мере које ће се унапређивати на даље су: 

- Подизање свести ученика и рад на мотивацији као и указивање на важности 

завршног испита 

- Мотивисање учаника да редовно присуствују припремној настави која се 

одржава у школи током другог полугодишта 

- Редовно информисање ученика и њихових родитеља о активностима везаним за 

завршни испит 

- Прилагођавање услова рада и обезбеђивање неопходне подршке за ученике 

којима је помоћ потребна како би били успешнији на завршном испиту 

- Израда тестова за ученике који полажу по ИОП-у 2 у складу са својим 

могућностима у сарадњи са родитељима  

- Током године рад на професионалној орјентацији ученика кроз низ тестова, 

упитника и радионица у циљу што адекватнијег одабира средње школе за ученика 

- Више тимских састанака са родитељима како би им пружили помоћ у одабиру 

средње школе за њихово дете 

• Праћењем реализације Мера за унапређивање доступности одговарајућих 

облика подршке и прилагођавања квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка. 

Као подршка ученицима у раду организују се стимулативне креативне радионице. 

Ученици се укључују у различите врсте слободних активности у локалној заједници. 

Организује се дружење између ученика наше школе са ученицима из других редовних 

школа. Програм додатне подршке се реализује како у самој школи за наше ученике тако и 

ван наше установе за ученике укључене у редован систем школовања, као и децу узраста 

до пет година. Сам програм се реализује кроз више сегмента рада. 

Током ванредног стања због епидемије коронавируса ученицима је пружена 

додатна подршка преко интернета путем различитих платформи и апликација. 
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• Праћењем Договора око учешћа школе у националним и међународним 

пројектима. 

У протеклој школској години школа је била укључена у неколико пројеката: 

Ученици наше школе учествовали су у неколико пројекта: 

- Удружење грађана „Дај ми руку” организовало је неколико радионица у које су били 

укључени ученици наше школе и тако успешно реализовали пројекте са циљем 

побољшања квалитета живота деце и оснаживања њихових потенцијала. 

- Асоцијација „Спорт за све” организује за ученике наше школе упознавање са 

борилачким вештинама, пливање и шах. Сваке године ученици наше школе учествују на 

манифестацији „Спорт за све” поводом Међународног дана особа са инвалидитетом на 

којој су представљени бројни видови спорта. 

- Удружење EcoHub је организовало еколошке радионице у нашој школи. Кроз 

интерактивне пројекте ученици наше школе су били укључени у еколошке радионице 

како би проширили еколошку свест 

- Ликовна радионица Колосеум организовала је радионице за децу старијег узраста. 

Сарадња је настављена и током пандемије ковида-19 преко зум апликације.  

Поред ових пројеката и оних које сам навела да су реализовани у области Организације 

рада школе и управљања људским и материјалним ресурсима школа је била партнер и у 

следећим пројектима: 

1. У организацији Фонда Б92 у оквиру програма “Битка за знање”  и покренуте 

акције „Пчелица“ чији је фокус на побољшавању услова за учење деце са сметњама у 

развоју, реализована је радионица за обуку наставног особља  за употребу пчелица 

робота (Bee-bot) у наставном и рехабилитацијском процесу. Дана 21.11.2019.године 

обука је организована у просторијама Фонда Б92. Радионици су присуствовала два члана 

тима за пројектно планирање. Том приликом додељена је донација нашој школи, којом је 

школа добила шест робота пчелица, један сет подлога за роботе и пуњач постоље за свих 

шест робота. 

2. У оквиру пројеката мобилности КА1, у организацији Еразмус плус и Темпус 

фондације, 12.12.2019. године организована је радионица-обука за писање апликација и 

подношење пријава за доделу средстава у оквиру ових пројеката. 

3. У току ове школске године уз помоћ донатора школа је обезбедила средства за 

израду бисте Драгана Ковечевића. Израђен је и  негатив бисте (калуп) који је сачуван и 

може служити по потреби за израду нових бисти. Биста је завршена и тренутно се налази 

у холу школе. 

• Праћењем реализације Плана укључивања родитеља односно старатеља у рад 

школе. 

Направљен је план укључивања родитеља односно старатеља у рад школе. 

Реализација плана се прати кроз разне активности. Редовно се одржавају састанци Савета 
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родитеља, родитељски састанци. Наставници у оквиру отворених врата 

организују индивидуалне разговоре са родитељима. Родитељи се путем анкетних листића 

изјашњавају о сарадњи са школом. Родитељи су укључени у различите тимове као 

чланови (изабрани представници родитеља). Са родитељима се обавља саветодавни рад. 

Током ванредног стања због епидемије коронавируса са родитељима се успешно 

остваривала сарадња преко интернета путем различитих платформи и апликација 

• Праћењем реализације Мера за увођење иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 

Наставници приступају ученицима кроз интерактивно учење, развијају методе 

наставе на основу стручне литературе и помоћу примера добре праксе. Током године 

наставници организују корелацијске, огледне и угледне часове. Успешно се реализују 

часови тематски повезани, испланирани на почетку школске године. Организују се 

разноврсне стимулативне радионице за ученике. Наставници се континуирано 

припремају за наставу уважавајући различитости код ученика, примењујући различите 

облике и методе наставе, наставних средстава и дидактичког материјала који доприносе 

активније учење и трајније знање ученика. Све учионице су опремљене интерактивним 

таблама које наставници успешно користе ради постизања жељених исхода учења. Током 

ванредног стања због епидемије коронавируса наставници су се трудили да користе 

предности савремене технологије и веома успешно су реализовали наставу на даљину.  

• Праћењем реализације Мера превенције насиља и повећања сарадње међу 

ученицима, наставницима и родитељима. 

Актив за Развојно планирање активно сарађује са Тимом за заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања у вези доношења мера превенције насиља и повећања 

сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима. Сви актери школе упознати су са 

посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и 

упознати су са правилима понашања и последицама кршења правила( Кућног реда) и 

програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Добро је 

организовано дежурство дежурних наставника. Води се књига дежурства у коју се бележе 

све активности везане за нарушавање реда. Остварена је сарадња са Центром за 

социјални рад и Институтом за ментално здрављер у оквиру превенције и раног 

идентификовања проблема и других ризика за појаву насиља и њихово решавање. 

Тајкође је остварена и сарадња са МУП-ом и другим релевантним службама. У циљу 

превенције насиља ради се са децом која врше насиље, пружа се подршка деци која трпе 

насиље, оснажују се деца која су посматрачи насиља. Сарађује се са родитељима у циљу 

адекватне додатне подршке. Континуирано се подижу наставничке и ученичке 

компетенције за заштиту дечијих права. 

• Праћењем мера усмерених на достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних предмета 
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Сваке године ученици се усмеравају и мотивишу за рад на додатној 

настави, врши се идентификација талентованих ученика који се припремају за 

такмичења. Ученици се такмиче у различитим областима на различитим 

нивоима(школска, општинска, градска, републичка). У току школске године организују 

се разне смотре, вашари, презентације и продајне изложбе. Неке од манифестација на 

којима се представља наша школа су: 

1. Манифестацији „Ти можеш” 

2. Манифестација „Спорт за све” 

3. Смотра вољеном граду 

4. Фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда меморијал 

„Драгослав Симић” 

5. Манифестација „Златна сирена” 

У школи се организује културни програм кроз који ученици показују своје 

таленте. Организују се приредбе поводом: Пријема првака, Нове године, Светог Саве и 

Дана школе. Наставници и стручни сарадници прате културна дешавања у граду и о 

прикладним за децу благовремено их обавесте. Ученици посећују бар по једну од 

установа: позориште, биоскоп, музеј, галерију, ботаничку башту, библиотеку, 

филхармонију... 

• Праћењем мере реализације Плана напредовања и стицања звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању вазња 

наставника, васпитача и стручних сарадника наставници, стручни сарадници и директор 

учествују на акредитованим семинарима и стручним скуповима. Сви наставници, 

васпитачи и стручни сарадници су израдили личне планове стручног усавршавања за 

школску 2019/20. годину на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција. 

Сви наставници, стручни сарадници и директор поседују личне портфолије путем кога 

прате свој лични план професионалног развоја Такође је израђен  план стручног 

усавршавања на нивоу установе. Сваке године школа има представника на данима 

дефектолага који презентује рад. Ове године 9 наставника је положило испит за лиценцу. 

• Праћењем Израде акционог плана за формирање Ресурс центра 

План формирања Ресурс центра у току 2019/20.године започет је реализацијом 

опремања и обуке наставника од стране партнера школе Перкинс центра који је уложио 

материјална средства. 

• Праћењем Израде Плана припреме за завршни испит 
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Сваке године врши се анализа резултата иницијалних тестирања и 

резултата ученика на завршним испитима претходних година. Наставници имају преглед 

типова задатака које ученици решавају са мање или више успеха. Осмишљене су мере за 

побољшање решавања задатака у којима су ученици мање успешни, односно постизање 

одговарајућих стандарда. Израђени су индивидуално образовни планови за ученике. За 

ученике који спорије напредују одржавају се редовно и континуирано часови допунске 

наставе. Припремна настава за ученике осмог разреда за полагање класификационог 

испита почиње у другом полугодишту. Направљен је план у ком временском периоду су 

ученици имали припремне часове из математике, српског језика, историје, биологије, 

хемије и физике. 

• Праћење тимског рада наставника и сарадње између стручних већа 

У нашој школи тимски рад наставника је једна од оснопвних претпоставки 

успешног рада наставника. Тимским радом наставници у оквиру одређених области рада 

и послова реализују различите актиовности. Тимски рад наставника доприноси већој 

мотивацији ученика и бољем квалитету знања и подржава размену професионалних 

искустава, подстиче креативност наставника, комуникацијске способности, 

професионалну критичност и отвореност за промене. Тимски рад наставника односи се 

на: 1) дељење физичког простора; 2) планирање наставног рада; 3) заједничку наставу; 4) 

успостављање заједничких правила за целу групу ученика; 5) дељење ресурса и 6) 

заједничко планирање и заједничка реализација процене тимског рада. У школи је 

заступљен и тимски рад са осталим учесницима школског живота: педагошко-

психолошком службом, биоблиотекаром, логопедом и индивидуалним наставницима која 

доводи до успешног рада и добрих резултата.Прћењем тимског рада наставника долази 

се до закључака да тимски рад наставникам има ефекте на учење и развој ученика, с једне 

стране, и на унапређивање и развој наставника као индивидуе и интегралног члана 

школске заједнице, с друге стране. Тимски рад наставника се веома истакао у току 

ванредног стања и попримио јединствен облик и достигао велики успех. 

Стручна већа такође остварују успешну сарадњу и тиме унапређују наставну 

грађу, организацију наставе, прате оствбаривање програма, прате и утврђују резултате 

рада ученика и размењују искуства. 

• Праћење плана сарадње и умрежавања са другим школама и установама 

Закључено је да је школа у протеклом периоду наставила остварену  сарадњу са: 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Локалном самоуправом, 

Општином Стари град, Црвеним крстом, Центром за социјаслни рад, Заводом за јавно 

здравље, Домом здравља Стари град, Основним школама и предшколским установама на 

територији града Београда, Савезом спорта инвалида Србије, музичком школом Марко 

Тајчевић из Лазаревца и другим релевантним установама. 
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• Праћење пружања додатне подршке редовним школама и предшколским 

установама 

Програм додатне подршке се реализује како у самој школи за наше ученике тако и 

ван наше установе за ученике укључене у редован систем школовања, као и децу узраста 

до пет година. Због ванредног стања и пандемије коронавируса пружање додатне 

подршке је било онемогућено, сем путем интернета. 

Сам програм се реализује кроз више сегмента рада:  

• прилагођавање начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни 

рад, 

• рехабилитационо-корективни програм кроз програм рада индивидуалне наставе 

(логопед, визуелни тренинг, ортооптика-плеоптика, корективна гимнастика, 

музичке стимулације, сензорна интеграција и кроз монтесори метод учења). 

• додатна подршка редовним основним школама и предшколским установама, 

• модули додатне подршке у другом циклусу, програм ране интервенције деци до 

пет година. 

• Праћење реализације Мера превенције насиља и повећања сарадње међу 

ученицима, наставницима и родитељима. 

Актив за Развојно планирање активно сарађује са Тимом за заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања у вези доношења мера превенције насиља и повећања 

сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима. Наставници се упућују на 

примену интерних мера интервенције у случају насиља. Реализују се програми који 

превенирају насилне и ризичне облике понашања. Сарађује се са родитељима у циљу 

адекватне додатне подршке. Континуирано се подижу наставничке и ученичке 

компетенције за заштиту дечијих права. 

• Праћење реализације Плана припреме за завршни испит. 

Извршена је анализа резултата иницијалних тестирања. Израђени су индивидуално 

образовни планови за ученике. Припремна настава за ученике осмог разреда за полагање 

класификационог испита почела је у другом полугодишту. 

• Праћење организације волонтерских акција 

Прати се реализација волонтерских акција. Организоване су еколошке радионице 

за ученике млађе смене. Студенти Биолошлог факултета, волонтери организације „Еко 

хуб“, су једном недељно са ученицима одржавали радионице о значају екологије и 

заштите животне средине. Црвени крст је организовао радионице са ученицима 4. 

разреда. Волонтери Црвеног крста су помагали ученицима у учењу и изради домаћих 

задатака, и организовали игре у слободно време. 
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• Праћење реализације Мера превенције осипања ученика 

У току протеклог периода актив за Развојно планирање пратио је спровођење мера 

превенције опадања броја ученика. Закључено је да број ученика у млађим разредима 

опада док у старијим разредима знатно расте. Доста ученика старијих разреда из 

редовних школа прелази у нашу школу. 

• Праћење промоције школе у медијском и јавном животу града 

Динамика и резултати рада ученика и наставника школе су у константно 

презентовани на сајту школе, facebook страници „Драганчетов кутак”, и кроз медијске 

прилоге у виду новинских чланака, текстова на градским порталима и телевизијских 

гостовања као и теливизијских и радијских прилога. Евидентна је појачана присутност 

школе у медијском простору града али и пораст интересовања медија за рад ОШ „Драган 

Ковачевић“ што се да објаснити бројним програмима који се креирају унутар 

институције и ван ње, активношћу директора и наставника као и сјајним резултатима које 

ученици и наставници школе постижу. 

Из изнетог можемо сагледати да је интензивно рађено на остваривању планираних 

циљева и анализом реализованих активности можемо да закључимо да је већина 

планирани задатака остварени. Неки задаци због новонастале ситуације пандемије 

коронавируса нису реализовани и померени су за наредну школску годину док су неки 

остваренуи путем интернета преко различитих платформи и апликација. 

Тим за развојно планирање је током целе школске године активно сарађивао са 

Тимом за заштиту ученика од злостављања и занемаривања у вези доношења мерила, са 

Стручним активом за развој Школског програма, са Тимом за самовредновање, са Тимом 

за инклузивно образовање и реализацију ИОП – а.  

Иза себе имамо изузетно залагање и пожртвовање у свим областима, како ученика, 

тако наставника и свих запослених у школи. Евидентно је да сви ми удружени у посебан 

осећај заједништва, заједничким снагама и својим индивидуалним професионалним 

квалитетима стремимо ка истим циљевима и остварујемо их. О томе говоре постигнућа 

ученика, наставника и саме школе. 
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4.11. Стручни актив за развој школског програма 
(Љубомир Јанковић) 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника, 

васпитача и стручних сарадника, које именује наставничко веће. 

У шк. 2019/20. Стручни актив за развој школског програма чинили су следећи 

чланови: 

 Силвана Плавшић, директор;  

 Љубомир Јанковић, наставник историје и грађанског; 

 Урош Шотаревић, тифлопедагог, наставник индивидуалне наставе и додатне 

подршке; сензомоторне интеграције 

 Селена Манојловић, наставник хемије и физике; 

 Јасминка Копривица, наставник физичког васпитања; 

 Татјана Глишовић, наставник географије; 

 Десанка Таталовић, наставник индивидуалне наставе-логопед; 

 Марина Ђорђевић, тифлопедагог, наставник индивидуалне наставе и додатне 

подршке; визулена стимулација и психомоторика; 

 Сека Алорић, тиглопедагог, наставник индивидуалне наставе и додатне подршке; 

ортооптичко-плеооптичке вежбе. 

Руководилац актива био је Љубомир Јанковић. 

У току школске 2019/2020. године  на сцојим седницама Стручни актив за развој 

школског програма у оквиру своје надлежности бавио се: 

- Програмирао рад актива и извештај о раду. 

• Дао предлог Наставничком већу и Школском одбору за усвајање Анекса2 

Школског програма- усклађивање са новим правилницима наставе и учења – 

 план наставе и учења за први циклус основног оброзавања и вапитања, 

 програм новог предмета у првом разреду-дигитални свет; 

 програм наставе и учења за трећи разред,  

 програм наставе и учења за седми разред 

 програме нових предмета у осмом разреду (информатика и рачунарство, 

техника и технологија и физичко и здравствено васпитање; 

- Утврдио предлог Годишњег плана рада школе; 

- Анализирао реализацију Школског програма на крају класификационих периода, 

на крају првог и друго полугодишта. 

- Процењивaо и вредновaо постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и 

задатке, као и општих и посебних стандарда постигнућа. 
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- Учествовао у унапређивању наставног процеса руководећи се резултатима 

евалуације и властите самопроцене, 

- Утврђивао посебне програмске садржаје и активности у оквиру додатн подршке 

ученицима,  

- Мерама превенција заустављања злостављања и насиља,  

- Програма пружања додатне подршке 

- Пратио потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада 

Школе 

- Припремао табеле за лични професионални развој наставног и стручног кадра; 

- Утврдио предлог Годишњег плана стручног усавршавања запослених 

- Учествовао у изради плана стручног усавршавања; 

- Разматрао унапређивања квалитета реализације тематске-интердисциплинарне 

наставе у свим разредима (међупредметног увезивања и компетенција). 

- Разматрао модел глобалних и оперативних планова наставника на основу дате 

Препоруке Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

- У време вандредног стања онлајн средствима комуникације разматрао ефикасност 

платформи за улење-микрософт тимс, гугл учионица, зума, вибер и електорнских 

уџбеника.  

- Учествовао у изради недељних оперативних планова школе у време наставе на 

даљину. 

У сарадњи са другим стручним органим актив се бавио следећим активностима: 

- Утврђивао потребе запослених за стручно усваршавање и реализацију Школског 

програма као и израде педагошке документације.  

- Пратио реализацију Школског програма према његовим сегментима. 

- Давао препоруке и предлоге механизама ради ефикасније реализације Школског 

програма. 

- Старао се о осигурању и унапређивању квaлитета образовно- васпитног рада и 

остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; 

- Разматрао могућности подизања капацитета школе за образовање ученика са 

различитим сметњама и тешкоћама у развоју. 

- Разматрао програм за припремне наставе за полагање завршног испита. 

- Разматрао мере превенције спречавања насиља. 

Разматрао мере за унапређење сарадње школе са локалном самоуправом, академским 

институцијама, невладиним организација 
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4.12. Тим за пројектно планирање (Урош 
Шотаревић) 

Тим за пројектно планирање је у установи образовао директор. Чланови тима у 

школској 2019/2020. години су: Силвана Павловић, Славица Ћосић, Селена Манојловић, 

Марина Ђорђевић, Снежана Вујић, Ивана Гајевић Радић, Јелена Јаковљевић и Урош 

Шотаревић.  

Координатор тима: Урош Шотаревић 

 

Овај тим је у школској 2019/2020. години предузео више корака, од разраде 

пројектне идеје, припремање пројекта, аплицирања, реализације  до фазе извештавња:  

 Пројекти за унапређење компентенција наставника 

 Мапирање партнера и донатора у служби развоја установе 

 Израда акционог плана за припрему грађевинске парцеле поводом реконструкције 

дворишта и зграде школе 

 Осмишљавање пројекта за подизање квалитета и развоја установе 

 Санирање школског дворишта у едукативни и рекреативни кутак 

Циљеви: 

 Унапређивање квалитета и доступности образовања, васпитања  и стручне 

подршке деци и ученицима са сложеним сметњама у развоју 

 Унапређивање професионалне компетенције запослених у школи за рад са 

ученицима са сложеним сметњама у развоју 

 Унапређивање капацитета у школама за коришћење асистивне технологије као 

облика подршке у процесу образовања ученика 

 Унапређивање сарадње са редовним школама, невладиним организацијама и 

локалном самоуправом, који би били партнери у изради пројекта. 

 Континуирано праћење рада надлежних институција које расписују конкурсе и 

њихових интернет страница. 

Тим је учестовао и у заједничким пројектима где је школа била партнер: 

 

4. У организацији Фонда Б92 у оквиру програма “Битка за знање”  и покренуте 

акције „Пчелица“ чији је фокус на побољшавању услова за учење деце са 

сметњама у развоју, реализована је радионица за обуку наставног особља  за 

употребу пчелица робота (Bee-bot) у наставном и рехабилитацијском процесу. 

Дана 21.11.2019.године обука је организована у просторијама Фонда Б92. 

Радионици су присуствовала два члана тима за пројектно планирање. Том 

приликом додељена је донација нашој школи, којом је школа добила шест робота 

пчелица, један сет подлога за роботе и пуњач постоље за свих шест робота. 
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5. У просторијама наше школе организована је петодневна едукација „Процена и 

рехабилитација вида - основни ниво“ у реализацији Едукацијског центра „Мали 

дом-Загреб“. Предавања су одржана у периоду од 04.11. до 11.12.2019. године. 

Едукацију су поред девет чланова колектива наше школе похађале и три 

професорке Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. Сви полазници 

су успешно прошли завршно тестирање. 

 

6. У оквиру пројеката мобилности КА1, у организацији Еразмус плус и Темпус 

фондације, 12.12.2019. године организована је радионица-обука за писање 

апликација и подношење пријава за доделу средстава у оквиру ових пројеката. 

Радионици је присуствовао координатор тима за пројектно планирање.  

 

7. У оквиру Амбасаде Канаде је организован хор од дипломата и њене екселенције 

амбасадорке Канаде -The Internacional Belgrade Singers (IBS). На оснвоу 

спроведеног донаторског концерта нашој школи су наменски обезбеђена средства 

за куповину новогодишњиг пакетића у вредности 90.000,00 динара. Хор је на 

основу коришћења постора за своје вежбе спровео донаторскi концерт под 

називом у Амбасди Канде 17.12.2019. године. Овом прилико је на диван начин 

промовисана наша школа. 

 

8. Пројектом „Дислексија у наставном процесу“ школа је конкурисала за средства у 

оквиру Еразмус плус КА1 пројеката мобилности. Поднели смо пријаву  за школе 

(КА101 СЕ) на конкурсном року који је био отворен до 11. фебруара 2020. године. 

Пројекат су у координацији са тимом урадили Оливера Абадић и Павле Радоичић. 

Покушали смо да остваримо сарадњу са York Associates организацијом. Пројкат је 

приликом подношења заведен под референтним бројем  2020-1-RS01-KA101-

065145. Пројекат је према резултатима  објављеним 23. јуна 2020. одбијен, са 

основним приговором за недовољну концизност пројектних активности. 

 

9. У периоду од 20.02. до 22.02.2020. године  у Загребу је одржан први модул 

едукације „Процена и рехабилитација вида – напредни ниво“. Едукација је 

одржана у просторијама Едукацијског центра „Мали дом – Загреб“ који је и 

организатор. Три представника наше школе који су завршили основни ниво 

почели су похађање напредног нивоа, то су Силвана Павловић-директор, Сека 

Џамбазовски-Алорић и Урош Шотаревић. У току ове школске године одржан је 

само један модул, због пандемије вируса COVID-19, остали модули су отказани и 

померени за наредну школску годину. 

 

10. У току ове школске године уз помоћ донатора школа је обезбедила средства за 

израду бисте Драгана Ковечевића. Израђен је и  негатив бисте (калуп) који је 
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сачуван и може служити по потреби за израду нових бисти. Биста је 

завршена и тренутно се налази у холу школе.   

Тим за пројектно планирање је током целе школске године активно сарађивао са 

свим  Школским тимовима а посебно са Стручним активом за развој Школског програма 

и Развојног планирања. Тим се бавио се анализом четворогодишњег развојног плана и 

израдом новог Развојног плана за период 2018-2022. године. Из изнетог можемо 

сагледати да је интензивно рађено на остваривању планираних циљева у складу са 

новонасталом ситуацијом везаном за пандемију вируса COVID-19. Због ове ситуације 

неке активности као што је студијско путовање у Сарајево су отказане и померене за 

наредну годину. 

4.13. Тим за самовредновање (Јелена Јаковљевић) 

УВОД 

На иницијативу професора Ивана Станковића у Шафариковој улици бр. 8 у ОШ 

„Радоје Домановић“, давне 1954. године основана су два комбинована одељења за 

ученике са оштећеним видом. Први учитељи билу су Радмила и Ђорђе Жутић, родитељи, 

барда српског глумишта, Милоша Жутића. Због све већег броја ученика са оштећеним 

видом, који се повећао из године у годину, дошло се до идеје о оснивању специјалне 

школе за ученике оштећеног вида. На иницијативу Скупштине општине „Стари град“, 

Одлуком од 28. 12. 1970. Основну школу за заштиту вида „Драган Ковачевић“ основала 

је Скупштина града Београда. Назив је добила по народном хероју, дечаку од 14 година, 

Драгану Ковачевићу, синовцу Саве Ковачевића, обојица погинули у бици на Сутјесци 

1943. године.  

Основна школа за заштиту вида ,,Драган Ковачевић“ од школске 1971/1972. 

године образовала је слабовиду децу по редовном плану и програму, али под 

специфичним организационим и методичко-дидактичким условима. 

Због наведених услова рада, пријем у нашу школу затражили су и родитељи деце 

са хроничним болестима, емоционалним проблемима и поремећајима, сензо-моторним 

дефицитима, специфичним проблемима у учењу или из социјално нестимулативних 

средина, као и родитељи деце која су због разноврсних развојних специфичности била 

неуспешна у укључивању у рад редовних школа. 

У наш рад укључили смо и децу са тешким облицима хроничних обољења и 

трајније нарушеним здравственим стањем и тако школске 2006. године проширили 

делатност школе. Ово смо учинили одговарајући на молбе родитеља, развојних 
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саветолишта домова здравља, института за ментално здравље, клинике за 

неурологију и дечју психијатрију, завода за говорну патологију, центара за социјални рад, 

стручних служби у редовним школама. У проширењу делатности подржали су нас и 

факултети-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Филизофски факултет – 

Одсек за психологију, Учитељски факултет, Факултет за спорт и физичку културу и 

Факултет политичких наука – Одељење за социјални рад и социјалну политику – 

препознавши нас као адекватну наставну базу и ресурс за истраживачку делатност. 

Школа је учествовала у пројекту Пружање унапређених услуга на локалном нивоу 

у области образовања – ДИЛС, Подизање капацитета школа за ученике са сметњама у 

развоју који је реализован 2010. и 2011. године. 

Школа је реализовала и друге пројекте и то: Дигитална учионица, Школа без 

насиља, Креативна школа, Промоција хуманих вредности, Креативно друштво. 

Тиме смо одговорили на препознату потребу друштва да се адекватно школовање 

омогући и деци са специфичним развојним потребама. 

Школу похађају ученици са различитим и вишеструким сметњама и тешкоћама у 

развоју. Настава се одвија у одељењима до 10 ученика, од I до VIII разреда. Групе у 

васпитном боравку броје до 10 ученика, индивидуалне активности се одвијају у складу са 

потребама деце. 

Деца већ од пете године могу да похађају предшколску наставу, чији програм 

обухвата припрему за полазак у школу и рану превенцију деце са тешкоћама у развоју.  

Наставу по националном плану и програму спроводе: васпитачи, дефектолози, 

наставници разредне наставе и наставници предметне наставе. У образовно-образовном 

раду са ученицима и саветодавном раду са наставницима, родитељима и васпитачима 

учествују и психолог и социјални радник школе у својству стручних сарадника. 

Групни, радионичарски и додатни васпитни рад у продуженом боравку спроводи 

се у четри групе зависно од узраста, могућности и интересовања ученика. 

У складу са чланом 64. Закона о основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, бр. 55/2013) у школи се за све ученике организује се додатна подршка ради 

отклањања физичких и комуникацијских препрека и доношења индивидуалног 

образовног плана. Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање 

оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у 

вршњачком колективу и његово напредовање. За ученике од 5. до 8. разреда 

организована је индивидуална додатна подршка. Поред похађања предметне наставе са 

овим ученицима по потреби раде и индивидуални наставници-дефектолози. 
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 Програми додатне подршке реализују се не само за наше ученике већ и за 

ученике редовних основних школа на територији града Београда, као и за децу узраста до 

пет година. Сам програм се реализује кроз више сегмента рада:  

 прилагођавање начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-

васпитни рад. 

 рехабилитационо-корективни програм (визуелни тренинг, и стимулација, 

корекција фине и глобалне моторике, музичке стимулације, логопедски 

третман, корективне гимнастике и вежбе реедукације и психомоторике, 

сензомоторна интеграција); 

 додатна подршка редовним основним школама и предшколским установама 

 модул у оквиру предмета или више предмета у стријим разредима 

 програм ране интервенције вртићима и деци до пет година. 

 програм сензомоторне интеграције у специјализованом кабинету (од шк. 

2015/16. године). 

Приликом реализације наставног плана и програма полази се од врсте и степена 

тешкоћа/оштећења и сметењи у развоју. Зато су принципи, методе, средства, простор и 

наставни кадар прилагођени развојним сметњама и тешкоћама ученика. Стога у школи 

постоје израђена упуства за рад са ученицима и то са: 

 слабовидим ученицима,  

 тежим хроничним обољењима и трајније нарушеним здравственим стањем;  

 са говорно-језичким потешкоћама  

 са специфичним проблемима у учењу,  

 са поремећајима у понашању, хиперактивним ученицима и ученицима са 

сметњама у социјалном и емоцијалном развоју. 

У циљу откалањања физичких и комуникационих препрека и најефикаснијег 

приступа и модела рада према потребама детета поред компететног наставног особља на 

основу тимске анализе адаптира се школски простор, наставна, дидактичка средства, 

користи се асистивна технологија, врши се избор најадекватнијих наставних метода и 

техника. 

У циљу остварења додатне подршке, оснаживања и напредовања ученика у школи 

постоји стручним тим за додатну подршку у који су укључени наставници индивидуалне 

наставе, психолог и социјални радник који уско сарађује са Стручним тимом за 

инклузивно образовање. Стручни тим за додатну подршку сарађује са школским лекаром, 

офталмологом, стоматологом, физијатром из Дома здравља „Стари град“ ради 

индивидуалног праћења, дијагностичковања, саветодавног рада са родитељима и 

координацију са другим стручним институцијама и установама које прате децу и 

породице. 
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Ученици се укључују у све активности и такмичења из свих предмета, са 

децом других редовних школа града Београда, а на крају осмог разреда полажу завршни 

испит и имају могућност уписа у све средње школе. 

Полазећи од традиције школе обновили смо сарадњу са музичком школом. Од шк. 

2015/16. године у просторијама школе отвара се издвојено одељење Музичке школе 

„Марко Тајчевић“ из Лазаревца. Тако ће ученици наше школе али и других градских 

школа моћи да похађају часове клавира, виолине, хармонике, кларинета и соло певања. 

 Школа и њени наставници и ученици су остварили бројна признања и награде. 

Данас многи од ученика су родитељи, зреле личности, спремне за самосталан 

живот. Труд наставника, дефектолога и васпитача многим ученицима је помогао да 

преброде развојне проблеме и да се уколопе у редовни средњошколски систем, а 

поједини ученици настављају школовање на факултетима и академијама.  

Да би оправдали пожртвовање претходних генерација имамо своју мисију и визију 

да би били оно што смо били, оно што јесмо и оно што ћемо бити. 

* 

Мисија: 

Иновативна настава, савремена методологија, адекватне методе рада према 

потребама и способностима детета уз помоћ стручног тима омогућавају развијање и 

надоградњу очуваних потенцијала детета са сметњама и тешкоћама у развоју са циљем 

осамостаљивања и укључивања детета у редован систем школовања. 

* 

Визија: 

Школа као квалитетна, стручна, иновативна, образовно-васпитна, 

рехабилитациона и корективна установа за рад са ученицима са посебним потребама, 

постаће средина у којој је дете праћено, прихваћено, остварено, сигурно и задовољно. 

Прошириваће своју делатност на свеобухватну подршку и детету од најранијег периода 

развоја као и његовом родитељу. 

Мото школе: 

„УЗ НАС ЈЕ ЛАКО - САМОСТАЛНО ДЕТЕ СВАКО“ 
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ФОРМИРАЊЕ ТИМА 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада Основне школе „Драган Ковачевић“ у 

Београду  у школској 2019/2020. години оформљен је на седници Наставничког већа 

одржаној 26.08.2019. године на предлог директора школе Силване Плавшић. 

Тиму je у односу на претходну школску годину остао у непромењеном саставу.  

Кординатор тима је остала Андријана Каран (дефектолог). 

Остали чланови Тима су:  

 Бранкица Митрић (дефектолог),  

 Зоран Станковић (дефектолог), 

 Станко Јовчић (наставник математике) 

 Марина Узелац (наставник енглеског језика) 

 Оливера Абадић (наставник српског језика) 

 Јелена Јаковљевић (наставник математике) 

 Данка Мијатовић (представник родитеља). 

 

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

На првом састанку Тима разматране су све потенцијалне кључне области и на основу 

чињенице да је област: Постигнућа ученика била последња коју је Тим обрадио, а у 

развојном смислу Тим је као најадекватнију изабрао област ЕТОС, односно, овој области 

дао приоритет. 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе је након консултација са директором 

Школе, председником Школског одбора и члановима Тима за школски развојни план, 

најпре сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу 

члановима тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет 

свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања 

у будућем развоју школе.  

Очекивања Тима су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за 

унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана. 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Почетак рада Тима за самовредновање и вредновање рада школе на овој области био је 

30.08.2019. године када је одржан први радни састанак, на коме је изабрана област ЕТОС 

као следећа кључна област самовредновања. Ово је такође био први радни договор Тима, 

на коме је дат предлог плана рада Тима, а затим су подељена задужења до следећег 

састанка. Тим је одредио датуме следећих консултација за: 

 04.02.2020. године, 
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 07.02.2020. године, 

 19.08.2020. године и 

 24.08.2020. године. 

Као крајњи рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај августа 

2020. године.  

 

УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

1. Ученици – прикупљање података 

2. Наставници разредне и предметне наставе – попуњавање анкете, сугестије 

3. Родитељи – попуњавање анкете 

4. Стручна служба - попуњавање анкете, сугестије 

5. Правна служба 

4. Директор школе – подршка, сугестије 

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

У школској 2019/20. години је процесом самовредновања обухваћена област: ЕТОС. 

Испитавање  остварености стандарда спроведено је на узроку који је обухватио 22 

наставника и стручна сарадника, 69 родитеља и 69 ученика. 

Испитаивање је вршено кроз упитник за наставнике, стручне сараднике, ученике и 

родитеље. У сврху овог истраживања Тим је користио упитнике које је самостално 

израдио у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе донетог од 

стране министра просвете, науке и технолошког развоја (Службени гласник РС - 

Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године). Самовредновање је вршено током 

школске 2019/20. године. 

Прва фаза: израда плана самовредновања (подела задужења за спровођење истраживања). 

Друга фаза: спровођење истраживања (анкетирање испитаника). 

Трећа фаза: обрада и анализа података, израда извештаја са истакнутим снагама и 

слабостима. 

Четврта фаза: анализа осталих извора доказа за област етос. 

Пета фаза: израда извештаја о самовредновању области етос. 

Шеста фаза: израда акционог плана унапређења области етос. 

Седма фаза: презентовање Наставничком већу извештаја о самовредновању и акционог 

плана унапређења.  
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ОБРАДА И АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА 

 

У фази прикупљања података, школски тим је користио све доступне изворе података, 

како би изабрана област била анализаирана што објективније. 

Примењени су упитници на узроку од 22 наставника, 69 родитеља и 69 ученика а потом 

статистички обрађени. 

Следи квалитетна анализа добијених подтака и она чини основ за писање извештаја и 

израду акционог плана за побољшање стања у школи. 

 

 

ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАК ЗА 

ИЗРАДУ АНАЛИЗА 

 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

Технике Инструменти 

1. Анкетирање Упитник за наставнике и стручну службу, 

упитник за ученике  и упитник за родитеље 

– Eтос;  

2. Интервјуисање Индивидуални разговори са наставницима 

и презентовање рада тима 

3. Посматрање Чек листа школске документације; панои у 

холу, учионицама и наставничкој 

канцеларији. 

4. Анализирање документације Чек листе, Годишњи план рада школе, 

правилници, записници, евиденције. 

 

Прилози 

 

1. Анкете 

2. Делови неке документације 

 

Избор статистичких и других техника за обраду података 

 

1. Дневници рада 

2. Годишњи програм рада школе 

3. Записници 

4. Евиденције 

5. Документација 
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ОПИС СТАЊА ИЗ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

 

Анкетирано је укупно: 22 наставника и стручна сарадника, 69 родитеља и 69 ученика од 

V до VIII разреда. 

 

Резултати добијени анкетирањем ученика 

Важно Тврдња - исказ Тачно 

1 2 3 4 1 2 3 4 
3 2 11  53  1. Упознат-а сам са правилима 

понашања и кућним редом.  

4 3 16 46 

4,35

% 

2,90

% 

15,94

% 

76,81

% 

5,80

% 

4,35

% 

23,18

% 

66,67

% 

  12 57 2. У школи се осећам безбедно и 

заштићено. 

  16 53 

  17,39

% 

82,61

% 

  23,19

% 

76,81

% 

1  12 56 3. Знам коме да се обратим када се 

осетим угроженим. 

 3 12 54 

1,45

% 

 17,39

% 

81,16

% 

 4,35

% 

17,39

% 

78,26

% 

 2 8 59 4. У школи нас уче да препознамо 

различите видове насиља 

 3 10 56 

 2,90

% 

11,59

% 

85,51

% 

 4,35

% 

14,49

% 

81,16

% 

1 1 14 53 5. У школи се негују и подстичу 

другарски односи. 

1 1 19 48 

1,45

% 

1,45

% 

20,29

% 

76,81

% 

1,45

% 

1,45

% 

27,54

% 

69,56

% 

 1 12 56 6. У школи нас уче поштовању 

различитости. 

 2 15 52 

 1,45

% 

17,39

% 

81,16

% 

 2,90

% 

21,74

% 

75,36

% 

  17 52 7. У школи се редовно похваљују 

позитивни поступци и успеси ученика. 

1 1 19 48 

  24,64

% 

75,36

% 

1,45

% 

1,45

% 

27,54

% 

69,56 

  16 53 8. У школи могу да учествујем у 

различитим активностима. 

 1 21 47 

  23,19

% 

76,81

% 

 1,45

% 

30,43

% 

68,12

% 

  15 54 9. О недопустивом понашању ученика у 

школи, као што је агресивност, 

нетрпељивост, нетолеранција, 

неуважавање и слично отворено се 

разговара. 

 1 11 57 

  21,74

% 

78,26

% 

 1,45

% 

15,94

% 

82,61

% 

 2 11 56 10. Школа различитим активностима и 

наградама развија позитиван став 

против насиља. 

 1 17 51 

 2,90

% 

15,94

% 

81,16

% 

 1,45

% 

24,64

% 

73,91

% 

 1 6 62 11. Упознат-а сам са васпитним радом 

које школа организује за ученике који 

су укључени у насиље (испољавају 

насилно понашање, трпе га или су 

сведоци). 

 2 13 54 

 1,45

% 

8,70

% 

89,85

% 

 2,90

% 

18,84

% 

78,26

% 

1  10 58 12. Школа подржава рад ученичких 

тимова и учечничког парламента. 

1 2 22 44 

1,45

% 

 14,49

% 

84,06

% 

1,45

% 

2,90

% 

31,88

% 

63,77

% 

  5 64 13. Волим да идем у школу јер се у њој 1 1 10 57 
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  7,25

% 

92,75

% 
добро осећам. 1,45

% 

1,45

% 

14,49

% 

82,61

% 

  9 60 14. У школи се реализује дигитална 

настава. 

 1 11 57 

  13,04

% 

86,96

% 

 1,45

% 

15,94

% 

82,61

% 

2 1 11 55 15. У школи нас подстичу да слободно 

изражавамо своје ставове и мисли. 

  16 53 

2,90

% 

1,45

% 

15,94

% 

79,71

% 

  23,19

% 

76,81

% 

 

 

Резултати добијени анкетирањем родитеља 

Важно Тврдња- исказ Тачно 

1 2 3 4 1 2 3 4 
   25 44  1.Упознат–а  сам са правилима 

понашања и кућним редом школе 

1 2 17 49 

  36,23

% 

63,77

% 

1,45

% 

2,90

% 

24,6

4% 

71,01

% 

  14 55 2. Школа укључује ученике у различите 

активности као вид превенције 

решавања конфликта 

1 3 17 48 

  20,29

% 

79,71

% 

1,45

% 

4,35

% 

24,6

4% 

69,56

% 

  14 55 3. У школи се на различите начине  

промовише успех ученика како 

појединачно тако и групни успех 

ученика 

1 4 19 45 

  20,29

% 

79,71

% 

1,45

% 

5,80

% 

27,5

4% 

65,22

% 

 1 19 49 4. Подстиче се и оснажује ученик за 

остваривање  успеха  учешћем  у 

различитим активностима 

1  10 58 

 1,45

% 

27,54

% 

71,01

% 

1,45

% 

 14,4

9% 

84,06 

  12 57 5. Упознат–а  сам са активностима 

школе усмерене на превенцију насиља 

1  2 66 

  17,39

% 

82,61

% 

1,45

% 

 2,90

% 

95,65

% 

  19 50 6. Знам коме у школи треба да се 

обратим за различите нивое насиља 

2 1 12 54 

  27,54

% 

72,46

% 

2,90

% 

1,45

% 

17,3

9% 

78,26

% 

 1 23 45 7. Упознат–а  сам са радом  Савета 

родитеља од стране изабраног 

представника родитеља  

1 6 19 43 

 1,45

% 

33,33

% 

65,22

% 

1,45

% 

8,70

% 

27,5

4% 

62,32

% 

 3 19 47 8. Школа прихвата иницијативу и 

сугестије Савета родитеља 

1 13 21 44 

 4,35

% 

27,54

% 

68,12

% 

1,45

% 

18,8

4% 

30,4

3% 

63,77

% 

 2 14 43 9. Школа подстиче и отворена је за 

сарадњу са родитељима 

1 2 17 49 

 2,90

% 

20,29

% 

62,32

% 

1,45

% 

2,90

% 

24,6

4% 

71,01

% 

 1 17 51 10. Школа је отворена  за сарадњу у 

организацији заједничких активности  у 

1 2 9 57 
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 1,45

% 

24,64

% 

73,91

% 
циљу јачања тимског духа и 

припадности школи 

1,45

% 

2,90

% 

13,0

4% 

82,61

% 

 1 18 50 11. Школу препознајем као центар 

иновације и васпитно образовне 

изузетности  

1 1 13 54 

 1,45

% 

26,09

% 

72,46

% 

1,45

% 

1,45

% 

18,8

4% 

78,26

% 

1 2 24 42 12. Школа промовише унапређење  

васпитно образовне праксе 

1 3 22 43 

1,45

% 

2,90

% 

34,78

% 

60,87

% 

1,45

% 

4,35

% 

31,8

8% 

62,32

% 

1  18 50 13. У школи се негује међусобна 

сарадња и узајамно уважавање 

1 2 23 43 

1,45

% 

 26,09

% 

72,46

% 

1,45

% 

2,90

% 

33,3

3% 

62,32

% 

 

 

Резултати добијени анкетирањем наставника и стручне службе 

Важно Тврдња- исказ Тачно 

1 2 3 4 1 2 3 4 
   4 18 1. У школи се поштују правила прописана за 

регулисање понашања и одговорности 

 2 7 13 

  18,18

% 

81,82%  9,09

% 
31,82

% 

59,09

% 

  1 21 2. У школи се доследно примењују  санкције  

за дискриминаторно  понашање 

 2 9 11 

  4,55

% 

95,45%  9,09

% 
40,91

% 

50% 

  2 20 3. У школи се примењују  разрађени 

поступци прилагођавања за нову школску 

средину за новопридошле ученике и 

запослене 

  4 18 

  9,09

% 

90,91%   18,18

% 

81,82

% 

  1 21 4. Подржавам ученике и помажем им  да  

организују различите активности  као вид 

превенције решавања конфликта  

  6 16 

  4,55

% 

95,45%   27,27

% 

72,73

% 

  1 21 5. Подстичем  ученике да према својим 

интересовањима учествују у различтим 

активностима 

  4 18 

  4,55

% 

95,45%   18,18

% 

81,82

% 

  5 17 6. Редовно користим прилику за 

похваљивање и признање позитивних 

поступака и успеха ученика 

  7 15 

  22,73

% 

77,27%   31,82

% 

68,18

% 

 1 2 19 7. Код ученика јачам тимски дух и 

вршњачку сарадњу 

 1 4 17 

 4,

55

% 

9,09

% 

86,36%  4,55

% 

18,18

% 

77,27

% 

  2 20 8. Проблеме насиља код ученика у школи 

решавам  у оквиру мреже заштите од 

насиља, злостављања  и занемаривања  

  3 19 

  4,55

% 

95,45%   13,64

% 

86,36

% 

   22 9. Учествујем у раду саветодавних и 

стручних органа 

  1 21 

   100%   4,55

% 

95,45

% 
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  3 19 10. Учествујем у планирању и 

програмирању рада школе 

  4 18 

  13,64

% 

86,36%   18,18

% 

81,82

% 

 1 4 17 11. Учествујем у заједничким активностима 

јачања тимског духа и припадности школи 

 2 7 13 

 4,

55

% 

18,18

% 

77,27%  9,09

% 

31,82

% 

59,09

% 

  4 18 12. Наша школа је иновативна и отворена 

установа за пружање додатне подршке деци 

и ученицима са сметњама у развоју у ужој и 

широј локалној стручној заједници  

 1 7 14 

  18,18

% 

81,82%  4,55

% 

31,82

% 

63,63

% 

 1 7 14 13. Остварујем сарадњу и размењујем 

искуства са колегама у установи и ван ње 

 4 10 8 

 4,

55

% 

31,82

% 

63,64%  18,1

8% 

45,34

% 

36,36

% 

  2 20 14. У школи су на свим нивоима јасно 

видљиви и уочљиви примери добре праксе 

тимског рада и партнерског односа 

 1 8 13 

  9,09

% 

90,91%  4,55

% 

36,36

% 

59,09

% 

  3 19 15. Учествујем у развоју иновативне праксе 

и нових образовних решења  

 3 5 14 

  13,64

% 

86,36%  13,6

4% 

22,73

% 

63,63

% 

 

Подручје вредновања 

  

5. 1. Успостављени су добри међуљудски односи 

У школи постоји Кућни ред који је истакнут на видном месту у школи , као и Правилник о 

понашању ученика, наставника, свих запослених и родитеља који су сви једногласно 

прихватили. 

Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем  у 

школи се негује и подстиче култура понашања. 

На основу података добијених анкетирањем наставника и стручне службе, ученика и 

родитеља дошли смо до следећих резултата: већина родитеља, наставника и ученика 

сматра да се у школи поштују правила прписана за регулиање понашања и одговорности. 

Наиме, 81,82% наставника и стручних сарадника сматра да је поменута тврња јако важна, а 

59,09% и да је присутна у потпуности, док 31,82% сматра да је у већој мери присутна у 

школи. Чак 95,45% сматра да је врло важно да се у школи доследно примењују санкције за 

дискриинаторно понашање, али 50% да је то у потпуности присутно док 40,91% сматра да 

је у већој мери присутно. Већина, њих 90,91% наставника и стручних сарадника истиче као 

јако важно да се у школи примењују разрађени поступци прилагођавања за нову школску 

средину за новопридошле ученике и запослене, а велика већина, њих 81,82% сматра да је 

то у потпуности и присутно, док остатак сматра да је у већој мери присутно. Оно што су 

запослени истакли у највећем проценту као јако важно, 95,45% анкетираних, јесте 

чињеница да подржавају ученике и да им помажу организовањем различитих активности 
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како би превентивно решили могуће конфликте, док 72,73% сматра да је то 

потпуно присутно, 27,27% је мишљења да је у великој мери присутно. Ученици наше 

школе сматрају као врло важно да су у школи упознати са правилима понашањима и 

кућним редом – њих 76,81%, док да је то у потпуности присутно сматра њих 66,67%. Да се 

у школи осећају безбедно и заштићено као врло важно истиче 82,61% ученика, а њих 

76,81% је мишљења да је то и у потпуности тачно. 81, 16% ученика истиче да је јако важно 

да знају коме да се обрате уколико се осете угроженим, док њих 78,26% истиче да је то у 

потпуности присутно у нашој школи. Да се у школи едукују како да препознају различите 

видове насиља као врло важно истиче 85,51% ученика а да је то и потпуности присутно 

истиче њих 81,16%. Чињеницу да се у школи негује и подстичу другарси односи као врло 

важно истиче 76,81% ученика, док њих 69,56% сматра да је то и у потпуности присутно. 

Што се тиче резултата анкетираних родитеља, њих 63,77% истиче као врло важно да су 

упознати са правилима и кућним редом школе, док њих 71,01% сматра да је та чињеница и 

тачна, што је јако занимљива чињеница да је већи број њих упознат него што сматра то као 

јако битну чињеницу. Што се тиче мишљења о укључивању ученика у различите 

активности као вид превенције решавања конфликата, њих 79,71% сматра да је то врло 

важно, док 69,56% истиче да је поменуто и присутно у нашој школи. 79,71% родитеља 

истиче као врло важно да се у школи на различите начине промовише успех ученика, а 

њих 65,22% истиче да је то и у потпуности тачно. 

Питања попут агресивности, нетрпељивости, нетолернцији и недопустивом понашању у 

школи је важно питање и битно је да се о томе отворено разговара и дискутује. У наредном 

периоду треба интензивирати разговоре одељењских старешина и психолога о поменутом 

питању са ученцима који врше насиље и ученицима који трпе насиље.   

          У нашој школи развија се код ученика критичко мишљење, уважавају се захтеви и 

мишљења Одељењских заједница и Ученичког парламента који доприносе квалитетнијем 

раду школе. 

 

5. 2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. Од основних обележја наша 

школа има истакнут назив школе који се налази на видном месту окренут према улици, а 

такође поседује и свој сајт на коме се редовно ажурирају активности ученика и наставника 

наше школе. У школи се одвијају и следеће традиционалне манифестације: 

 Пријем ђака првака и предшколаца 

 Дечја недеља  

 Прослава школске славе – Светог Саве 

 Дан школе  

 Oбележавање важних међународних датума 
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 Професионалана оријентација – предавање за родитеље и ученике 

 Испраћај и додела сведочанстава осмацима на крају школске године 

у које су укључени сви актери школе. У културним и друштвеним активностима наше 

општине и града важан део заузимају и наши ученици, као и наше наставно и 

ваннаставно особље. 

На основу резултата анкетираних наставника и стручних сарадника, чак њих 95,45% 

истиче као врло важно подстицање ученика да учествују у различитим активностима у 

односу на своја интересовања, док њих 81,82% истиче да је то и присутно у потпуности 

док остали мисле да је присутно у већој мери. 77, 27% анкетираних сматра да је врло 

важно и да редовно користи прилику за похваљивање и признање позитивних поступака 

и успеха ученика, док су остали мишљења да је то важна чињеница. Што се тиче 

тачности ове чињенице, 68,18% испитаних тврди да је то присутно у потпуности у нашој 

школи, док 31,82% сматра да је присутно у већој мери. Што се тиче анкетираних ученика 

наше школе, њих 75,36% истиче као врло важно да се редовно похваљују њихови 

позитивни поступци и успеси, док њих 69,56% сматра да је то и присутно у потпуности. 

Што се тиче учествовања у различитим наставним и ваннаставнм активностима, ученици 

су се изјаснили да им је то врло важно, њих 76,81% док је њих 68,12% истакло да је то и у 

потпуности тачно. Што се тиче мишљења анкетираних родитеља, 71,01% њих истиче да 

им је врло важно да се подстичу и оснажују ученици за остваривање успеха учешћем у 

различитим активностима, а већи проценат њих, чак 84,06% истиче да је ова чињеница у 

потпуности присутна и примењује се у нашој школи.  

У нашој школи, поред наставних, постоји и велики број ваннаставних активности којима 

се ученици наше школе радо одазивају, као што су: драмска, новинарска, рецитаторска, 

литерарна, музичка, ликовна, фудбалска, кошаркашка секција, стони тенис и бадминтон 

чиме се сваком ученику пружа могућност да испуни своје потребе и интересовања, као и 

да на најбољи и најефикаснији начин искаже себе као особу и индивидуу. Такође, са 

поносом истичемо награде које су наши ученици освојили на општинским, окружним и 

републичким такмичењима. Успех сваког појединца или одељења прихваћен је и 

промовисан као лични успех појединца и успех школе. Успешни појединци и групе јавно 

се похваљују и награђују од стране локалне самоуправе и на Одељењском и 

Наставничком већу. Успех појединца је и успех наше школе.  

 

5. 3. У школи функционише систем заштите од насиља 

Школа је обезбедила равноправне услове за све присутне у школи. 95,45% наставника и 

стручних сарадника истиче као врло важно да се проблеми насиља код ученика решавају у 

оквиру мреже заштите од насиља, злостављања и занемаривања, док 86.36% истиче да је 

овај вид заштите у потпуности и присутан у нашој школи, а остатак анкетираних сматра да 
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је присутан у већој мери. Ученици наше школе у великој већини, њих 78,26% 

истичу да им је врло битно да о недопустивом понашању других ученика, о агресивности, 

нетрпељивости, нетолеранцији, неуважавању и сличним облицима недоличног понашања 

могу отворено да разговарају са наставницима и стручном службом, док још већи 

проценат њих, 82,61% истиче да је то и у потпуности присутно у нашој школи. Ученици 

такође као јако битно, 81,16% анкетираних, истичу чињеницу да школа различитим 

активностима и награђивањем утиче на развијање позитивног става против насиља, а 

нешто мањи проценат њих, 73,91% истиче да је то и потпуно тачно и да се примењује у 

нашој школи. Што се тиче упознатости ученика са васпитним радом који се примењује у 

школи за ученике који испољавају било који вид насиља, њих 89,85% истиче да је врло 

важно да су упознати, док такође велики проценат њих 78,26% тврде да су и упознати са 

наведеном чињеницом. Што се тиче резултата анкетираних родитеља на ову тему, 82,61% 

анкетираних истиче као врло важно да буду упознати са активностима које школа 

примењује у циљу превенције насиља, а што је јако битно, огроман проценат, њих 95,65% 

каже да су и упознати са наведеним активностима.  

Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја и људска 

права. Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручног 

сарадника) садржи елементе поштовања дечјих права и у школи функционише систем 

заштите од насиља.  

 

5. 4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

По питању сарадње наставника и стручних сарадника и учествовања у саветодавним и 

стручним органима као и у планирању и програмирању рада школе, сви анкетирани истичу 

да је то јако важно, 95,45% анкетираних тврди да је наведено у потпуности и тачно и 

примењује се у нашој школи. Када смо анализирали одговоре ученика на ову тему, велики 

проценат анкетираних, 84,06% истиче да је врло важно да школа подржава рад ученичких 

тимова и ученичког парламента, а 63, 77% сматра да је то и потпуно присутно у школи. 

Оно што је лепо чути, јесте да 92,75% ученика сматра као врло важно да воли да иде у 

школу из разлога зато што се у њој добро осећа, и што је још битније 82,61% истиче да је 

то и потпуно тачно. Можемо закључити да се ученици наше школе добро осећају и да је то 

мотив више за њихову успешност и лакше извршавање школских обавеза. Што се тиче 

развијања сарадње са родитељима, 65,22% анкетираних родитеља сматра као врло важно 

да буде упознато са радом Савета родитеља од стране изабраног представника родитеља, 

док 62,32% то истиче као присутно у потпуности. 68,12% анкетираних родитеља истиче 

као врло важно да школа прихвата инцијативу и сугестије Савета родитеља, анезнатно 

мањи проценат, 63,77% истиче да је наведено у потпуности и тачно. Родитељи су истакли, 

њих 62,32% као врло важно да школа буде та која подстиче и отворена је за сарадњу, а 

већи проценат њих, 71,01% тврди да је то и потпуно присутно у нашој установи. Што се 
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тиче организације заједничких активности у циљу јачања тимског духа  и 

припадности школи, резултати анкетираних су следећи: 73,91% сматра да је то врло 

важно, а чак 82,61% да је то у потпуности и присутно у школи. 

Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим планом 

рада. Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција а 

и на основу анкета можемо видети да је сарадња на завидном нивоу. У наредном периоду 

та сарадња се може и интензивирати, поготову између представника родитеља у Савету и 

осталих. Школа обавештава родитеље о постигнућима и напредовању своје деце кроз 

састанке Савета родитеља, родитељске састанке, контакте одељењских старешина и преко 

стручене службе, психолога и социјалног радника школе. 

Између школе и Школског одбора постоји партнерски однос у циљу постизања 

заједничког циља - напретка школе. Чланови Школског одбора се правовремено 

информишу и укључени су у различите активности рада школе. Све одлуке Школског 

одбора су доступне свим актерима.  

Школа планира и остварује сарадњу са васпитно - образовним, културним, спортским и 

другим институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се 

еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи 

локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају колико су у могућности 

помоћ и подршку за задовољење тих потреба. 

 

5. 4. Школа је центар иновација и васпитно – образовне изузетности 

Што се тиче иновативности и отворености установе за пружање додатне подршке деци и 

ученицима са сметњама у развоју у ужој и широј локалној стручној заједници наставници 

и стручни сарадници, њих 81,82% сматра да је то врло важно, а 63,63% сматра да је то 

потпуно и присутно у школи. Што се тиче примера добре пркасе тимског рада и 

партнерских односа, 90,91% запослених сматра то као врло важну чињеницу док 59,09% 

запослених сматра да је то у потпуности и присутно. Из овога закључујемо да је неопходно 

радити на ојачавању тимског рада и партнерских односа између запослених и што више 

остваривати сарадњу и размењивати искуства са колегама у установи и ван ње.  

Што се тиче ученичких одговора на чињенице из ове области, да се у школи реализује 

дигитална настава као врло важно истиче 86,96% ученика, док је 82,61% ученика тврди да 

је дигитална настава и потпуно присутна у настави. Родитељи такође истичу као битно да 

школу препознају као центар иновација и васпитно образовне изузетности, 72,46%, док 

већи проценат, 78,26% истиче да је то и потпуно тачно. 
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Акциони план 

 

Предлог мера за унапређивање кључне области ЕТОС: 

 - Стручно усавршавање наставника и стручне службе (семинари који унапређују, 

подстичу комуникацијске вештине и међусобно уважавање). 

 - Тимски рад (укључивање већег броја наставника у активности школе, секције, тимове). 

 - Организација заједничких дружења (излети, екскурзије, спортске игре...).  

- Наставити са радом на побољшању услова и безбедности ученика у школи.  

- Израда зидних новина, паноа у ходницима школе организовано тематски и у складу с 

обележавањем битних датума.  

- Организовати активности у којима ће учествовати родитељи, ученици и наставници 

заједно.  

- Отварање саветовалишта за родитеље, тематски родитељски састанци... 

4.14. Тим за инклузивно образовање (Доминика 

Сидоренко) 

У току школске године одржано је шест седница тима. Чланови тима за 

инклузивно образовање су разредни, предметни и индивидуални наставници, стручни 

сарадници и представник родитеља. У раду тима повремено су учествовале и све 

одељенске старешине -као координатори индивидуалних тимова за додатну подршку.  

На почетку школске године тим је донео свој годишњи план рада, уз усклађиваље 

са плановима других, за свој рад релевантних школских тимова. Анализиран је актуелни 

статус наставничких комптенција и идентификованe области и потребе за обукама и 

семинарима, подршком сарадника ван школе. Посебан акценат је стављен на 

обеебеђивање опреме и специфичних асистивних помагала у складу са потребом 

ученика.  

Да би рад тима био успешнији, анализирани су рад и резултати постигнути  у 

претходној школској години, као и могућност унапређења подршке и детекције потреба и 

стања  ученика. Тим је усвојио извештај о раду, У сарадни са Стручним активом за 
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развојно планирање и самовредновањеи и извештајем о постигнућу ученика –

сачињен је план за наредну годину. 

Током школске године Тим је непосредно сарађивао са индивидуалним тимовима 

за додатну подршку, Стручним активом за развој школског програма, Стручним активом 

за развојно планирање, Педагошким колегијумом и Тимом за самовредновање, 

стручлним већима по областима предмета, Анализирао успех ученика и давао предлоге 

мера за побољшање успеха.Ученичким парламентом. Школски одбор и Савет родитеља-

редовно информисани о потребама прилагођавања програма и додатне подршке 

ученицима.  

Током школске године својим активностима је реализовао следеће циљеве: 

На почетку је анализиран успех ученика и пружена подршка у предходној години. 

Закључено да је потребно појачати подршку у старијим разредима. Одељењске 

старешине четвртих разреда и психолог упознали су чланове одељенског већа петих 

разреда са карактеристикама ученика који похађају пети разред. 

Након обављене опсервације и иницијалног тестирања ученика, одржани су 

индивидуални тимови, индивидуални наставници су направили план додатне 

индивидуалне подршке ученицима.План индивидуалне подршке је табеларно  

приказиван у посебном документу. Индивидуални распореди часова израђивани су по 

потреби .  

Анализиран је актуелни статус наставничких комптенција и идентификованe 

области и потребе за обукама и семинарима, подршком сарадника ван школе. 

Установњено да је пожељно и на даље обезбеђивати едукације наставника за рад са  са 

специфичним поремећајима, као и упознати их са основама Монтесори програма. 

Идентификовано шесторо деце за коју је потребно обезбедити додатну асистиву 

опрему и индивидуалну обуку (ученици који раде на брају), ученике којима је потребна  

додатна подршка због моторичких сметњи. 

Индентификовао ученике за које је потребно израдити ИОП (доношење одлуке о 

изради и врсти ИОП-а). 59 ученик наставни програм је похађаo по ИОП 1, 58 ученика 

према правилнику и потребној документацији имало је израђен ИОП2 из једног или више 

предмета. 

Направљен план додатне подршке ученицима који полажу завршни испит у 

кординацији са тимом за ПР. Није обављен обилазак средљих школа инису одржана 

планирана тематска предавања за ученике седмих и осмих разреда – упознаваље са 

различитим занимаљима., због актуелне ситуације. 

Тим је координисао припрему и подршку при полагању  пробног и завршног 

испита. Преко Тима  за додатну индивидуалну подршку ученицима, према врстама 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 127 
 

сметњи и тешкоћама у развоју, функционисању и учењу и Тима за 

професионалну орјентацију. Дат је табеларни приказ остварене подршке. 

Пратио израду плана транзиције посебно за ученика четвртих и осмих разреда 

Разматрао адекватност различитих облика друштвено корисног рада. 

Пратио функционисање личних пратиоца и организовање педагошке асистенције 

ученицима. Пратио рад тима за пружање додатне подршке деци из других школа и 

предшколских установа. 

Осмишљавао мере и услове за спровођење ИОП-а; 

У сарадњи са стручним органима (одељењска већа, стручна већа) вредновао је 

реализацију ИОП-а, вршио анализу постигнутих резултата, давао предлоге мера за 

побољшање успеха. 

Након анализе свог рада тим је на последњој седмој седници донео следеће 

закључке: 

            -Организацију и функционисање прилагодити актуелној епидемиолошкој 

ситуацији. 

-У наредној школској години акценат ставити на обеебеђивање опреме и 

специфичних асистивних помагала у складу са потребом ученика. 

-Да се у августу и септембру на одељенским већима изврши анализа стања и 

припреме ИОП-и за све ученике. Упознавање наставника предметне наставе са 

карактеристикама ученика петих разреда и новопридошлих ученика по разредима. 

Упознавање нових наставника са специфичностима рада и могућим подршкама. 

-Заузео ставн да би требало размотрити оправданост боравка толико асистената на 

настави. 

-У раду продуженог боравка акценат ће бити стављен на функционалну примену 

знања (не на израду домаћих задатака).  

-На одељенским већима, стручним већима и активима размотрити начине и облике 

додатне подршке ученицима. 

-Саставу тимова за додатну подршку ученицима свих разреда прикључити 

индивидуалне наставнике -дефектологе . 

          -Н-аставници ће бити у обавези да воде портфолио (индивидуалан досије) за све 

ученике, подстицати вршњачку подршку и формативно оцењивање. 
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4.15. Тим за додатну подршку (Тијана Ђулинац) 

У школској 2019/20 одржано је четири састанака Тима за додатну подршку. 

Подршку су пружали стручни сарадници, психолог и социјални радник,  индивидуални 

наставници (дефектолози), наставници физичког васпитања корективне гимнастике и 

логопед: Урош Шотаревић, Десанка Таталовић, Доминика Сидоренко Перић, Јелена 

Миленовић, Сека Џамбаразовски Алорић, Марија Станојевић, Љиљана Голубовић, 

Марина Ђорђевић, Драгана Ранчић, Далиборка Митић,Тамара Ходалић и Тијана 

Ђулинац.  

На нивоу ученика млађих разреда и предшколске групе пружене су логопедска 

подршка, реедукација психомоторике и визуелног тренинга, сензорна интеграција, 

прегледи и вежбе ортооптичара-плеоптичара, Монтесори методе учења, корективне 

гимнастике. У раду је примењивано почетно тестирање адекватним мерним 

инструментима, реализује се индивидуални рад, рад у пару и групи. У току овог 

полугодишта наставља се са обуком слепих и високо слабовидих ученика за рад на 

рачунару и An-Reader говорном софтверу. У оквиру обуке ученици се обучавају за слепо 

куцање и употребу рачунара у свакодневном раду. 

На нивоу ученика старијих разреда пружена је додатна подршка из наставних 

предмета српски језик и математика. План и програм активности је реализован према 

могућностима ученика.  

Од почетка школске 2019/20 године десеторо деце је долазило на додатну 

подршку из других школа у нашу школу.На логопедске вежбе долазе 2 ученика млађих 

разреда,на вежбе ортооптике и плеоптике 3 ученика( два ученика I и један ученик VIII 

разреда),на сензотну интеграцију долазе 2 ученика( I и VII разред),на Монтесори методе 

учења 2 ученика млађих разреда,на индивидуалну подршку у настави из српског језика 

долази 1 ученик VI разреда,а на подршку из математике 1 ученик IV разреда. Ученик који 

је на подршци из математике долази и на логопедске вежбе у другом термину. 

За ученике ОШ „Драган Ковачевић“ предшколског узраста и од I-IV разреда 

пружа се 155 часова додатне подршке недељно, односно, сви ученици су на два и више 

типа додатне подршке недељно.За ученике од V-VIII разреда пружа се 115 школских 

часова додатне подршке. 

Додатна подршка је пружена родитељима у виду саветодавног рада и опсервације 

ученика као и непосредног рада са ученицима редовних школа, предшколских установа и 

вртића. Успостављена је сарадња са установама којима је потребна додатна подршка. У 

јуну је пружена подршка родитељима у виду саветодавног рада и процене шесторо 
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ученика за додатном подршком. Такође је урађена процена вида ученика В.В. 2. 

разреда из ОШ „Јован Миодраговић“. 

Подршка је пружена индивидуално. Наставницима и сарадницима других школа и 

предшколских установа дати су савети и инструкције за рад са децом и родитељима као и 

помоћ у изради индивидуалних планова подршке. 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима је на највишем нивоу. 

4.16. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања (Снежана Вујић) 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

је радио у сталном саставу : Силвана Плавшић(директор школе), Катарина 

Симић(секретар школе),Доминика Сидоренко –Перић (школски психолог), Јелена 

Миленовић(социјални радник) и Снежана Вујић (дефектолог). Остали чланови колектива 

придруживали су се према потреби. 

Током школске 2019/20.године Тим је одржао један састанак током првог 

полугодишта , дана 7.11.2019. године . На овом састанку је расправљано о испадима и 

проблемима у понашању Петра Обрадовића, ученика V/3. Том приликом састанак Тима 

је организован у проширеном саставу уз присуство оца поменутог ученика, Одељенског  

већа V/3 и Тање Вуксановић ( председник Савета родитеља). Током састанка изнети су 

проблеми који постоје у раду и комуникацији са овим учеником и дати су предлози за 

њихово превазилажење . Наложено  је праћење ефеката како би се одлучило о даљем 

раду и поступцима. 

Истог дана је расправљано и о случају ученика Луке Ђукића против кога је био 

покренутдисциплински поступак. Поступак је обустављен 18.11.2019. дел.бр. 1444 због 

хоспитализације ученика. У складу са тим, одлучено је да се сачекају извештаји лекара 

специјалисте за одређивање даљих мера и поступака у односу на овог ученика. 

До обуставе наставног процеса у просторијама школе и преласка на online наставу 

и рад од куће 16.3.2020. због ванредног стања изазваног  пандемијом вируса ковид-19, а 

одлуком Владе РС, није било потребе за решавањем дисциплинских испада и проблема 

на састанцима Тима. Проблеми који су постојали били су спорадични и на нивоу првог 

степена насиља, па су решавани на часовима одељенског старешине уз ангажовање 

појединих чланова Тима по потреби и на саветодавном нивоу. 
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План који је био предвиђен за текућу школску годину реализован је 

складно постојећој ситуацији уз одговарајуће измене и прилагођавања постојећем начину 

рада. 

4.17. Тим за маркетинг (Марија Мудрић) 

Тим за маркетинг се у току школске године усредсредио на предузимање 

активности везаних за унапређење угледа и обележја школе, одржавање добре сарадње са 

родитељима, презентовање истраживачких радова на стручним скуповима, медијској 

презентацији и редовном ажурирању сајта школе.  

У последњем тромесечју, од половине марта, чланови Тима за маркетинг 

активности су  усмерили на редовно ажурирање сајта информацијама везаним ванредно 

стање услед епидемије вирусом Covid 19. Чланови Тима за маркетинг дали су велики 

допринос у креирању и дељењу школских брошура (у прилогу) и маркетиншког 

материјала, као и у креирању званичних профила школе на друштвеним мрежама. 

Чланови Тима за маркетинг за школску годину 2019/2020. били су: 

 Ходалић Тамара 

 Митић Далиборка 

 Ранчић Драгана 

 Мудрић Марија 

 Шотаревић Урош 

 Толић Марина 

 Каменковић Миријана 

Циљеви Тима за маркетинг се реализовао кроз екстерни и интерни маркетинг. На 

екстерном плану су се остваривали кроз семинаре, медијску презентацију, састанке на 

нивоу локалне заједнице, учешћима на стручним скуповима и презентацијом радова.  

На интерном нивоу су се остваривали кроз сарадњу са родитељима,  ученицима и 

бољем информисању наставног особља о актуелним дешаваљима. Истакнути циљ у току 

школске године је био рад на популаризацији и примени асистивне технологије, 

уређивању унутрашњости школе потребним стимулативним материјалима и медијској 

презентацији школе( у прилогу). 

У току школске године 2019/2020. реализоване су следеће активности: 

• Дочек првака и приредба поводом пријема првака 
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• Израда плана за креативне радионице дете-родитељ 

• Ажурирање сајта 

• Одређивање потреба за Асистивном технологијом у настави 

• Обележавање дечије недеље пригодним активностима на нивоу школе 

• Ликовни и литерарни конкурси на нивоу школе 

• Презентација школе редовним школама 

• Медијска презентација школе 

• Укључивање спољних сарадника који су стручљаци из појединих области 

(ЕКО ХАБ- еколошке радионице) 

• Избор тема за презентовање на стручним скуповима 

• Новогодишњи штанд и оргаизовање новогодишње изложбе у холу школе 

• Украшавње школе за новогодишње празнике 

• Пријављивање учешћа на стучним скуповима (Дани дефектолога) 

• Припрема материјала за публикацију о развоју школе 

• Креирање и израда штампаног материјала за презентацију школе 

• Креирање званичних профила школе на друштвеним мрежама 

• Организовање испраћаја матураната 

• Рад у домену асистивне технологије, обучена су два ученика за рад на 

Брајевој тастатури и саветодавни рад за примену адекватног помоћног 

средства (ручна лупа, тастатуре са увећаним тастерима и тастатуре са 

тастерима у боји) 

• Презентација успеха наших ученика на такмичењима која су се одржавала 

током школске године 

Активности које нису реализоване у потпуности настале су због упућивања на 

наставу на даљину услед ванредне ситуације проузрокованом пандемијом. 

4.18. Тим за професионалну оријентацију ученика 
(ЈеленаМилановић) 

Ове школске године ученици осмих разреда упознати су са појединим подручјима 

рада, образовним профилима и карактеристикама средњег образовања кроз поједине 

облике васпитно-образовног рада. Ученици су информисани о завршном  испиту, 

критеријумима уписа у средње школе, мрежом школа и проходношћу за даље 

школовање. 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 132 
 

Ђаци су кроз радионице, ЧОС-ове упознати су са здравственим, био-

физиолошким, психолошким и образовним карактеристикама битним за њихово 

усмеравање према одређеним подручјима рада и образовним профилима. 

Ученици су могли да стекну увид у различита занимања –  презентација средњих 

школа као и кроз  примере из живота. 

У поједине активности били су укључени и ученици седмих разреда. 

Сви ученици тестирани су батеријом тестова предвиђених за професионалну 

орјентацију. Током првог полугодиште и прва два месеца другог полугодишта школске 

године одржано је више радионоца из области Професионалне орјентације које су биле 

планиране ГПРШ. 

Обављен је индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима након 

завршетка ванредног стања. Родитељи су долазили према утврђеној сатници . 

Припремна настава држала се од фебруара месеца до 15.03.2020. у школским 

условима, да би настављена припремом онлајн и у прве две недеље јуна месеца у школи 

према утврђеном распореду. 

Пробни завршни испит одржан је 2.06.2020.године и то  из математике док су 

друга два теста –српски и комбиновани тест носили кући , радили и донели у школу на 

прегледање. Завршни испит одржан је 17.06. тест  из матерњег језика, 18.06. тест из 

математике  и 19.06. комбиновани тест. Полагању је приступило 19 ученика, с тим што 

једна ученица није приступила полагању теста из матерњег језика у јуну месецу већ је 

полагала у августовском року. Полагало се у седам учионица. За све ученике је 

обезбеђена подршка при полагању завршног испита у зависности од њихових потреба. 

Девет ученика је радило тест по редовном програму, осам ученика по ИОП-у2 и двоје 

ученика је радило одређене предмете по редовном, а неке по ИОП-у2. Што се тиче 

постигнутих резултата ученика по редовном програму, просек бодова је следећи: 

матерњи језик  9,08, математика 7,13 и комбиновани 10,75. По ИОП-у 2 - српски језик 

16,88 -математика 14,2 -комбиновани 17  поена. 

 Сви ученици су уписали средње школе у складу са својим жељама 
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4.19. Тим за наставу у природи, излете и екскурзије 
(ТатјанаГлишовић) 

Чланови Тима: Татјана Глишовић, Љиљана Голубовић, Светлана Спарић Секулић. 

Школским програмом од 1. до 8. разреда основне школе предвиђен је план и 

програм за извођење наставе у природи, излете и екскурзије. 

На Одељенским већима млађих и старијих разреда предложене су следеће 

дестинације: 

За млађе разреде (једнодневни излет): Велико Поморавље, Вуков крај, Путевима 

сецесије: Сента, Суботица, Палић, Ваљевски крај. 

На Савету родитеља изабрана је дестинација: Сента, Суботица, Палић али да се 

одложи за следећу школску годину. 

За старије разреде – дестинације – излети: 

- Ресавска пећина- Деспотовац- Раваница; 

- Обедска бара – Идвор; 

- Царска бара – Зрењанин; 

- Шабац – Засавица; 

- Авала – Космај; 

- Сремски Карловци – Нови Сад; 

- Вршачка језера; 

Дводневне екскурзије: 

- Студеница – Врњачка бања – долина Ибра – Жича – Крушевац; 

- Златибор – Златар – Шарганска осмица – Ужице – Овчарско-кабларска клисура – 

Горњи Милановац; 

Предложене дестинације су изложене на Савету родитеља и оне су од истих 

усвојене. 

Извршено је анкетирање родитеља о изјашњавању да ли су сагласни да њихово 

дете иде на излет, екскурзију или наставу у природи.  

Ученици млађих разреда  ( други, трећи и четврти разред) ишли су на рекреативну наставу на Гоч 

у периоду од 18.9. – 25.9. 2019. године у организацији Црвеног крста. 

Сви остали облици наставе у природи ( излети и екскурзије) нису реализовани због пандемије 

корона вируса. 
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4.20. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 
установе (Силвана Павловић) 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је у школској 

2019/2020.години. Тим је радио у следећем саставу: директор, Силвана Павловић 

(Плавшић), психолог, Доминика Сидоренко Перић, социјални радник, Јелена Миленовић, 

предметни наставник, Татјана Глишовић, дефектолог, Бранкица Митрић, Александра 

Мијатовић  (представник родитеља), проф. др Драган Рапаић (представник локалне 

самоуправе) и Миа Томић (Ученички парламент ). Руководилац Тима је Силвана 

Павловић, директор. У току школске 2019/2020.год. Тим је одржао један састанак на 

којима су се разматрале теме као што су упознавање са:  

 Правилником о стандардима квалитета рада установе. 

 Правилником о стандардима квалитета рада директора. 

 Наставничким комптетенцијама. 

 Правилником о сталном стручном усавршавању.  

Након упознавња стандрда и компентетција урађено је следеће: 

 Анализа капацитета школе у погледу људских и материјалних ресурса 

 Одређивање сарадње са другим стручним органима школе. 

 Мета стања-наставничке компетенције и приоритетне области-анализа личних 

порфолија и потребе стручног усвршавања (знања и вештине); 

 Анализа и израда модела формативног оцењивања и педагошке свеске наставника; 

 

Циљеви и задаци: стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада Школе;  

 кординира свим активностима и мерама које предузимају стручни органи, тимови 

и педагошки колегијум; 

 развој методологије самовредновања у односу на стандрде квалитета рада 

установе; 

 користи аналитичко – истраживачке податке за даљи развој установе; 

 даје стручно мишљење у поступцима за стицање звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника; 

 прати развој компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу 

на захтеве квалитетног васпитно – образовног рада, резултата самовредновања и 

спољашњег вредновања; 

 учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој 

Школе; 

 учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 
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 сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности; 

 прате напредовање ученика у односу на очекиване  резултате;  

 предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у процесу 

образовања и васпитања; 

 решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

 

Програм додатне подршке се реализује како у самој школи за наше ученике тако и 

ван наше установе за ученике укључене у редован систем школовања, као и децу узраста 

до пет година.  

Покрећу се пројекти поводом организације подизања капацитета наставначких 

компентенција: 

 

Поводом развоја установе реализују се следћи пројекти: 

11. У школи је организована је петодневна едукација „Процена и рехабилитација вида 

- основни ниво“ у реализацији Едукацијског центра „Мали дом-Загреб“. 

Предавања су одржана у периоду од 04.11. до 11.12.2019. године. Едукацију су 

поред девет чланова колектива наше школе похађале и три професорке Факултета 

за специјалну едукацију и рехабилитацију. Сви полазници су успешно прошли 

завршно тестирање. 

 

12. У оквиру Амбасаде Канаде је организован хор од дипломата и њене екселенције 

амбасадорке Канаде -The Internacional Belgrade Singers (IBS). На оснвоу 

спроведеног донаторског концерта 17.12.2019.године је на диван начин 

промовисана наша школа. 

 

13. У периоду од 20.02. до 22.02.2020. године  у Загребу је одржан први модул 

едукације „Процена и рехабилитација вида – напредни ниво“. Едукација је 

одржана у просторијама Едукацијског центра „Мали дом – Загреб“ који је и 

организатор. Три представника наше школе који су завршили основни ниво 

почели су похађање напредног нивоа, то су Силвана Павловић-директор, Сека 

Џамбазовски-Алорић и Урош Шотаревић. Perkins school for the blind Internacional 

USA, нашој школи су обезбеђена средства за наменску употребу поводом обуке 

„Функционлна процена вида“ за три дефектолога- тифлолога у трајању од 6 

месеци у Загребу. Услед примене низа превентивних и заштитних мера у борби 

против вируса Covid-19 обука је одложена за наредну школску годину. У току ове 

школске године одржан је само један модул, због пандемије вируса COVID-19, 

остали модули су отказани и померени за наредну школску годину. 
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Остварена је веома значајна сарадња са свим стручним активима и стручним 

већима школе. Међусобна сарадња подстакла је боље остваривање програмских садржаја, 

односно активности Тима а што је изнад свега дало резулта у оквиру вредновања рада 

школе.  

Након свега изнетог чланови тима су дали позитивно мишљење поводом извештаја. 

Након коплетне анализе овај тим је разрадио нови акциони план за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе. 

4.21. Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва (Снежана Скендерија-Булић) 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва формиран је у 

школској 2018/2019.години. Тим је радио у следећем саставу: Скенедерија Булић 

Снежана, Каменковић Мирјана, Живановић Јелена, Вујић Снежана , Пацек Марија 

Вуксановић Татјана ( представник родитеља).Руководилац Тима је Скендерија-Булић 

Снежана.У току школске 2019/2020.год. Тим је одржао три састанака на којима су се 

разматрале теме као што су  

 Упознавање са међуптредметним компетенцијама и предузетништва. 

 Анализа ефеката тематске и интердисциплинарне наставе у односу на 

предузетништва. 

 Анализа ефеката пројектне наставе у првом разреду. 

 Анализа ефеката пројектне наставе у петом разреду. 

 Израда плана предузетништва 

 Одређивање сарадње са другим органима школе. 

 Анализа и израда различитих модела остваривања међупредметних компетенција и 

предузетништва.  

 Међупредметне комптенције –Школски програм, уџбеници, методе учења и наставе, 

наставна средства. 

 Израда плана стручне подршке наставницима, васпитачима и стручним 
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сарадницима. 

 Праћење рада наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 Пружање стручне подршке наставницима, васпитачима и стручним сарадницима. 

 Учешће у изради радова на стручним скуповима. 

 Анализа остварености и ефеката међупредметних компетенција и предузетништва и 

предлог мера подизање капацитета рада установе на крају првог полугодишта. 

 Анализа остварености и ефеката међупредметних компетенција и предузетништва и 

предлог мера подизање капацитета рада установе на крају другог полугодишта. 

 Израда годишњег извештаја о раду тима. 

 Израда годишњег плана рада за следећу школску годину. 

 Анализа и мета стања-потребна знања и вештине наставника, васпитача и стручних 

сарадника. 

 Предлог начина организовања наставе у школи на основу Стручног упуства за 

оранизацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 

2020/2021.години, број:610-00-00674/2020-07 од 11.08.2020.године; 

 Предлог оперативног плана организације и реализације наставе за школску 

2020/2021.годину; 

Остварена је веома значајна сарадња са свим стручним активима и стручним већима 

школе. Међусобна сарадња подстакла је боље остваривање програмских садржаја, 

односно активности Тима током ове школске године што ће свакако имати значаја за још 

бољи и успешнији рад у наредној школској години. 
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4.22. Тим за за организацију приредби и изложби 
(Марија Станојевић) 

У току школске 2019/2020. успешно одржано је нeколико наступа и изложби. 

Увидом у рад свих колега у току школске године закључено је да се рад на припреми 

наступа, приредби, изложби редовно и успешно одвијао најчешће у оквиру редовне  

наставе хора и оркестра као и цртања сликања и вајања,  кроз многобројне секције: 

драмска,  рецитаторска, музичка, ликовна, те у оквиру додатне наставе.  Предложено је 

да се анкета за наредну школску годину обави уз веће уважавање процењених 

способности ученика и уважавање жеља саме деце . 

 

• Октобар 2019.  

-Ученици који похађају ликовну секцију предвођени наставницом ликовне културе  у 

циљу уређења ходника обојили су рамове, осликали и поставили своје радове и на тај 

начин допринели уређењу школског ентеријера током.  

-Одржана је и посета сајму књига. Професори српског језика су тим поводом 

организовали посету Сајму књига и упознавање ученика са најновијим књижевним 

издањима различитих издавача.  

-8.10. 2019. у Градској скупштини одржан је Фестивал "Крилате речи".  

- Oвај месец је обележио и почетак израде бисте Драгана Ковачевића уз велику помоћ 

родитеља Драгана Пековића, као и директора ОШ "Радоје Домановић" и професора 

вајарског одсека Академије ликовне уметности. У сарадњи са професорком Стаником 

Ковачевић Дикић успешно је започета и прва монографија наше школе. 

• Новембар 2019.. Постављена је изложба ученичких ликовних радова на слободну тему. 

• Децембар 2019 

-17.12.2019 постављена је новогодишња изложба ликовних радова ученика старијих 

разреда.. Био је то још један наш начин да обележимо овај весели празник радовима 

ученика.  

-У Комбанк Дворани 26.12. 2019. одржана је Новогодишња радионица са  Сузаном 

Перић. 

 -Oбележен je  Светски дан инвалида 3.12.2019. у присуству ученика из других 

специјалних школа. Ученици осмог разреда наше школе имали су веома успешан наступ, 

драмску тачку . 

 -Ученици наше школе били су 18.12.2019. специјални гости на отвореној проби 

Београдске филхармоније. На овај начин деца су стекла дивна искуства и на тај начин 

промовисали школу. 
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-19.12.2019. постављен је пано тј декоративна инсталација коју су ученици 

направили на часовима додатне наставе на тему новогодишњих празника. 

-24. 12. 2019. постављен је колажни пано честитка, такође на тему Нове године. 

-30.12.2020. Током последње недеље децембра изведен је музички програм поводом 

доласка два различита донатора који су деци поклонили пакетиће. 

 

• Јануар 2020.  

 16. 1 2019. у холу и приземљу наше школе постављена је пригодна изложба ученичких  

радова на којима је представљен лик Св. Саве.  Овде су наши ученици вешто, маштовито  

и врло оргинално исказали свој ликовни доживљај теме. Школска слава Свети Сава 

обележена је у овиру корелацијског часа верске наставе, српског језика, историје, 

ликовне и музичке културе у цркви Светог Марка.У Нову годину ушли смо са бистом 

Драгана Ковачевића, симболом наше школе. 

• У фебруару 2020. је одржано такмичење "Златна сирена." Три ученика наше школе 

освојила су прво место у својим категоријама и два ученика друго место, опет свако у 

својој категорији. 

 Од 17.3.2020. због ппојаве пандемије ковид вируса , редован ток наставе је прекинут, а 

настава се одвијала онлајн .Ученици до краја школске године нису дола зили на наставу. 

Рад тима се до тог тренутка нормално одвијао, а након тога је био немогућ у датим 

условима због прописаних мера у циљу спречавања пандемије као што су мере 

дистанцирања , изолације и забране масовних окупљања. Рад наставника и ученика био 

је усмерен превасходно на организацију онлајн наставе. Школа је једино органиозовала 

29.06.2020. прикладну прославу матуре у школском дворишту за ученике осмог разреда, 

поштујући све прописане епидемиолошке мере. 
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5. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

ИНДИВИДУАЛНИХ НАСТАВНИКА 

5.1. Социјални радник (Јелена Миленовић) 

Пре почетка нове школске године почеле су припреме за што ефикаснији почетак: 

годишње планирање рада, извештај о раду социјалног радника за школску годину, 

извештај о раду Савета родитеља за школску  годину, извештај о сарадњи са  Црвеним 

крстом Старог града, статистика успеха и владања на крају школске године. 

За све ученике града Београда Министарство просвете и Градски секретаријат за 

образовање обезбедио бесплатне  уџбенике и радне свеске које смо на почетку године 

поделили ученицима заједно са упутством за коришћење и чување уџбеника. 

Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада 

састoјало се из: сагледавања места школе у складу са инклузивним тенденцијама – 

промене које ове тенденције омогућавају (израду евалуацију ИОП планова,план подршке 

за одређене групе деце по врстама сметњи,  план мреже и начина пружања подршке); 

учествовања у тимском планирању образовно-васпитног процеса (оптерећење фондом 

часова, разредна старешинства, формиранје одељења, планирање рада продуженог 

боравка, ваннаставних и секцијских активности, изборне наставе, рада индивидуалних 

наставника..); програмирања нових облика ваннаставних активности за старије ученике - 

праћења реализације ових садржаја; израде годишњег и месечних планова рада; праћења 

ученика и разреда; анкете за изборну и факултативну наставу, као и организације и 

извођења ове наставе; израде статистичке евалуације на крају тромесечја и полугодишта. 

Учешће у раду одељенских већа као и у раду наставничког већа, тиму за заштиту деце од 

насиља, тиму за ИО, маркетингу школе, члан школског одбора, руководиоц тима за 

професионалну орјентацију, члан тима за ученичка питања,  као помоћ око организовање 

и припрема излета и рекреативне наставе( и ове године због малог броја пријављених 

није спроведена). Учествовала сам у спровођењу васпитно-дисциплинских поступака за 

поједине ученике. Посебан акценат дат је на рад са  породицама са више деце као и децом 

са проблемима у понашању. 

Као на почетку сваке школске године урађени су спискови ученика који користе 

исхрану у школи. С обзиром да општине финансирају исхрану са њима су потписани 
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уговори након спроведене јавне набавке. У овој школској години добављач хране 

је ,,БНБ кетеринг'', а храна је остваривана у виду ужине и ручка. У овој школској години 

110 ученика је користило само ужину а 80 ученика користила су оба оброка. Такође 11 

ученика је користило посебан оброк ( без глутена, казеина, сећера , соли) према 

извештају надлежног лекара. Током школске године често је контролисана храна и била  

је на задовољавајућем нивоу.  

Током године пуна пажња посвећена је сарадњи са друштвено-политичким 

институцијама и друштвеним организацијама, центрима за социјални рад, образовним 

институцијама, домовима здравља и другим.Са одељењима Градског центра за социјални 

рад континурано сам сарађивала током целе школске године у вези проблематичних 

ученика и њихових породица.  Са ученицима  посебно сам се бавила саветодавним радом 

у циљу што мањег изостајања са наставе. И ове школске године интезивна је сарадња  са  

Интересорним комисијама на територији града. Ове школске године интересорне 

комисије и поред новина у правилницима функционисале су задовољавајуће. 

Добра сарадња и ове године је настављена са ДЗ Стари град и др. Љиљаном 

Мијаиловић, па је тако урађен систематски преглед наших ученика као и редовна 

вакцинација и ревакцинација. Током године урађени су и стоматолошки превентивни 

прегледи у сарадњи са др. стоматологије Александром Раичевић. 

Посебна сарадња остварена је са Црвеним крстом Старог града, па смо 

организовали  низ радионица. Током школске године ученици су подсредством Ц:К: 

Стари град ишли у зоо врт, више пута у позориште и посећивали друге спортске и 

културне активности. Ученици четвртог разреда освојили су треће место на квизу ,,Шта 

знаш о црвеном крсту'' које је и ове године одржано у нашој школи.  Ове школске године 

као члан Скупштине Црвеног крста Старог града присуствовала сам на три седнице.  

Учествовала сам заједно са психологом и логопедом као руководиоц Тима за 

професионалну орјентацију ученика осмог разреда. Током првог пол и у два месеца 

другог полугодишта ученици су радили тестове а на крају обављени су разговори и са 

ученицима и са родитељима како би ученицима пружили стручну помоћ у избору 

будућег занимања. Одржане су радионице из пакета ПО предвиђене за ученике седмог и 

осмог разреда. Ове године нисмо ишли у обилазак средњих школа због актуелне 

епидемиолошке ситуације и ванредног стања. 

Тимски рад на пријему првака и предшколаца као и нових ученика осталих 

разреда од априла месеца до јула – путем мејла. 

Групни рад са ученицима и индивидуални разговори са млађим ученицима о 

хигијени, дечијим правима и конкретним ситуацијама. 

Праћење и проучавање узрока неуспеха ученика условљени породичним и 

социјалним условима. Обављани су индивидуални разговори са ученицима и њиховим 
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родитељима. Радила сам на остварењу појединих права из области социјалне 

заштите. Посебна пажња током ове школске године пружана је новим ученицима, 

ученицима који су доста изостајали као и ученицима са проблемима у поношању. 

Током године подељено од доста пакета које је донирао Црвени крст у виду одеће, 

обуће, хране и средстава за хигијену, Банка хране донирале је и ове школске године 

храну и слаткиша за све ученике.  

У окриву сарадње са Асоцијацијом спорт за све ученици наше школе су и током 

ове школске године наставили с бесплатном школом пливања, и другим спортским 

активностима у њиховој организацији. 

Са општином Стари град и ове године настављена је успешна сарадања. Ове 

школске године општина је припремила поклоне за све ђаке прваке, лаптоп рачунаре за 

трећаке и њихове наставнике . 

Сви ученици наше школе остварили су право на бесплатне нове уџбенике за 

школску 2019/2020. Годину. 

Учешће у спровођењу и припреми завршног испита, као и у шприпреми и 

организацији пробног завршног испита за ученике осмог разреда. 

Стручно усавршавање: присуствовање републичким секцијама стручних 

сарадника који су се одржавале једном месечно , присуствовање активима стручних 

сарадника у оквиру специјалних школа (јендом по тромесечју) као и великом броју 

отворених и корелацијских часова.   

Маркетиншке активности предузимане су са циљем упознавања шире популације 

са специфичностима нашега рада и ресурсима које имамо за пружање додатне подршке 

деци са посебним потребама. У ту сврху су обављане посете разним установама и 

институцијама и организоване презентације о нашој школи.  

Вођење евиденције о ученицима који се налазе у тешкој породичној и 

материјалниј ситуацији, вођење дневне евиденције рада, месечне евиденције као и израда 

извештаја на крају полугодишта и на крају школске године. 

Неопходно је побољшати индивидуалну наставу и подршку ученицима у старијој 

смени због великог броја деце са тешкоћама у учењу, нарочто након дужег боравка у 

кући услед онлајн наставе.  Такође наставити са стварањем сигурне и безбедне средине за 

децу укључивањем у рекреативне паузе, повећање ваннаставних и спортских активности.  
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5.2. Психолог (Доминика Сидоренко) 

Ове школске године учешће психолога у остваривању образовно-васпитног рада у 

школи реализовано је  кроз следеће активности: 

Планирање, програмирање, организовање праћење и вредновање образовно-

васпитног рада састoјало се из: сагледавања места школе у складу са инклузивним 

тенденцијама – промене које ове тенденције омогућавају и усклађивање са развојним 

планом школе; разрада плана мреже, план ране превенције и начина пружања подршке 

другим школама и установама. У концепције годишњег плана рада установе- план 

подршке за одређене групе деце по врстама сметњи, планове индивидуалне подршке, 

учешће у изради педагошких профила и евалуација индивидуалних образовних планова. 

Учествовање у тимском планирању образовно-васпитног процеса (оптерећење фондом 

часова, разредна старешинства, формиранје одељења, планирање рада продуженог 

боравка, ваннаставних и секцијских активности, изборне наставе, рада индивидуалних 

наставника, стручног усавршавања наставника..); Програмирања нових облика 

ваннаставних активности ученика,плана транзиције, превентивних програма- реализација 

или праћења реализације ових садржаја. Увођење у рад и праћење нових наставника, 

личних асистената. Све предходно наведене активности изводе се у сарадњи са 

директором, социјалним радником и другим наставницима. У периоду од марта до 

априла месеца дошло је до одступања од глобалног плана активности. Корекција плана и 

реализација активности, била је усклађена са актуелном ситуацијом. 

 

Планирање личног стручног усавршавања и развоја, хоспитовања студената и учешћа у 

пројектима и истраживањима; посета часовима, израде годишњег и месечних планова 

рада психолога;  праћења ученика и разреда, радионичарског рада са ученицима; анкете 

за изборну наставу и остале ученичке активности, као и организације и извођења ове 

наставе; израде статистичке евалуације на крају тромесечја и полугодишта; рад у 

тимовима, организовање разних видова ваншколских активности ученика; Планирања 

сарадње са родитељима и локалном заједницом и свим врстама установа које раде се 

нашим ученицима, свим интересорним комисијама и центрима за социјални рад. 

Планирање професионалне орјентације (са социјалним радником и разредним 

старешинама старијих разреда) и активности у оквиру истог; сређивања документације уз 

евалуацију досадашњег рада и писање извештаја и дописа. 

Предузимање мера за побољшање свеукупног развоја и постигнућа ученика; уз 

тимско праћење напредовања деце и анализу субјективних и објективних подстицајних и 

реметећих фактора у циљу оптималног развоја. Анализа специфичне дидактичо 

методичке подршке у складу са потребама сваког детета понаособ. Руковођење тимом за 

инклузивно образовање и координација вршњачког тима. 
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Сарадња са наставницима и сарадницима на унапређивању васпитно-

образовног рада одвијала се кроз:усклађивање приступа и рада наставника са 

специфичностима ученика и одељења, организацију тимског пријема нових ученика, 

првака и предшколаца у циљу целовитог сагледавања детета и квалитетније израде 

индивидуалног образовног плана и евалуације истог, организовање индивидуалне 

подршке за сваког ученика, упознавање нових разредних старешина са карактеристикама 

ученика; саветодавни и информативно консултативни рад са новим наставницима ради 

упознавања са специфичностима функционисања школе и карактеристикама и 

афинитетима ученика; учешће на седницама и тимовима; планирање подела разреда - 

распореда учионица; организацију одвијања редовне, допунске и додатне наставе и 

других ваннаставних активности; реорганизација рада боравка за старије ученике; са 

разредним старешинама осмишљавање активности у циљу превенције насиља и 

корекције неадекватног понашаља;планирање писмених и усмених облика оцењивања, 

тимски рад на професионалној оријентацији ученика; усклађивање тема за часове  чоса, 

као и родитељске састанке, анкетирање, ваншколске активност... Сарадња са 

наставницима из продуженог боравка ради осмишљавања и организације истог: писање 

пројекта, осмишљавање слободних активности, о индивидуалном приступу и помоћи у 

изради домаћих задатака и социјализацији. Посете часовима обављане су са различитим 

циљевима и мотивима. Пратила рад приправника и њихово полагање стручних испита. 

Спровођење критеријумског тестирања у млађим и старијим разредима, улазног 

тестирања и анализа постигнутих резултата.  

Групни рад са ученицима обухватао je: државање, организовање или вођење на 

радионице и предавања. Са млађим ученицима активности су спровођене у мањим 

групама, обично везане за конкретне догађаје или конфликтне ситуације, здраве стилове 

живота, дечја права.. У раду са ученицима старијих разреда обрађиване су теме: како 

чувамо планету, поштовање различитости: расних - верских – родних - националних.., 

хумане вредности,  карактеристике пубертета, технике учења, учење и заборављање, 

врсте злостављања, болести зависности, конфликти са одраслима и међу вршњацима, 

важност хобија, дечја права, електронско насиље... Координација вршњачког тима и 

активности које је исти предузео .Учествовање у организацији и реализацији пројеката 

који су се спроводили у току године у школи.Организовање ваншколских активности 

ученика у циљу рехабилитације моторичких способности, осмишљавања коришћења 

слободног времена, подстицања социјализације, упознавања различитости и 

професионалне орјентације. Различите заједничке акције,  радионице и манифестације са 

децом из других школа. Као што су: одласци у позоришта, биоскопе, на утакмице, 

манифестације; сваконедељне активности попут ликовних, еколошких радионица, обука 

у пливању, радионице и турнири шаха, спортска такмичења; радионице о ромоција 

хуманих вредности,.. У сарадњи са различитим организацијама и установама: „Спорт за 
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инвалиде“, „Колосеум“ „Дај ми руку“;  „Еко хаб“, радионице у организацији 

црвеног крста. 

Индивидуални рад са ученицима и родитељима: на почетку школске године 

праћена је адаптација ученика првог разреда, затим новопридошлих ученика у вишим 

разредима и ученика чији су родитељи затражили посебну помоћ. За време ванредног 

стања омогућен је саветодавни рад са децом и родитељима преко телефона. 

Индивидуалним саветодавним  радом обухваћени су и ученици који су то сами 

затражили, или су их упутили наставници. Индивидуална сарадња и саветодавни гад са 

родитељима обављан је редовно на ИОП тимовима, а по потреби - током године уколико 

су се јавили проблеми у функционисању или понашаљу.  

Групни рад са родитељима организован је на родитељским састанцима ученика 

првог и петог разреда, ради договора око будуће сарадње, информисања о техникама 

учења и памћења,мотивацији, описног оцењивања. У старијој смени групни рад је 

посебно спровођен са родитељима осмака, ради обављања активности предвиђених 

програмом о професионалној оријентацији; са родитељима ученика петих и шестих 

разреда због дисциплинских проблема; остали разреди:поремећај пажње и понашаља, 

радне навике, захтеви предметне наставе,  правилно коришћење друштвених 

мрежа...Сарадња са родитељима чија би деца требало да остају у продуженом боравку 

ради додатног васпитног или едукативног рада. Упућивање родитеља у процедуру 

остваривања права за децу којој је потребна посебна подршка по било ком основу. Кућне 

посете ученицима биле су мотивисане различитим разлозима, а обављане су са 

социјалним радником школе и у договору са разредним старешинама.  

Сарадња са педагошким асистентима  и личним пратиоцима деце, односно 

ученика на координацији активности у пружању подршке деци, односно ученицима  који 

се школују по индивидуалном образовном плану. 

Аналитичко-истраживачки рад, хоспитовање и рад у стручним органима: тимска 

израда елабората ; пројекат за опремање и уређење учионица и боравка,новог простора за 

радионичарски рад, студијско путовање запослених; хоспитовање студената са 

Филозофског и Дефектолошког факултета;менторски рад  и сарадња са студентима и 

постдипломцима који су праксу и истраживања  обављали у нашој школи у току читаве 

године;  

Контакти  и сарадње са свим установама, институцијама, стручним службама, како 

је и предвиђено годишњим програмом (школски лекар, интерресорне  комисије , центри 

за социјални рад, установе у којима су деца на третману, црвени крст, актив стручних 

служби, хуманитарне и спортске организације...). Учешће у организовању различитих 

манифестација ових организација и ванаставних активности за ученике.  
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Активности везане за мрежу подршке: потписани су уговори са извесним 

бројем установа, покренути разни видови сарадње са њиховим запосленима и пружана 

саветодавна подршка родитељима и деци, наставницима и стручним сарадницима из 

других предшколских установа, основних и средњих школа.Маркетиншке активности 

предузимане су са циљем упознавања интерресорних комисија  и  шире  популације са 

специфичностима нашега рада и ресурсима које имамо за пружање додатне подршке 

деци са посебним потребама. Стручно усавршавање ван установе се није одвијало у 

складу са планом, јер су изостали планирани групни семинари. Организација 

ваншколских активности деце. Хоспитовање студената. Учешће на састанцима стручних 

сарадника школа, у организацији републичке секције. Учешће у активу сарадника 

основних школа Старог града, на активу сарадника специјалних школа. Организовањем и 

присуствовањем у школи различитим облицима наставе и активностима које су имале за 

циљ унапређење васпитнообразовног процеса.  

Примена нових образаца за праћеље функционисања ученика у боравку. Припреме 

за рад и вођење документације обављано је у складу са планом и програмом; уз обиман  

тимски посао израде и евалуације иоп-а и индивидуалне подршке за све ученике у школи 

-узимајући у обзир специфичност установе и пратећи препоруке и инструкције 

релевантних институција. 

Препоруке за даљи рад: више саветодавног рда са родитељима- неопходност 

правовременог осамостаљивања деце,можда кроз радионице, покушати покретање 

радионица (керамике, ткања...) које ће потстицати развој моторике и мануелних вештина 

код ученика.што би могло имати вишеструке позитивне ефекте у њиховом личном и 

професионалном развоју. Неопходно више рада на индивидуализацији наставе,  

5.3. Логопед (Десанка Таталовић) 

У току школске године тестирани су ученици млађих разреда, предшколци, 

поједини ученици старијих разреда и новопридошли ученици. За тестирање су 

коришћени  тестови графомоторике, предикциони тест, глобални артикулациони тест,  

тест анализе и синтезе гласова у речи, тест читања и писања, разумевања прочитаног,  

говорне развијености. Са ученицима , у договору са наставницима, радила сам углавном 

једанпут недељно. 

Логопедским  вежбама било је обухваћано 35 ученика. 

Вежбе су извођене са децом млађег школског узраста ( 26),  и  ученицима старијих 

разреда (7). У оквиру додатне подршке рађено је са двојицом ученика из других ОШ.. 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 147 
 

Са децом је рађено индивидуално или / и у пару и групно (замена 

одсутних наставника, васпитача ). 

Већина деце има комбиновану говорну дијагнозу, са више удружених проблема      

( дислексија, дизграфија, дизартрија, дисфазија, дислалија ). 

За сваки од проблема говорне патологије потребан је упоран, стрпљив и 

континуиран рад који захтева ангажовање свих учесника у процесу развоја детета 

( Родитељ, асистент, васпитач, наставник, логопед ) . Мали број ученика доноси 

свеску за логопеда па логопед пише у свесци за српски језик. 

Већина деце је остварило благи напредак у усвајању читања и писања и изговора 

гласова и граматици. 

У оквиру Тима за пријем и подршку ученицима разговарано је са родитељима и 

опсервирано је 17-торо деце. 

Од средине марта месеца, због актуелне ситуације, материјали за рад су 

прослеђивани ученицима електронски. 

 

У току новембра месеца у школи су хоспитовали студенти Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију – логопедског смера , 4. Године, са предмета 

Језички поремећаји код деце са асистентом Невеном Јечменицом ( 25., 26.,27.11.2019. ). 

У неколико наврата била сам пратилац у школском аутобусу на релацији Земун – 

школа и обратно. 

 

Учествовала сам у раду Тимова, Одељенских и Наставничких већа, координатор 

сам Савета родитеља. 

 

Похађала сам семинар – 15.11.2019. Међународна конференција „Корачам и 

слушам“ 
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5.4. Ортооптичар-плеооптичар (Сека Џамбазовски 
Алорић) 

У току школске 2019./2020. године у ортооптичко – плеоптичком кабинету 

прегледани и тестирани су   сви ученици од 1. до 4. резреда и група предшколаца и једна 

група петака. 

Тестирани су ученици под ризиком из старијих разреда. 

У зависности од резултата налаза ученицима су ординиране вежбе. 

Све вежбе се изводе индивидуално и свакодневно у трајању од 30 – 45 минута, 

што зависи од пажње ученика, потребе и могућности. 

Вежбе се изводе применом прилагођених метода и средстава, а циљ је да се 

стимулише и унапреди развој вида. 

Од укупног броја ученика, дијагностиковано је 12 слабовидих ученика и 14 

ученика са визуелним поремећајима, поремећајем бинокуларног вида. 

Вежбама је било обухваћено 20 ученика нижих и 36 ученика виших разреда. 

После сваке серије вежби рађен је контролни преглед. Нeки ученици су упућени 

код офталмолога, због погоршања стања вида.  Код  једног броја ученика рађено је и 

више серија вежби са паузама. 

У ортооптичком кабинету рађени су и прегледи ученика који су уписивани у току 

школске године као и прегледи будућих ученика првог и осталих разреда.  

Активно сам учествовала у едукацији родитеља или старатеља слабовиде и деце са 

страбизмом у смислу здравственог просвећивања и лечења.  

У току школске године пружана је и додатна подршка ученицима из других школа 

на територији Србије. Процењена су стања и могућности деце, родитељима су дате 

смернице за даљи рад. За 4 ученика из других школа је написана и прослеђена матичним 

школама:  Препорука за рад и адаптацију наставног материјала. 

Увођењем online наставе, послати су спискови са фонтом за увеличање и 

адаптирање наставног материјала. 

Присуствовала сам корелацијским часовима.  

Присуствовала сам конференцији „Корачаам и слушам“ 

Прошла сам обуку „Процена функционалног вида“-основни ниво. 

Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и ваcпитачима је била добра. 
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5.5. Визуелни тренинг и реедукација 
психомоторике (Марина Ђорђевић) 

У току  школске 2019/2020. године вежбе визуелног тренинга и реедукације 

психомоторике  похађаo је 41 ученик млађих разреда и предшколске групе. Додатна 

подршка у виду помоћи у изради контролних и писмених задатака је пружана за 3 

ученика старијих разреда. У оквиру додатне подршке за ученике који похађају друге 

школе остварила сам рад са1 ученицом 2. разреда. 

Предшколска група – 3 деце, 1. разред – 11 ученика, 2. разред – 5 ученика, 3. 

разред -  11 ученика, 4. разред – 11 ученика. Због великог броја ученика неколико 

ученика похађа вежбе сваке друге недеље. Вежбе се изводе индивидуално или у пару. У 

многим областима остварује се корелација реедукације психомоторике и визуелног 

тренинга. Ученици углавном добро сарађују и напредују у складу са својим 

психофизичким могућностима. Вежбе су, између осталог, усмерене на побољшање 

пажње,  развој  говора  и разумевање говора. Садржај вежби је у корелацији са наставним 

градивом. Корелација се остварује применом прилгођених средстава и материјала.  

Додатна подршка за ученике ван школе се пружа у оквиру Тима за додатну подршку и 

подразумева опсервацију детета и саветодавни рад са родитељима. Сарадња са разредним 

старешинама, васпитачима у боравку и стручном службом је добра. 

Ове школске године, 27. новембра, сам положила испит за лиценцу за наставника. 

Пред комисијом сам одржала час српског језика „Опис животиње по избору – стваран 

опис“. 

Стручно усавршавање: 

5.09. 2019. – “Основе образовања ученика са оштећењем вида и додатним сметњама или 

глувослепоћом” – Перкинс центар 

16.09. – 17.09.2019. – „Кортикално/церебрално оштећење вида“, Загреб 

4., 5. 12. и 9. – 11. 12. 2019.  - „Функционална процена вида“, основни ниво 

Посете ван школе: 

19.09.2019. – спортска недеља – посета Калемегдану и Природњачком музеју 

25.10.2019. – „Робин Худ“, позориште „Бошко Буха“. 

28.11.2019. – „Шах без баријера“ 

Корелацијски и угледни часови: 
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20.12. 2019. – корелацијски час ликовна култура и визуелни тренинг, „Боја, 

површина и структура, замислићу, сазидаћу“, И. Богнер, М. Ђорђевић 

27.12.2019. – корелацијски час ликовна култура и визуелни тренинг, „Машта скривени 

свет“, И.Богнер, М. Ђорђевић 

17.01.2020. –корелацијски час ликовна култура, географија „Миграције (сеобе Срба) – 

јединство ликовног израза кроз анализу слике Паје Јовановића“, О. Протић, Т. Глишовић 

– присуство часу 

Дежурства на такмичењима: 

- Књижевна олимпијада 

- Општинско такмичење из историје 

- Завршни испит 

Тимови и активи: 

- Стручно веће разредне наставе – руководилац 

- Тим за додатну подршку 

- Тим за развој школског програма 

5.6. Корективна гимнастика (Далиборка Митић, 
Јасминка Копривица) 

Током школске 2019/2020. године часове корективне гимнастике похађала су два 

ученик млађег школског узраста (наставник Далиборка Митић и Јасминка Копривица), 

осам ученика старијег школског узраста (наставник Далиборка Митић 3 ученика и 

наставник Јасминка Копривица 5 ученика) и шест ученика старијих разреда који су 

долазили на часове корективно-педагошког рада (наставник Далиборка Митић 3 ученика 

VIII разреда и наставник Јасминка Копривица 3 ученика VII разреда). 

Уз мишљење интересорне комисије и резултате обављеног тестирања моторичких 

способности, направљен је план и програм рада за сваког ученика. 

Вежбе корективне гимнастике изводиле су се кроз индивидуални и групни начин 

рада, континуирано током школске године, све до прекида наставног процеса одлуком 

Владе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Извођење вежби 

корективне гимнастике је од изузетног значаја како за ученике са променама постуралног 

статуса и деформитетима, тако и за остале ученике као превентивна мера и допринос 
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поправљању општег статуса организма и  стварању позитивних емоција и воље 

за вежбањем и физичком активношћу. 

Ученици су напредовали у складу са својим могућностима. Уз акценат на 

правилном извођењу корективних вежби и поред инсистирања на правилном држању 

тела, јачању мишићног тонуса, развоју спретности и окретности, односно побољшању 

општих и специфичних моторичких способности, посвећена је пажња и стварању 

правилних навика у односу на спортско вежбање, физичко и здравствено васпитање, 

хигијенских навика, осамостаљивање, као и спортску културу и толеранцију, што је у 

складу са циљем извођења часова корективне гимнастике. 

Сарадња са родитељима, колегама и стручним сарадницима је врло коректна. 

У предвиђеном периоду вршена је са члановима стручног тима анализа 

постигнутих резултата и процена рада и напретка ученика, као и разговори и саветодавни 

рад са родитељима. 

Као вид стручног усавршавања током ове школске године, наставници Далиборка 

Митић и Јасминка Копривица, учествовале су у многим активностома, организовале 

такмичења и спортске активности и оствариле резултате, док су постојали услови за то, 

што ће бити заведено као посебна белешка у извештају рада предмета физичко васпитање 

и физичко и здравствено васпитање. 

5.7. Сензорна интеграција (Урош Шотаревић) 

У току школске 2019/2020. године третман сензорне интеграције је похађало 39 

ученик наше школе. Највећи број су ученици од првог до четвртог разреда и то 9 ученика 

првог разреда, 5 ученика другог разреда, 8 трећег и 11 ученика четвртог разреда. 

Третмане су похађала и 2 предшколца и 4 ученика старијих разреда. Поред ученика наше 

школе, пружана је и додатна подршка за 2 ученика из редовних основних школа. На 

почетку школске године је урађено тестирање деце. Вежбе су на основу резултата 

тестирања прилагођене потребама и узрасту сваког детета. Због великог броја ученика 

којима је потребан додатни дефектолошки корективно-стимулативни рад, већина ученика 

је вежбе похађала једанпут недељно током ове школске године. Код појединих ученика 

потребно је појачати рад пре свега на разумевању налога. Већина ученика је напредовала 

у складу са својим психо-физичким могућностима. Због пандемије вируса COVID-19, 

планови од марта месеца нису у потпуности реализовани. За поједине ученике који имају 

лошу пажњу и несамостални су у раду организована је индивидуална израда контролних 

и писмених задатака. У току ове школске године настављено је са обуком слепих и 
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високо слабовидих ученика за рад на рачунару и an-Reader говорном софтверу. 

Обезбеђена су три лап топ рачунара и потребни софтвери. У оквиру обуке ученици се 

обучавају за слепо куцање и употребу рачунара у свакодневном раду. Обуку су похађала 

3 ученика. Један ученик је у потпуности самосталан у раду и користи рачунар са 

говорним софтвером свакодневно током наставе. Сарадња са наставницима и стручним 

сарадницима је на највишем могућем нивоу.  

Стручно усавршавање: 

Ван установе (семинри и стручни скупови): 

16.09.2019.-18.09.2019. –  „Кортикално оштећење вида“, међународни семинар у 

Загребу. 

15.11.2019. – Девета међународна конференција „Корачам и сушам“, - Народна 

библиотека. 

21.11.2019. – Обука и радионица поводом донације Фондације Б92 – „Bee – Bot“ – 

роботи. 

04.-11.12.2019. – Едукација „Функционална процена вида – основни ниво“, Мали 

дом. 

12.12.2019. – Радионица у организацији Темпус фондације и Еразмус плус „Обука 

за писанје апликација за КА1 пројекте мобилности“. 

20.02.-22.02.2020. – Едукација „функционална процена вида – напредни ниво“, 

модул 1, Мали дом – Загреб.  

 

Посете ван школе: 

19.09.2019. – „Спортска недеља“, Посета Пионирском парку. 

27.02.2020. – Спортски сусрети у оквиру СНФ пројекта „Играјмо заједно! Учимо 

заједно“ у Економско – трговачкој школи у Панчеву. 
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5.8. Библиотекар (Марија Пацек) 

Поред редовних послова који су прописани Годишњим програмом рада 

библиотекара и који имају за основни циљ развијање културе читања код ученика и 

њихово оспособљавање за самостално коришћење библиотечке грађе и проналажење 

потребних информација, у току протекле школске године обављала сам и низ других 

послова. 

Основни задаци библиотекара били су: 

• Развијање потреба, навика, интересовања за коришћење библиотечкo –

медијатечкe грађе; 

• Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима; 

• Учешће у остваривању програма образовно - васпитног рада школе; 

• Набављање библиотечкo – медијатечкe грађе и њихова физичка обрада, 

инвентарисање класификација, сигнирање ; 

• Вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке 

• Заштита библиотечкo – медијатечкe грађе и обављање основних делатности 

Дакле, у току школске 2019/2020. године реализовани су следећи послови: 

I НЕПОСРЕДАН РАД У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

А Рад са ученицима 

• Организовано и систематско упознавање ученика са књигом и осталом 

библиотечком грађом, са начином пословања библиотеке и мрежом библиотека 

у средини у којој живе; 

• Испитивање за које врсте литературе постоји интересовање код ученика, као и 

усмеравање ка књижевним вредностима и достигнућима савремене науке. 

• Развијање читалачких склоности и навике да ученици сами траже књигу и 

осталу литературу. 

• Помоћ при избору литературе. 

• Неговање културног понашања у библиотеци . 

• Упућивање на пажљиво и правилно руковање библиотечком грађом. 

• Одржавање наставних часова о библиотеци и библиотекарству у оквиру 

редовне наставе и слободних активности 
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• Систематско припремање ученика да самостално користе стручну и 

научну литературу, лексиконе, часописе, речнике, енциклопедије, као и научне 

иформације уопште. 

• Упознавање са радом школске библиотеке - медијатеке, са библиотeчкo – 

медијатечким фондом, појмовима...(на часовима које библиотекар реализује 

самостално или у сарадњи са разредним старешином) 

• Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе 

• Формирање и развијање читалачких способности 

• Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе 

• Развијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног 

материјала 

• Током пандемије коронавируса осмишљен је јединствен концепт онлајн дружења 

библиотекара и ученика школе како би боравак код куће учинили што 

пријатнијим и занимљивијим. Деца су имала прилику да уживају у 

најинтересантнијим причама које је само за њих читала библиотекарка школе. 

Б Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

 Сарадња са наставницима српског језика на утврђивању плана лектире и политике 

набавке књига. 

 Сарадња са наставницима свих предмета у планирању набавке литературе за 

ученике и наставнике из различитих области знања. 

 Континуирана сарадња са стручним активима, педагогом и директорком школе у 

вези са набавком стручне методичко- педагошке литературе 

 Припремање годишњег плана за обраду лектире 

 Планирање набавке књижне и некњижне грађе 

 Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за потребе редовне, 

додатне и допунске наставе, слободних активности и других облика образовно-

васпитног рада. 

 Сарадња са наставницима током пандемије коронавируса у вези слања материјала 

ученицима(снимци прочитаних прича), израде наставних листића, презентација и 

сл. 

В Библиотечко – информациона делатност 

 Вођење библиотечког пословања 

 Сакупљање, обрада, чување и давање на коришћење књижне и некњижне грађе. 
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 Попис и евиденција чланова и издавања књига. 

 Руковођење пословима набавке публикација и осталог 

библиотечког материјала према потребама рада. 

 Вођење статистике о броју посета библиотеци и прочитаним књигама. 

 Систематски рад на информисању ученика и наставника о новим 

књигама и садржајима стручних часописа. 

 Припремање тематских изложби везаних за јубиларне годишњице 

књижевника и културно- историјских догађаја. 

 Набавка литературе за стучно усавршавање наставника. 

 Организовање међубиблиотечке сарадње и позајмица. 

Ревизија библиотечког фонда 

 Отписивање и излучивање оштећене и неактуелне библиотечке грађе 

 Утврђивање потреба за набавком нових публикација у наредном периоду 

 Евидентирање учесталости коришћења ученичког и наставничко сарадничког 

фонда 

 Вођење библиотечкoг пословања, инвентарисања, класификација, и сигнирање 

 Вођење збирних и посебних фондова 

Г Културна и јавна делатност 

 Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности 

 Припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција 

 Остваривање сарадње са организацијама и установама у области културе 

II ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

 Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада 

 Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци 

 Планирање набавке медијатечкe грађе и литературе зa ученике , наставнике и 

сараднике 

III ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

А Стручно усавршавање 

 Учествовање на семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре-

медијатекаре 

 Учествовање у раду актива школских библиотекара-медијатекара 
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 Континуирано праћење стручне литературе 

 Обука за нову базу података МБС (Мрежа библиотека Србије) основне школе 

Б Рад у стручним органима школе 

 Учествовање на седницама Наставничког већа 

 Руковођење Стручним активом за развојно планирање 

 Учешће и рад у Стручном тиму за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

 Сарадња са наставником веронауке и вођење електронског дневника 

В Други послови 

 Учешће у изради Акционог плана развојног планирања; 

 Сарадња са издавачким кућама 

 Набавка дечјих часописа 

 Индивидуална подршка ученицима који раде по индивидуално образовном плану 

 Организовање ђачких песничких сусрета 

 Сарадња са градском дечјом библиотеком Змај и присуство наших ученика на 

различитим промоцијама, радионицама, дружењима 

 Сарадња са дистрибуцијом филмова Taramount film поводом одласка ученика на 

спектакл Дизни на леду. 

 Учешће у другим пословима и активностима везаним за васпитно-

образовни рад и организацију рада школе уопште 

Остали послови које је школски библиотекар обављао у току  

школске 2019/20. године: 

- Израда Годишњег плана и програма рада библиотекара у школској 2019/2020. год.; 

- Ревизија библиотечке грађе 

- Попуњавање података о библиотечком послопвању 

- Израда акционог плана развојног планирања за школску 2019/20. годину 

- Израда нових картона корисника, нових ученика и ученика првих разреда; 

- Пријем првака у школску библиотеку, упознавање са просторијом, 

њеном наменом и са библиотекарем; 

- Израда понуде дечијих часописа за нову школску годину и сарадња са 

издавачком кућом Нова школа. 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 157 
 

- Ажурирање спискова корисника школске библиотеке; 

- Израда оперативних планова рада библиотекара 

- У оквиру Дечје недеље спровођење акције „Прочитана књига школској 

библиотеци“ 

- Организација и спровођење учешћа на литерарном конкурсу „ Зграда која 

сија и мом граду прија“ у сарадњи са Пријатељи деце Стари град 

- Учешће у реализацији активности поводом обележавања Дечје недеље; 

- Набавка и дистрибуција дечије штампе; 

- Часови библиотекарства ; 

- Индивидуална подршка ученицима који раде по ИОП-у у библиотеци; 

- Сарадња са Библиотеком града Београда дечијим одељењем ”Чика Јова Змај” и 

присуство са ученицима поводом књижевних дружења, промоција књига, 

радионица и сл. 

- Израда анкете о читалачким интересовањима ученика у циљу подстицања 

читалачких навика; 

- Учешће на манифестацији ”Ти можеш” поводом обележавања Међународног дана 

особа са инвалидитетом 

- Учешће на манифестацији ”Спорт за све” у сарадњи са спортским савезом особа 

са инвалидитетом Београд 

- Сарадња са дистрибуцијом филмова Taramount film поводом одласка ученика на 

спектакл Дизни на леду. 

- Похађање међународне конференције „Корачам и слушам“ 

- Обука за нову базу података МБС (Мрежа библиотека Србије) основне школе 

- Организовање ђачких песничких сусрета 

- Сарадња са издавачким кућама и набавка књижевне грађе за обогаћивање 

књижног фонда библиотеке; 

- Учешће у изради Правилника о раду школске библиотеке 

- Учешће у анализи успеха ученика на крају првог полугодишта школске 

2019/2020. године и предлагању мера за побољшање успеха и дисциплине (у 

оквиру рада Тима за Развојно планирање); 

- Учешће у организацији и реализацији програма обележавања Светог 

Саве; 
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- Учешће у организацији и реализацији програма обележавања Дана школе 

- Одржавање корелацијских часова: 

* Корелацијски  час: I разред библиотека - математика наставна јединица: Горе- 

доле, лево- десно. Утврђујемо математичке релације горе-доле, лево-десно кроз 

песму и музику. септембар 

* Корелацијски  час: I разред библиотека - свет око нас наставна јединица; Дани у 

недељи. Учимо дане у недељи кроз песму и музику. децембар 

- * Корелацијски час: I разред библиотека - свет око нас наставна јединица;Моје 

тело. Учимо делове тела кроз песму и музику.април 

- Сарадња са учитељима и наставницима српског језика и учешће у избору 

песама за предстојећу смотру рецитовања; 

- Учешће у реализацији Школског такмичења у рецитовању и учешће у 

комисији за избор рецитатора представника за општинску смотру;  

- Учешће у организацији и спровођењу Завршног испита за ученике осмих разреда; 

- Уношење наслова у књигу инвентара; 

- Учешће у организацији и спровођењу награђивања ученика који су у 

току протекле школске године постигли успех на такмичењима, набавка 

књига за награђивање... 

- Израда Извештаја о раду библиотекара за школску 2019/2020. годину; 

- Израда Програма рада библиотекара за школску 2020/2021. годину. 

Након обављене делимичне ванредне ревизије фонда и одбацивања све оштећене, 

дотрајале, бактериолошки и хемијски неисправне и неактуелне грађе школа је 

обогатила библиотеку новим фондом књига и у плану је да настави са богаћењем 

које је неопходно за школску библиотеку. Такође је неопходно набавити и 

одговарајући програм за библиотечко пословање ради лакше евиденције и издавања 

књига. 
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5.9. Сарадник за израду дидактичких средстава 
(Тијана Ђулинац) 

За време трајања првог полугодишта реализовала сам логопедски рад са 

ученицима. Тестирала сам децу предшколског узраста, млађих разреда, поједине ученике 

старијих разреда и новопридошле ученике. За тестирање сам поред разноликих 

дидактичких материјала употребљавала и Тест за процену зрелости графомоторике, 

Предикциони тест, Глобални артикулациони тест, Тест за испитивање фонолошке 

свесности, Тест за процену читања,писања и разумевања прочитаног, говорне 

развијености. У договору са одељенским старешинама  и предметним наставницима деци 

сам пружала логопедски рад једном недељно. За време трајања другог полугодишта 

радила сам логопедске третмане на основу индивидуалне евалуације способности и 

постигнућа ученика у првом полугодишту. 

Радила сам са ученицима млађег школског узраста (19), предшколског узраста (3) 

и ученицима од петог до осмог разреда (11). Реализовала сам 468 часова у првом 

полугодишту индивидуалне логопедске подршке, у трајању од једног школског часа, 

једном седмично док се у другом полугодишту примењивала онлајн настава па сам 

ученицима слала материјале за рад од куће. Сарадња са родитељима и ученицима је на 

највишем нивоу. Ученици су темељно и ажурно радили своје задатке а родитељи су 

редовно слали повратну информацију о напредовању и реализацији задатака. 

Већина ученика има комбиновану говорно-језичку дијагнозу, са више удружених 

тешкоћа (дислексија, дисграфија, дизартрија,дисфазија, дислалија). 

На основу анализе постигнућа ученика може се генерално извести закључак да је 

већина остварила благи напредак у усвајању читања и писања,разумевања 

функционалности појмова и ситуација,изговора гласова.Сваки од проблема говорно-

језичке патологије захтева марљив, упоран, стрпљив и континуиран рад свих 

појединаца,а нарочито стручњака, у процесу развоја детета и његових вештина. 

Учествовала сам у раду Тимова, Одељенских и Наставничких већа, руководилац 

сам Тима за пружање додатне подршке. Присуствовала сам на стручно-научној 

конференцији са међународним учешћем „Дани дефектолога 2020“ (20.-23.02.2020). 

За унапређење логопедског рада и постигнућа у савладавању говорно-језичких 

тешкоћа неопходна је интензивнија сарадња са родитељима ради даљег договора о плану 

пружања логопедске подршке. 
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6. РАД ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА 

6.1. Предшколско одељење (Александра Ђорђевић) 

У школској 2019.-2020. год. у предшколску групу уписано је троје деце. Једна 

девојчица и два дечака. Дечаци су поновили припремни предшколски програм у нашој 

школи, па је адаптација код њих била добра, док је време адаптације код девојчице трајао 

јако дуго. Сво троје деце је редовно похађало предшколски програм и сви су остајали у 

боравку. Предвиђени план и програм реализовани су у потпуности, у складу са 

индивидуалним могућностима сваког детета. Деца су доста времена проводила на 

отвореном, чак је и велики број активности организован у дворишту школе. У сарадњи са 

позориштем: „Бошко Буха“,  деци је омогућено да погледају дивне представе за децу, 

некима од њих је ово био и први одлазак у позориште. Одлична сарадња је постигнута, 

првенствено са родитељима, стручном службом школе, логопедима, будућим учитељима 

и осталим колегама.  

Од марта до јуна 2020. год. , због Ковида-19 и стручне препоруке, са 

предшколцима је настављена настава, али на даљину. Пратећи план и програм, 

прилагодили смо задатке које ће деца, на занимљив и креативан начин, уз помоћ 

родитеља одрађивати. Деца су задатке добијала свакодневно, лепо су сарађивали и 

уживали у раду, што су и родитељи потврђивали свакодневно и слали слике које смо 

убацивали у прилог извештаја. Директору школе прослеђивали смо план рада на 

недељном нивоу и недељни извештај са сликама.  
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7. РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

7.1. Први разред (Марија Мудрић) 

У току школске 2019/2020 године водила сам васпитну групу првог разреда. 

Укупно је било 6 ученика , од тога 5 дечака и 1 девојчица. Један ученик је имаo 

асистента. 

Планирани садржаји продуженог боравка до месеца марта, су реализовани у 

потпуности. Планирани садржаји за месеце март, април, мај и јун нису реализовани због 

увођења вандредног стања због епидемиолошке ситуације у држави. 

Распоред рада у продуженом боравку је : 

- слободно време 

- самостални рад ученика ( израда домаћих задатака ) 

- слободне активности 

 У току школске године реализоване су разне активности, излети, посете... 

Сваке среде организоване су еколошке радионице у сарадњи са Ekohab 

организацијом. Посетили смо Спортски центар „ Арена „ и гледали представу „Чаролије 

на леду „.Дечија недеља је обележена разноврсним активностима. Више пута смо 

посетили установу културе „Вук Караџић„ како би гледали представе дечијег позоришта 

„ Бошко Буха „ – „Немушти језик„ , „Робин Худ „...Такође смо учествовали и у спортској 

манифестацији „Спорт за све„ у хали „ Пионир „.Заједно са ученицима из других разреда 

ишли смо у парк код Скупштине града, на Калемегдан. 

7.2. Група II1 и III2 (Марина Милосављевић) 

У току школске 2019/2020 год. радила сам са групом од 11 ученика. Од тога 4 

девојчице и 7 дечака. План и програм усмерених активности током првог полугодишта, 

реализован је у потпуности у односу на друго где је ( 16.03.2020.) дошло до већих измена 
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због  прекида наставе и увођења ванредног стања на територији Републике 

Србије због пандемије корона вируса. 

Распоред продуженог боравка подразумева: 

- слободне активности 

- израду домаћих задатака 

- усмерене активности – тематске радионице 

Заинтересованост ученика за већи део радионица, едукативних игрица на 

рачунару, прелиставању дечје штампе, изради домаћих задатака, слушању музике, 

гледање омиљених цртаћа. 

Што се тиче израде домаћих задатака проналазио се начин на који ће  сваки 

ученик што лакше савладати наставни садржај, а нарочито током ванредног стања путем 

онлајн наставе. 

Поред разних тешкоћа  били смо  креативни, забавни, а по мало и несташни. Уз 

помоћ стручног тима заједничким снагама смо превазилазили све проблеме на које смо 

наилазили. Рађено је тимски на успостављању што боље комуникације путем онлајн 

наставе . Дисциплина и поштовање правила долазе из самог процеса игре. Оно што деца 

највише воле то је игра и путем игре изражавају своје искуство, уочавају и разумеју 

осећања ( своја и туђа ), интегришу се у групи и јачају своје самопоуздање и 

самопоштовање. Деца се уче усмеравању, пружању помоћи, заједничкој игри, емпатији и 

сарадњи уопште. Овај пут током другог полугодишта, многе ствари су нам биле 

ускраћене. . 

Више пута смо посетили  културни центар „ Вук Караџић“  као и библиотеку 

Јован Јовановић Змај. Дечја недеља је обележена разноврсним активностима. Чаролија на 

леду у Штарк Арени. Учествовали смо  у новогодишњој радионици Сузане Перић у Дому  

синдиката као и на спортској манифестацији „Спорт за све“ у хали Пионир. 

Уз пуно напора и добру сарадњу и интеракцију  родитеља,стручног тима и нас 

васпитача, напредак је видљив у односу на почетак школске године. 

7.3. Група II/1 и  III/1 (Ходалић Тамара) 

Боравак другог и трећег разреда у школској години 2019/2020. чинио је групу од 

три девојчице и седам дечака. Тимским  радом и индивидуализованим приступом свако 

дете је функционисало и учило у оквиру својих потенцијала. Свакодневном 
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комуникацијом са родитељима, наставницима разредне наставе и стручном 

службом решавала су се актуелна питања, укључивања нових ученика и решавања 

потешкоћа. 

Распоред рада у продуженом боравку организује се као следећи периоди: 

• Слободно време 

• Самостални рад ученика 

• Слободне активности 

Слободно време или активности у слободном времену су се реализовале у времену 

након завршених редовних часова и ручка. Ученици би обично проводили у школском 

дворишту или  просторијама боравка. Углавном су били усмерени на читање дечије 

литературе и штампе, гледање едукативних дечијих програма и цртаних филмова, 

покретне игре у школском дворишту, слушање музике, активности цртања и бојења итд. 

Циљеви активности у слободном времену су: успостављање боље  комуникације међу 

ученицима, развијање тимског духа, другарства, боље социјализације, подстицање 

самосталности деце у организацији слободног времена. 

Време израде домаћих задатака је предвиђено након ручка. Израда домаћих 

задатака траје два школска часа.  Реализовани су према наставном плану и програму у 

сарадњи са разрадним наставницима. У овом периоду се обављао индивидуализовани 

приступ у раду са ученицима који имају потешкоћа у усвајању појединих образовних 

садржаја. 

Слободне активности углавном су сачињене од тематскх радионица. Предвиђене 

су након израде домаћих задатака и петком. Ученици су радо учествовали у свим 

радионицама, еколошким, здравственим, ликовним, психолошким или едукативним. 

Сваког четвртка организоване су еколошке радионице у сарадњи са Екохаб 

организацијом. Нарочито су били заинтересовани за Монтесори игру тишине и  Велике 

лекције. Радо су учествовали у израдњи материјала за Велике приче, као и одржавању 

своје и Монтесори учионице. Циљеви радионица су: развијање критичног, логичког и 

апстрактног мишљења, развој креативности и оригиналности, усвајање здравствено 

хигијенских навика, промоција здравог живота и очувања природе, развој саосећајности 

и групног идентитета, оспособљавање за даљи ток образовања. 

Ученици су активно су учествовали на свим приредбама школе. Реализоване 

ваннаставне активности су се спроводиле у оквиру Дечије недеље, одласка у позориште и 

на радионицама у дечијој библиотеци „Ј.Ј.Змај“. Активно су учествовали на еколошким 

радионицама „Еко-хаб“ организације. Стална подршка давана је применом Монтесори 

педагогије и материјала.  
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У последњем тромесечју школске године услед ванредних околности 

насталих пандемјом вируса Covid 19, преостале активности из Годишњег плана рада 

продуженог боравка, реализоване су прилагођеним, пригодним презентацијама и 

материјалима, путем Интернета и мобилних веза. 

7.4. Група  IV1 – IV2 (Кристина Конатар) 

У току школске 2019/2020 год. радила сам са групом од 14 ученика. Од тога 4 девојчице 

и 10 дечака. План и програм усмерених активности за прво полугодиште је реализован у 

потпуности у складу са могућностима ученика.,а друго полугодиште се реализује путем 

онлајн наставе , јер је 16.03.2020.год. уведено ванредно стање на територији Републике 

Србије због пандемије корона вируса.  

Распоред продуженог боравка подразумева: 

- слободне активности 

- израду домаћих задатака 

- усмерене активности – тематске радионице 

Организоване су едукативне, здравствене, музичке, психолошке, ликовне, социјалне и 

спортске радионице. Њихов циљ је био да оспособе дете за укњучивање у даљи ток 

њиховог образовања, развој креативности и комуникације, моторике, критичког, 

логичког и апстрактног мишљења, навика здравог живљења, богаћење речника, учење 

кроз игру и слично. 

Што се тиче израде домаћих задатака проналазио се начин на који ће  сваки ученик што 

лакше савладати наставни садржај. 

Били смо креативни, забавни, а по мало и несташни, али уз помоћ стручног тима 

заједничким снагама смо превазилазили све проблеме на које смо наилазили.  

Више пута смо посетили    културни центар „ Вук Караџић“ . Дечја недеља је обележена 

разноврсним активностима. Учествовали смо  у новогодишњој радионици Сузане Перић 

у Дому  синдиката, посетили  библиотеку Јован Јовановић Змај, присуствовали „Чаролији 

на леду“ у Штарк Арени као и учествовање на спортској манифестацији „Спорт за све“ у 

хали Пионир. 

Напредак је видљив у односу на почетак школске године, а остварена је и добра 

комуникација са разредним старешинама,родитељима и стручним тимом. 
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7.5. Старији разреди (Драган Лаушевић, Љиљана 
Голубовић, Драгана Ранчић, Марија Станојевић) 

КРЕАТИВНО-СТИМУЛАТИВНЕ И ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ - МУЗИЧКЕ 

СТИМУЛАЦИЈЕ (Драган Лаушевић) 

У оквиру поподневног рада у времену од 12.30 до 16.30 часова са децом петог 

разреда остваривала се активност Музичке стимулације “Нотама до успеха”. Овај 

програм „посетила“ су деца у различитим временским периодима у зависности од самих 

потреба деце за поподневним боравком у школи. 

У оквиру стимулације музиком остварени су задати циљеви: 

 Одабраним поступцима и музичким активностима ишло се у сусрет развојним 

потребама сваког ученика понаособ изазивањем и подстицањем развоја 

његових могућности до оптималног нивоа 

 Одабраним поступцима организоване су активности које су подстицале 

мењање јединке под утицајем нових садржаја (учење)  

 Музичким активностима стимулисан је развој способности којима се ученик 

може потврдити као личност и са којима неће да доживи непријатно осећање 

неуспеха 

 Музичким садржајима ученици су подстицани на кооперативност, радост и 

ведрину духа 

 Одабраним музичким средствима и елементима подстицали смо слабовидог 

ученика на спонтане активности и активне односе са околином 

 Кроз одговарајуће музичке активности обезбеђен је недостајући довољно 

интензиван визуелни доживљај 

 Повезивањем мелодије, ритма и звука са спонтаним покретом  употпуњавала 

се и сређивала представа о визуелној средини 

 Правилима музичке игре повећан је ниво, обим и усмереност пажње 

слабовидог ученика 

 Музичком стимулацијом развијана је психомоторна координација визуелних, 

моторичких и аудитивних представа 

 Музичко ритмичким структурама са јасним говорним правилима подстицана 

је моторичка активност и спонтаност покрета 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 166 
 

 Извођењем мелодијских фонетско ритмичких музичких игара 

развијане су гласовне, мелодијске и моторичке способности, уз активирање 

пажње, мотивације, дисциплине 

 Преписивањем записа, читањем и убрзавањем ритма, под утицајем одабране 

музике, побољшавана је техника читања и тачност писања 

 Одабраним музичким играма математичког садржаја код ученика је развијана 

активна пажња и способност да уочава релацију између њега и околине, 

схвата однос међу количинама, пребројава и упоређује, да упознаје простор и 

време и спонтано почне да рачуна 

 Музичким садржајима утицало се да се деца ослободе напетости, 

несигурности и емоционалне тескобе. 

По мишљењу реализатора овог програма, сматра се да је овакав вид рада са децом 

умногоме позитиван за лакше савладавање онога што је детету задато планом рада 

школе, као и за савладавање самих проблема које ученик има у свом психофизичком и 

менталном развоју. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – УЧЕНИЦИ 6. РАЗРЕДА (Драгана Ранчић) 

У току школске 2019/2020. године радила сам са групом од 16 ученика VI разреда. 

Распоред у продуженом боравку подразумева:  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ -РУЧАК -

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  ДО ПОЛАСКА ШКОЛСКОГ АУТОБУСА. Ученици 

слободно време проводе тако што се играју спортских и друштвених игара, гледају  

филмове,  прелиставају  дечију литературу. Циљ активности је био да се деца укључе у 

даљи ток образивања путем игре, креативности, комуникације, моторике, навике  здравог 

зивота, богаћење речника, социјализације. Остварена је добра комуникација са разредним 

старешинама  и родитељима.  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – УЧЕНИЦИ 7. РАЗРЕДА (Љиљана Голубовић) 

На почетку школске 2019/2020.године имала сам VII васпитну групу - и то укупно 

10 ученика. Распоред рада продуженог боравка подразумева: преузимање ученика после 

часова наставе, ручак и организовано праћење ученика на школски аутобус. 

После завршених часова наставе, ученици иду на ручак. У слободно време 

ученици проводе играјући се друштвених и спортских игара, гледају одабране филмове, 

слушају музику и песме, читају дечију литературу и новине, играју игрице на 

рачунарима. Циљ свих наведених активности је да се ученици укључе у даљи ток 

образовања и васпитања путем комуникације, игре, креативности, моторике и 

социјализације ученика. Остварена је добра комуникација са одељенским старешинама, 
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предметним наставницима, стручним сарадницима школе као и добра сарадња са 

родитељима. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА (Марија Станојевић) 

У току школске 2019/2020. године радила сам са групом од 11 ученика VIII 

разреда. Распоред у продуженом боравку подразумева:  слободне активности -ручак -

слободне активности  до поласка школског аутобуса. Ученици слободно време проводе 

тако што се играју спортских и друштвених игара, гледају  филмове,  прелиставају  

дечију литературу. Циљ активности је био да се деца укључе у даљи ток образивања 

путем игре, креативности, комуникације, моторике, навике  здравог зивота, богаћење 

речника, социјализације. Остварена је добра комуникација са разредним старешинама  и 

родитељима.  
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8. РАД ДЕЧЈИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

8.1.  Ученички парламент (Павле Радојчић) 

На почетку школске године одељенске заједнице седмог и осмог разреда изабрали 

су по два своја представника. 

На основу Статута школе бр. 114/1 чл. 198-201 од 29. 1. 2018., а у складу са чланом 

88. став 3. ЗОСОВ-а, конституисан је Ученички парламент 12. 9. 2019. године (у даљем 

тексту УП) ОШ Драган Ковачевић у следећем сазиву:  

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДСТАВНИК-ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

VII1 Балша Миловановић 

Анастасиа Радовановић 

VII2 Миа Томић 

Софија Лепотић 

VIII1 Милица Лукић 

Милица Илић 

VIII2 Дариа Опшић 

Страхиња Миловановић 

VIII3 Јована Јонтић 

Лука Ђукић 

 

За председника УП изабрана је ученица Милица Лукић (VIII1). За потпредседника, 

односно заменика председника УП, изабрана је ученица Миа Томић (VII2). За записничара 

УП изабрана је ученица Дариа Опшић (VIII2). 

УП одабрао је своје представнике у стручним органима, УП именовао је следеће 

ученике: 

 Представници УП на Школском одбору су ученици Милица Лукић (VIII1) и 

Балша Миловановић (VII1) 

 Представници УП на Стручном активу за развојно планирање су ученици 

Дариа Опшић (VIII2) и Анастасија Радовановић (VII1) 

 Представник УП на Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе је 

ученица Миа Томић (VII2) 
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На првој седници УП, исти је упознат са Пословником о раду, Школским 

програмом и ГПРШ, извештајем о остваривању ГПРШ.  

На истој седници, УП је разматрао од раније постојећа правила понашања у школи и 

Кућни ред школе. Једногласно су усвојена правила понашања и Кућни ред и одлучено да 

се и предстојеће школске године настави са добром праксом одржавања дисциплине 

унутар школе. 

Услед продуженог зимског распуста и наступајуће пандемије вируса COVID-19, 

УП није успео да одржи планиране седнице у школској 2019/2020. години.  

8.2. Вршњачки тим (Доминика Синдоренко Перић – 
координатор тима) 

Вршњачки тим формиран је од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда, при 

чему свако одељење делегира свог представника који ће заступати интересе тог одељења 

током школске године. 

 Током школске године, чланови вршњачког тима су уз подршку ментора 

предузели низ активности. Активности чланова вршњачког тима покривале су широк 

спектар делатности, почевши од састанака на којима су донете одлуке о заједничком раду 

током школске године, план посете културно-образовним институцијама и фестивалима, 

као и утврђивање правила и санкција које повлачи кршење тих правила. 

 Чланови тима на првом састанку током школске 2019/2020. године утврђују план 

активности. Чланови утврђују и правила понашања током школских одмора и времена 

проведеног у шкослком боравку. Такође, паралелно са донетим правилима, предложене 

су и евентуалне санкције које повлачи кршење постављених правила. 

Активности тима су реализоване у складу са планом у току првог полугодишта. У 

другом полугодишту тим није имао састанке и активности, што је било условљено 

епидемиолошком ситуацијом.  

 



Извештај о раду и остваривању годишњег плана рада школе  
 за школску 2019./2020.год.  

 

ОШ „Драган Ковачевић“ – Београд 2020. година 170 
 

8.3. Дечји савез (Марина Милосављевић) 

У току школске 2019/2020 год. представник наше школе за сарадњу са Дечјим 

савезом била је Марина Милосављевић. 

У септембру је одржан састанак секретара организације Пријарељи деце општине 

Стари град где су планиране и утрђене активности поводом предстојеће школске године. 

Организација Пријатељи деце  није успела да   организује  све своје манифестације 

које су планирани за школску 2019/2020 год. јер је уведено ванредно стање на територији 

Републике Србије због пандемије корона вируса. Пре увођења ванредног стања 

реализовано је неколико манифестација. Учествовао је велики број  деце. Програм је 

оцењивало 20 чланова  жирија. Све  је реализовано од средстава прикупљених од дечјег 

динара који годинама уназад износи 200,00дин. 

На многим манифестацијама учествовали су и ученици  наше школе и освојили 13 

бодова. 

1.место  Фрида Јаношевић 6/1, Златнасирена 3поена 

1.место НинаЈоцић 6/1,  Златнасирена 3поена 

1.место МиаТомић 7/2,  Златнасирена 3поена 

2.место ДанилоПанић 6/1,  Златнасирена 2поена 

2.место ЈованаЈонтић 8/1,  Златнасирена 2поена 

8.4. Подмладак црвеног крста (Јелена Миленовић) 

Активности ове организације састојале су се у следећем: 

 учлањење свих ученика у организацију Црвеног крста, 

 прикупљању гардеробе за најугроженије ученике као и поклон пакетиће за 

Нову годину 

 предавање на тему,, Здрави стилови живота'' 

 учествовање у манифестацији ,,Трка за срећније детињство'' 

 учествовање у акцији «један пакетић много љуваби» где је организовано 

прикупљање слаткиша и играчака за децу у болницама и домовима за сирочад 

уочи новогодишњих празника, 
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 тематски приказ  кроз ликовно и литерално изражавање на тему «Крв 

живот значи». 

 Вођење ученика у позориште, зоо врт и посета спортских и културних 

манифестациаја 

 Остале активности у организацији Црвеног крста нису спроведене због 

вандредне ситуације 

 С обзиром да такмичење ,, Шта знаш о Црвеном крсту'' није одржано , 

ученицима је материјал путем Google учионице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду        Директор школе 

11.09.2020. године      ____________________________ 

         Силвана Павловић 


