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1. УСЛОВИ РАДА 
1.1. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 Школску 2015/16. годину Школа је започела на време. Настава се реализује у 
школској згради у Алаској улици бр. 17. Зграда је потпуно реновирана током 2009/10.  
и сада располаже са 4392 м2

Материјално-технички услови се сваке школске године унапређују. Цела школа 
има потпуно нове електро инсталације. Свака учионица има прикључак за кабловску 
ТВ, разглас, прикључак за интернет. СББ је увео и бесплатни бежични интернет у 
школу. До сваке учионице је доведена вода и канализација. Све је чисто, ново и 

 корисног простора. 
  Школа је уредна и чиста и пријатно је место за боравак деце и рад наставника. 
Располаже са 6 савремено опремљених учионица за продужени боравак, 12 класичних 
учионица. Због повећаног броја ученика у првом разреду, мала сала је претворена у 
учионицу за четврто одељење првака. Има кабинете за физику/хемију и 
ликовну/музичку културу са помоћним просторијама, две радионице за ТО са 
помоћним просторијама, информатички кабинет, малу учионицу за верску наставу, 
салу за физичко васпитање, са две свлачионице, справарницом, кабинетом за 
наставнике физичке културе и помоћном просторијом, библиотеку, зборницу, 
канцеларије директора, секретара и стручне службе, велику трпезарију за ученике из 
продуженог боравка, кафе кухињу, архиву, радионицу домара. 
 Школско двориште је ограђено, асфалтирано, са потребним стазама и зеленом 
површином. Школа има два асфалтирана игралишта, кошаркашко и рукометно.  

Набављена су три дрвена и два жичана ормара за учитељску смену, где је 
смештена опрема из „Развионице“. 
 Замењено је преко 70 плоча на школским клупама и катедрама које су биле 
оштећене бахатим понашањем ученика. 
 Током зимског распуста постављене су решетке на кабинету хемије, као и на три 
учионице у приземљу (српски, руски, немачки). Набављена су три ЛЦД ТВ апарата за 
учионице другог разреда, као и 30 наставничких столица за зборницу. 
 Осликан је унутрашњи зид – урађен је мурал на улазу у боравак. То је пројекат 
који је подржао Центар за таленте, а финансирао Градски секретаријат за спорт и 
омладину. Мурал су осликали најталентованији ученици који су прошле школске 
године похађали ликовне радионице у Центру за таленте. Пројектом је руководила 
ликовна уметница Милица Вуковић, а међу ученицима који су радили мурал било је и 
наше деце. 
 После другог покушаја је успешно спроведена јавна набавка за физичко 
обезбеђење и поново је потписан уговор са изабраном фирмом „Добергард“, која 
обезбеђује школу 24 часа дневно. То је омогућило да се изборимо са честим 
вандалистичким нападима на Школу. То је сада на нивоу спорадичних инцидената. 
 На почетку школске године Школа је прикупила понуде за закуп школског 
простора, како би остварила додатни приход, јер износ материјалних трошкова које 
Школа добија од Секретаријата за образовање и дечју заштиту није довољан да покрије 
све потребе Школе.  
 Школа је ушла у пројекат Развиница уз још 40 школа из Србије. После 
реализованих семинара током школске 2013/14. Школа би требала да постане огледна и 
да постане модел центар за хоспитовање студената, али и за обуку наставника из 
других школа. Новац је обезбедила Европска Унија из претприступних ИПА фондова.  
 Од октобра 2014. године у школу је кренула да пристиже опрема коју смо у 
траженој форми наручили реализаторима пројекта Развионица. Ова опрема би у 
многоме требала да осавремени наставу у школи. Током летњег распуста су постављене 
беле табле у свим учионицама, које користе учитељи и ученици млађе смене. 
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окречено. Климатизоване су канцеларије директора, секретара, психо-педагошке 
службе, зборница и школска трпезарија. 
 Пре пет година су у школу стигли ормарићи за уџбенике, који су постављени у 
учионицама или ходницима у зависности од могућности самог школског простора и 
потреба ученика и наставника. Један број ормарића за ученике старије смене је толико 
оштећен да је практично неупотребљив. Поједине ормариће су поскидали домари, јер 
су постали опасни и могло је доћи до повређивања ученика. 

Сва потребна средства за реализацију наставе (уџбеници, дневници, креде, 
фломастери и мастило за беле табле и др.) стигла су у школу на време и на тај начин је 
обезбеђен несметан почетак нове школске године.  

Кабинет информатике је уједно и дигитална учионица са три рачунара и 30 
умрежених монитора, које је школа добила од Министарства за телекомуникације. 
Свака учионица располаже са по једним рачунаром.    

Седам учионица је одвојено за ученике првог и другог разреда, који иду у 
продужени боравак. Све учионице боравка располаже ТВ апаратима и рачунарима. 
Током претходне школске године у Школи је радиладефектолог Драгана Митровић, као 
волонтер која је радилаиндивидуално са појединим ученицима у првом и другом 
разреду. То су ученици којима је потребна додатна подршка.Овај рад јој је омогућио да 
прође приправнички стаж и да стекне право да полаже испит за лиценцу.  
 
1.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

Школа је испоруком опреме кроз пројекат Развионица добро опремљена 
наставним средствима. Ако се утврди да нешто у кабинетима и после ове набавке 
недостаје Школа ће то из својих средстава набавити. Тренутно је актуелна набавка 
ормарића или другог намештаја, где ће се та наставна средства чувати, као и 
постављање решетака на прозорима у приземљу да би се сачувала опрема од 
провалника. Сада је најважније развити потребну одговорност за очување добијене 
опреме, како код ученика, тако и код наставника. 
 
1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
У школи васпитно-образовни рад обавља 4 наставника, 43 професора, 3 стручна 
сарадника и директор школе. По новом правилнику који је ступио на снагу 23.08.2016. 
Школа је остала без пола психолога, што је велики проблем за школу. Школа се 
обратила Министру просвете да одобри повећани број сарадника, с обзиром да се у 
Школи реализује велики број пројеката. Очекујемо да ћемо добити тражену сагласност, 
јер су нам и прошле школске године изашли у сусрет одобривши нам пуно радно време 
за библиотекара и психолога. У секретаријату раде шеф рачуноводства и секретар 
школе. Новим правилником смо добили право да ангажујемо и административно-
финансијског радника, што нам је и до сада недостајало. Тај недостатак смо до сада 
надокнађивали радом волонтера. Хигијенске и техничке послове обављају два домара, 9 
спремачица и сервирка. Од 1.05.2006. године школа је имала школског полицајца. Од 
почетка 2016. године немамо школског полицајца јер је ангажован на задацима у 
насељу Камендин у Земун пољу. 
Квалификациона структура је добра, па се настава, сходно Правилнику о стручној 
спреми наставника и стручних сарадника одвија нормално.  
 
2.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  
2.1. Реализација активности планираних школским календаром 
По захтеву Министарства просвете, науке и технолошког развоја сви радни дани су 
испланирани по 36 пута.  



 

 6 

 У Дечијој недељи 09.10.2015. је одржана приредба „Језиком уклањамо границе“, 
коју су припремили наставници енглеског, руског и немачког језика и коју су у Малој 
сали имали прилику да погледају ученици четвртог разреда. 

Дан школе је прослављен 27.10.2015. године. Уприличена је пригодна приредба 
у холу школе са почетком у 17 часова у којој су учествовали ученици и старије и млађе 
смене. Задужени наставници су били Jасмина Раденковић, наставник српског језика, 
Миљана Игњатовић, наставник музичке културе, као и Бојана Билић и Маријана 
Туфегџић, учитељице у продуженом боравку, које воде фолклорну секцију. Приредбу је 
завршио најмлађи ансамбл КУД „Опанак“, који вежба код нас у школи. После приредбе 
у малој сали је било постављено послужење. У школи је било и много гостију, 
пријатеља школе. 

На приредби ученика из ОШ „Радивој Поповић“ у њиховој школи 23.12.2015. 
године учествовало је 5 ученицаV2

 У школи је 27.04.2016. године одржан традиционални Ускшњи базар, који је ове 
године имао хуманитарни карактер. Новац је прикупљан за децу оболелу од рака. 

. То је већ шест пут да наши ученици учествују у 
приредби под називом „Деца деци за Нову годину да се сви чују“. 
 Пред Нову годину 30.12.2015. ученици млађе смене су у сали за физичко имали 
традиционални маскенбал, на коме су изабране и награђене најуспелије маске. 
 Пред Нову годину је традиционално организована акција „Један пакетић, много 
љубави“, у којој су учествовали ученици млађе смене. Деца су донела играчке, школски 
прибор и слаткише, који су упаковани у пакетиће и касније преко Црвеног крста 
подељени њиховим вршњацима. Направљено је 62 пакетића за девојчице и дечаке из 
школа за децу са посебним потребама, као и за децу на дечјем одељењу КБЦ Земун. 
 У школи је у периоду од 06.-09.10.2015. године реализован пројекат „Лепота је у 
различитости“ (14 часова) у реализацији студената Маје Пејчиновићи Немање 
Милтеновића и организациону помоћ педагога школе Олге Брдар. 
 Од септембра, већ другу годину се у школи релизије и пројекат „First Lego 
Ligue“, који реализију Ален Пиљак, као руководилац пројекта и сарадници из школе, 
наставници техничког образовања Јасминка Стошић и Светлана Вучетић. Циљ пројекта 
је да ученици који су укључени у пројекат направе робота и са њим реше неколико 
практичних задатака, односно да успешно испрограмирају робота који ће бити 
способан да извршава планиране задатке. У другој половини фебруара 20.02.2016. 
Школа је биладомаћин такмичења. На такмичењу се појавило десет екипа, од којих је 
једна екипа гостију из Словеније, ученици ОШ „Стане Жагар“ из Крања.Свечаном 
отварању је присутвовала помоћница министра просвете Снежана Марковић, као и 
председник општине Земун, Дејан Матић. Победила је екипа Политехничке школе са 
Новог Београда, која је учествовала на регионалном такмичењу у Словенији 05.03.2016. 
године. Уз њу је ишла и екипа Крагујевачке гимназије као другопласирана. 
 У школи је одржана приредба поводом школске славе Светог Саве 27.01.2016. у 
холу школе. Пре приредбе у холу школе је уз присуство свештеника оца Гојка Ракаса 
исечен славски колач. Приредбу су припремиле Соња Брецл, наставник српског језика, 
Петар Величковић, наставник музичке културе на замени, Весна Вукмановић, 
наставник разредне наставе у првом разреду са својим певачима, Бојана Билић и 
Маријана Туфегџић, наставнице разредне наставе у продуженом боравку са 
фолклорном секцијом, Драгана Сајферт, наставник информатике и Азем Рамадани, као 
техничка подршка.Приредбу је завршио најмлађи ансамбл КУД „Опанак“, који вежба 
код нас у школи. Приредбу је снимао ученик шестог разреда Филип Петровић, док је 
фотографије урадила Дајана Радовчић, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку. После приредбе уприличено је скромно послужење за ученике у кухињи, а за 
наставнике и госте у зборници. 
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Ученици су били врло креативни и уз помоћ наставника и родитеља на штандове 
изнели своје производе. Успели су да зараде 172.347, 00 динара. 
Од новца који је прикупљен, по 60.000,00 динара је дато двојици дечака, чије мајке 
раде у школи, а који се боре са овом опаком болешћу. Удружењу родитеља деце 
оболеле од малигних болести „Звончица“ у Институту за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије „Др. Вукан Чупић“ – „Родитељска кућа“ уплаћено је 52.000,00 динара. 
Овај новац је намењен Психосоцијалном програму подршке оболелој деци и њиховим 
родитељима. 
 Ученици првог и другог разреда, чланови фолклорне секције школе су 
27.05.2016. уз вођство својих учитељица које воде секцију, Маријане Туфегџић и 
Бојане Билић, одржали концерт за родитеље и остале заинтересоване где су показали 
шта су научили током године. 
 Приредба за будуће прваке је одржана 07.06.2016. године, на којој су ученици 
млађе смене кроз песму и игру показали будућим првацима шта су припремили за 
њих пожелевши им добродошлицу на најбољи могући начин. 
 Школски хор је уз темељну припрему са Аном Маглицом, наставницом музичке 
културе, снимио први музички спот, који је постављен на школски сајт, али и на You 
tube. Спот су одушевљено прихватили ученици, родитељи, наставници, као и сви 
запослени и пријатељи школе 
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2.2. Дневни ритам рада Школе 
 Oргaнизaциja рaднoг дaнa у шкoли пoчињe jутaрњим прихвaтoм дeцe у бoрaвaк 
oд 7.30 до 8.00 часова. Дeцa у бoрaвку oстajу у својим учионицама дo 16,00 часова, а по 
потреби, у  заједничкој учионици код дежурног учитеља до 17.00 чaсoвa. У продужени 
боравак су ишли ученици првог и другог разреда. Школа не располаже потребним 
простором да би могла да организује продужени боравак за ученике трећег и четвртог 
разреда. 

Ученици I и II разреда похађају наставу стално пре подне, док се ученици III и 
IV разреда смењују у преподним и поподневним терминима у истом простору. 

И школске 2015/16. настављена је пракса да се часови изборних премета 
веронаука, грађанско васпитање и информатика и рачунарство, реализују за време 
шестог, седмог и осмог часа, да ученици не би долазили у школу у супротној смени. 
 Ученицима преподневне смене први час почиње у 8.00, а шести час се завршава 
у 13.15, док ученицима поподневне смене први час почиње у 13,15, док се пети час 
завршава 17.40.  

Ученици имају два велика одмора у трајању по 15 минута, између другог и 
трећег, као и трећег и четвртог часа. Остали одмори трају по 5 минута. 

 
2.3. Бројно стање ученика 
За ову школску годину је карактеристично да се одселило 10 ученика, а доселило 
осамнаест. Број ученика на почетку школске 2016/17. године се повећао за 48 ученика, 
у односу на крај претходне школске године. 

Последњих година запажа се тренд повећаног интересовања, чак и притисак 
родитеља, за упис у нашу школу. На повећање укупног броја ученика школе утицала је 
бројност генерација ученика првог разреда у последње четири године.  

Укупан број ученика школе на крају школске 2015/16. години износио је 706, 
док на почетку школске 2016/17. години износи 748.Број ученика по разредима у млађој 
смени je између 94 и 108, док се у старијој смени креће између 75 и 101ученика. 

Најбројнија су одељења I, II, III, IV, V VII разреда, док је најмањи број ученика у 
VI разреду и износи 75. Последњих година нам излазе генерације до 70 ученика, а 
долазе све бројније преко 90 ученика. С обзиром на ову чињеницу и сталан тренд уписа 
бројне генерације првака, Педагошки колегијум је размотрио чињенице и дао предлог 
другачије организације рада директору школе, а посебно због повећања броја одељења 
првог разреда са три на четири. 

Просечан број ученика на нивоу школе, на крају претходне школске године 
износио је 29,37 ученика, док на почетку ове школске године износи 29,92. 
 
Табела12Брojнo стaњe учeникa нa крajушколске 2015/2016. године 
и нa пoчeткушколске 2016/2017. године 

 
Рaзрeд 

шкoлскa 2015/16. гoдинa шкoлскa 2016/17. гoдинa 
брoj oдeљeњa брoj учeникa брoj 

oдeљeњa 
брoj учeникa 

I 3 94 4 108 
II 3 94 3 95 
III 3 97 3 94 
IV 3 101 3 99 
V 3 74 3 101 
VI 3 95 3 75 
VII 3 83 3 92 
VIII 3 67 3 84 

укупнo 24 705 25 748 



 

 9 

 Прoсeчaн брoj учeникa у 
oдeљeњу 
29,37 

Прoсeчaн брoj учeникa у 
oдeљeњу 
29,92 

 
2.4. Продужени боравак 

У шкoли je oргaнизoвaн продужени бoрaвaк за 4oдeљeњa првoг рaзрeдaи3 
oдeљeњa другoг рaзрeдa. 

Зa нaстaвуубoрaвку,адаптацијом школске зграде, дограђено је6учиoница, које су 
опремљене потребним наставним средствима, у складу са потребама организације 
продуженог боравка деце у школи, мада су мале за тако велики број ученика, нарочито 
првог разреда.После дужег времена у школској 2016/17. години је формирано четврто 
одељење првог разреда, које је у продуженом боравку. За потрбе четвртог одељења 
првог разреда мала сала је претворена у учионицу. 

Број ученика обухваћених продуженим боравком је значајно повећан у односу 
на претходну годину и износи 196 ученика (97%) од укупног броја ученика у првом и 
другом разреду. У школској 2015/16. је било 165 ученика– 88%, а 2014/15. године 173 
ученика.  

Ове године у првом разреду у продуженом боравку ће остајати 105 ученика од 
108, док ће у другом разреду остајати 91 ученик од 95. Групе у боравку у I и II разреду 
су хомогене и имају по два учитеља.  

 
Табела  14Број ученика I и IIразреда у продуженом боравку 

одељ. укупан број 
ученика 

бр.ученика 
у боравку 

одељ. укупан број 
ученика 

бр.ученика 
у боравку 

I 27 1 26 II 30 1 30 
I 27 2 27 II 32 2 32 
I 27 3 26 II 33 3 29 
I 27 4 26    

свега I 108 105 (97,22%) свега II 95      91 (93%) 
свега  

I и IIр. 
                               196 ученика - 97% 

 

2.5. Оцењивање ученика 
 
Прeмa Зaкoну o oснoвнoj шкoли и Правилнику о оцењивању учeници су у тoку првог 
полугодишта школске гoдинe били oцeњени нajмaњe 4 путa, a рeзултaти успeхa су 
саопштени на родитељским састанцима после класификационих периода: 
први клaсификaциoни пeриoд 20.11.2015. гoдинe; пoлугoдиште 29.01.2016. гoдинe, 
трећи класификациони период 12.04.2016. и крај другог полугодишта 28.06.2016. 
 
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШКОЛЕ 
 
Настава се изводила по распореду часова који је одређен Годишњим планом рада 
школе. Планирани наставни план и програм је остварен у потпуности у редовној 
настави, док је код часова допунске, додатне и слободних активности није такав случај. 
 Реализација часова се може пратити из приложених табела. 
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3.1. Остваривање наставних активности  у млађој смени 
Разред I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 III/1 III/2 III/3 IV/1 IV/2 IV/3 
Српски језик 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Математ. 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
СОН/ ПД 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Енглески језик 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Ликовна култура 36 36 36 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Музичка култура 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Физичко васпитање 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
Грађанско васпитање 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Чувари природе / / / 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Лепо писање 36 36 36 / / / / / / / / / 
ЧОС 36 36 36 36 35 36 36 36 36 36 36 36 
 
3.2. Остваривање наставних активности у старијој смени 
Разред V/1 V/2 V/3 VI/1 VI/2 VI/3 VII/1 VII/2 VII/3 VIII/1 VIII/2 VIII/3 
Српски језик 180 180 180 144 144 144 144 144 144 135 136 136 
Енглески језик 72 72 72 72 72 72 72 72 72 68 68 68 
Ликовна 
култура 

72 72 72 36 34 36 36 36 36 34 33 34 

Музичка 
култура 

71 71 70 35 36 36 35 35 35 35 34 34 

Историја 36 36 36 72 72 72 72 72 72 68 68 68 
Географија 36 36 37 72 72 72 72 72 72 68 68 68 
Физика    72 72 72 72 72 72 68 68 68 
Математ. 144 143 144 144 144 143 144 144 143 135 136 136 
Биологија 72 72 72 72 72 72 72 72 72 68 68 68 
Хемија       72 72 72 68 68 68 
Техничко 
образовање 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 68 68 68 

Физичко 
васпитање 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 68 67 68 

Грађанско 
васпитање 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 
Немачки језик 72 72 72 72 72 72 72 72 72 68 68 68 
Руски језик  71 72 72 71 72 72 72 72 67 67 67 
Одбојка    37 36 36       
Кошарка 36 36 36    36 36 36 34 34 34 
Информатика 
и рачунарство 

36 36 36 34 37 36 36 35 36 34 34 34 

Домаћинство       36 36 36 34 33 34 
ЧОС 40 37 40 38 35 36 36 37 35 32 34 37 
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3.3. Остваривање ваннаставних активности у млађој смени 
разред I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 III/1 III/2 III/3 IV/1 IV/2 IV/3 
Српски 
допунска 

 
17 

 
17 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

Математ. 
допунска 

 
17 

 
17 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

Математ. 
додатна 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
36 

 
36 

 
36 

Енглески језик 
допунска 

11 часова у 
првом разреду  

 
 

      

Енглески језик 
секција 

Приредба у I/2          

Верска настава 
додатна 

 

Верска настава 
секција 

Часове секције вероучитељи су реализовали кроз посете цркви и различитим 
верским манифестацијама и хуманитарним акцијама 

укупно 34 34 36 36 36 36 36 36 36 72 72 72 
 
3.4. Остваривање ваннаставних активности у старијој смени 
Наставник Предмет Заду

жење 
Број часова Број часова Напомена Реализовано 

укупно 
Вукосављев
ић Данијела 

Математ. 
Додатна 

36 43шести 29 осми Припремна 10 72 

 Математ. 
допунска 

72 36шести 36 осми  72 

 Математ. 
секција 

36 8шести 28 осми  36 

Радиванови
ћСанела 

Математ. 
Додатна 

36 30 пети 35 седми  65 

 Математ. 
допунска 

72 31 пети 33 седми  64 

Станојевић 
Сања 

Математ. 
Додатна 

36 10 пети 14 осми Припремна 10 24 

 Математ. 
допунска 

36 18 пети 16 осми  34 

Бојовић 
Сања 

Енглески 
Додатна 

72 34шести 35 седми  69 

 Енглески 
допунска 

72 33шести 35 седми  68 

Вујасиновић 
Горанка 

Енглески 
Додатна 

36  12 осми  12 

 Енглески 
Допунска 

72 36 пети 20 шести  56 

Брецл Соња Српски 
додатна 

54 36 пети 36 седми  72 

 Српски 
Допунска 

54 36 пети 36 седми  72 

 Драмска  
секција 

36 Сви 36   36 

Раденковић 
Јасмина 

Српски 
додатна 

36 32 шести 30 седми  62 

 Српски 
Допунска 

72 35 шести 28 седми 30 осми 93 

 Литерарна  
секција 

36 20 осми   20 

Бабић 
Славица 

Српски 
додатна 

36 32 шести 13 осми Припремна 10 45 

 Српски 
Допунска 

36 18 шести 18 осми  31 

 Српски 
секција 

36 16 сви    16 

Гојковић 
Верица 

Руски 
Додатна 

36  16 осми   16 
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 Руски 
допунска 

36 7 пети 
14 шести 

10 седми 
5 осми 

 36 

 Руски 
секција 

18  13 седми 
 

 13 

Граовац 
Марина 

Немачки  
допунска 

36 16 пети 
35 шести 

  51 

 Немачки  
додатна 

36 31 седми   31 

 Немачки 
секција 

18 17 пети   17 

Чикош 
Мира 

Хемија 
допунска 

36 18 седми 17 осми Припремна 12 35 

 Хемија 
додатна 

36 18 седми 17 осми  35 

Радовић 
Драгица 

Биологија 
додатна 

36 19 седми 18 седми 
16 осми 

Припремна 10 53 

 Биологија 
секција 

36 18 шести   18 

Дрмић-
Глишић 
Гордана 

Биологија 
додатна 

9 6  у 8/1 и 8/3  Припремна 10 6 

 Биологија 
допунска 

18 16 у 8/1 и 8/3   16 

Колачек 
Биљана 

Географиј
а додатна 

36 26 седми 28 осми Припремна 14 54 

Кисјелица 
Мирјана 

Физика 
Додатна 

36 23 шести 21 седми 
4 осми                 

Припремна 10 48 

 Физика 
допунска 

36 12 шести 12 седми 10 осми              34 

Устић 
Снежана 

Историја 
додатна 

36 8 пети 
 

15 седми 
11 осми 

Припремна 10 34 

Пешић 
Катарина 

Физичко 
додатна 

36     

 Кошаркаш
ка секција 

36 29 све девојчице   29 

Терић 
Срећко 

Физичко 
додатна 

36     

 Кошаркаш
ка секција 

36 29 сви дечаци 
 

  29 

Златковић 
Јелена 

Ликовно 
секција 

72 Сви 72   72 

Вујић 
Јелена 

Веронаука 
додатна 

18     

 Веронаука 
секција 

18     

Илић Милан Веронаука 
секција 

36 Реализована у одељењима млађих разреда 

Стошић 
Јасминка 

Архитекту
ра и грађ. 

72 30 шести Авио моделарство 30 осми  60 

Вучетић 
Светлана 

Ауто 
моделарст
во 

72 37 осми Шта знаш о саобраћају 62 сви 99 

Сајферт 
Драгана 

Информат
ика додатн 

36 18 шести 18 седми  36 

 Информат
ика секциј 

36 18 шести 18 седми  36 

Ана 
Маглица 

Хор  72 Сви 108   108 

 Оркестар 36 Сви 70   70 
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Пратећи задужења из четрдесеточасовне радне недеље може се доћи до 
закључка да су скоро све активности реализоване по плану уз мања одступања и замену 
појединих часова допунске наставе додатном и обрнуто. 

У седмом и осмом разреду организовани су часови Домаћинства. Наставу 
домаћинства је ушколској 2015/16. години похађало 17 ученика седмог разреда у једној 
групи и 37 ученика осмог разреда распоређених у две групе.  
У петом, шестом, седмом и осмом разреду организовани су часови Основа 
информатике и рачунарства. Часове информатике током школске 2015/16. године 
пратило је 70 ученика петог разреда подељено у пет група, 74 ученика шестог подељено 
у шест група, 48 седмог у три групе и 25 ученика осмог разреда, подељено у две групе. 
Укупно је било укључено 217 ученика.  
 

3.5. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
За ученике осмог разреда припремна настава се реализује од почетка школске 

године, али ће бити интензивиранана крају школске године када се приближи завршни 
испит. Општина Земун је одлучила да ове године за осмаке организује додатну 
припремну наставу за математику и српски језик, који су реализовани у школама 
пунктовима. За нашу школу то је ОШ „Михајло Пупин“ и настава је реализована од 
20.02.2016. године и часове су држали наставници који предају у земунским основним 
школама. За ту врсту припремне наставе пријавило се наших 29 ученика осмог разреда. 
Предметни наставници су урадили иницијалне тестове на почетку школске године да 
би се утврдио ниво знања са којим ученици започињу школску годину.  

За ученике осмог разреда реализован је пробни завршни испит 15.-16.04.2016.  
Тестове припрема Завод за вредновање квалитета васпитања и образовања са циљем 
провере постигнућа стандарда. Директорка је умножила потребан број тестова и 
организовала дежурство наставника. 

 
Табела са прегледом броја часова припремне наставе за завршни испит по предметима 

 
Предмет  Наставник  Број часова 
Географија  Биљана Колачек 14 
Математика  Данијела Вукосављевић 10 
Математика  Сања Станојевић 10 
Биологија Драгица Радовић 10 
Биологија Гордана Дрмић-Глишић 10 
Физика Мирјана Кисјелица 10 
Српски језик Јасмина Раденковић 10 
Српски језик Славица Бабић 10 
Хемија Мира Чикош 12 
Историја Снежана Устић 10 

 
Из приложене табеле се види да су сви наставници одржали најмање по 10 часова 
припремне наставе, док је велики број наставника одржао и више од предвиђеног броја. 

Резултат добре припреме је био да су ученици осмог разреда добро урадили завршни 
тест иако важе за генерацију која није била претерано вредна.(извештај са завршног 
испита је у прилогу) 
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3.6. Изостанци ученика ушколској 2015/16. 
 
Изостанци ученика од првог до четвртог разреда 

Разред и 
одељење 

I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 III/1 III/2 III/3 IV/1 IV/2 IV/3 УК. 

Број ученика 29 32 34 32 31 31 34 29 34 34 34 33 387 
Број ученика 

без 
изостанака 

 
4 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
21 

Број ученика 
са 

изостанцима  

 
25 

 

 
30 

 
32 

 
32 

 
28 

 
29 

 
30 

 
27 

 
32 

 
34 

 
34 

 
33 

 
366 

Оправдани 
изостанци  

 
757 

 
909 

 
1271 

 
1571 

 
1454 

 
1417 

 
946 

 
821 

 
1255 

 
1306 

 
1750 

 
1218 

 
14675 

Неоправдани 
изостанци 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0 

 
11 

 
УКУПНО 

 
757 

 
909 

 
1271 

 
1571 

 
1454 

 
1417 

 
946 

 
821 

 
1255 

 
1306 

 
1761 

 
1218 

 
14686 

 
Изостанци ученика од петог до осмог разреда 

Разред и 
одељење 

V/1 V/2 V/3 VI/1 VI/2 VI/3 VII/1 VII/2 VII/3 VIII/1 VIII/2 VIII/3 УК.  

Број ученика 23 24 27 31 32 32 30 25 28 23 20 24 319 
Број ученика 

без 
изостанака 

 
0 

 
0 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

Број ученика 
са 

изостанцима 

 
23 

 
24 

 
26 

 

 
29 

 
29 

 
32 

 
30 

 
25 

 
28 

 
23 

 
20 

 
24 

 
313 

Оправдани 
изостанци 

 
1317 

 
1478 

 
1533 

 
2454 

 
1880 

 
2703 

 
2109 

 
1816 

 
2291 

 
2337 

 
2867 

 
3893 

 
26678 

Неоправдани 
изостанци 

 
35 

 
37 

 
41 

 
165 

 
0 

 
51 

 
131 

 
514 

 
153 

 
64 

 
340 

 
375 

 
1907 

 
УКУПНО 

 
1352 

 
1515 

 
1574 

 
2619 

 
1880 

 
2754 

 
2240 

 
2330 

 
2444 

 
2401 

 
3207 

 
4268 

 
28585 

 
Ученици наше школе су у току школске 2015/16. године направили укупно 43.271 
изостанак. Од тога броја 366 ученика у млађој смени је направило 14.675 изостанака.Од 
тог броја 11 су неоправдани изостанци. 
У старијој смени је другачија ситуација. Ученици, њих 313 направило је 28.585 
изостанака. Од тог броја је 1907 неоправданих изостанака. 
Посебну похвалу заслужују ученици без изостанака (у млађој смени 21 ученик, а у 
старијој смени 6). 
Када се ови подаци упореде са претходном школском годином дође се до следећих 
резултата Ученици наше школе су у току школске 2014/15. године направили укупно 
41.159 изостанака (ове43.271). Од тога броја 343 (сада313) ученика у млађој смени је 
направило 14.384изостанака (сада14.686).Прошле школске године је било 
15неоправданих изостанака у млађој смени, док је ове године било 11 неоправданих 
изостанака. Једино одељење старије смене без неоправданих изостанака је VI1, што 
заслужује сваку похвалу. 
У старијој смени је другачија ситуација. Ученици, њих 319 (сада 313) направило је 
26.775 изостанака (сада28.585). Од тог броја је прошле године било1619 неоправданих 
изостанака (највише у VIII2, њих 249). Сада највише изостанака има једноодељење 
осмог разреда (VIII2са 3207 изостанака).Највише неоправданих изостанака има VII2, са 
514 изостанака. У млађој смени највише изостанака има једно одељење другог разреда 
(IV2са 1761 изостанака).Једино одељење млађе смене са неоправданим изостанцима је 
IV2 са 11 изостанака. 
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Пратићемо ситуацију и покушати да утичемо да се број изостанака не повећава. Надамо 
се и да неће бити епидемије грипа или неких других вирусних инфекција, које утичу на 
повећано изостајање са наставе.  
У Развојном плану школе прецизиране су активности које би требале да утичу на 
смањење броја изостанака ученика. 
 
3.7. Успех ученика на крају школске 2015/2016. године 

На крају шкoлске 2015/2016. гoдине нaстaву је пoхaђaло706 учeникa. У млађој 
смени је  387 ученика, а у старијој 319ученика. Ученици првог разреда, њих 95 се 
оцењује описно. Од 611 ученика који се оцењују бројчано на крају школске године са 
позитивним успехом има 593 ученика (99,66%), док је 5 ученика поновило разред 
(0,16%).Два ученика је поновило шести, а три седми разред. Прошле школске године 
био је 591 ученик са позитивним успехом (99,66%), док је 2 ученика поновило шести 
разред (0,34%).  
 У односу на укупан број ученика, највећи је проценат ученика са одличним 
успехом и то55,31%.Врло добрих ученика је 30,44%. Поредећи резултатешколског 
успеха са претходномгодином, запажа се благи раст школског успеха у категорији 
одличних (прошле године 53,62%), а благи пад у категоријиврлодобрих (прошле године 
31,02%). 

Добар успех има  13,25% и то значајно већи проценат ученика старије смене 
(21,63%) у односу на ученике млађе смене (4,10%). Проценат ученика са добрим 
успехом сесмањио у просеку за 1,58% у односу на претходну школску годину. 

Довољан успех имаједан ученик седмог, док је прошле школске године био само 
један ученик осмог разреда. 

Поправнеразредне испите у јунском и августовском року полагало 28 ученика. 
24 ченика је полагало поправне испите, 6 у петом, 7 у шестом 8 у седмом и 3 у осмом 
разреду. Четири ученика је полагало разредне испите, 2 у шестом, 1 у седмом и један у 
осмом разреду. Сви ученици који су полагали поправне испите са успехом су завршили, 
док је три ученика положило разредне испите, а један ученик седмог разред је поновио 
разред. 

Искуство са ученицима који су полагали поправне испите у августовском року, 
показује да је већина ученика дошла на полагање поправних испита сасвим солидно 
припремљена и то нарочито ученици петог и шестог разреда. 

У циљу превенције школског неуспеха у овој школској години ћемо интензивно 
радити на индивидуализацији наставних садржаја и прилагођавању образовних 
стандарда индивидуалним карактеристикама ученика. Сматрамо да ћемо на тај начин 
смањити број ученика са недовољним оценама. 

У школској 2015/16. години шест ученика су радила по ИОП-у 1, три ученика 
другог, два шестог и један седмог разреда. Сви ученици су завршили разред без 
поправних испита. 

У осмом разреду ове године смо имали само два ученика, носиоца дипломе „Вук 
Караџић“. То су ученици VIII2, Милица Јовановић и Петар Вићентић. За ученика 
генерације је изабрана Милица Јовановић. 

Ове школске године нисмо имали кандидата који би понео титулу Спортиста 
генерације. 
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Детаљни приказ успеха на крају школске године се може пратити из приложене табеле: 
Табела 6  Успeх учeникa нaкрају шкoлскe 2015/2016. гoдинe 

Рaзрeд одличних врлo дoбрих дoбрих Дoвoљних нeдoвoљних ук. 
учeн. 

пoзитивних поновци 
бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

II 78 80,85 15 15,96 3 3,19 _ _ _ _ 94 94 100 _ _ 

III 69 71,13 23 23,71 5 5,15 _ _ _ _ 97 97 100 _ _ 

IV 79 78,22 19 18,81 3 2,97 _ _ _ _ 101 101 100 _ _ 

ук. млађи 224 77,71 57 19,52 11 3,77 _ _ _ _ 292 292 100 _ _ 

V 35 47,29 29 39,18 10 13,50 _ _ - - 74 74 100 _ _ 

VI 37 38,94 36 37,89 20 21,05 _ _ 2** 2,10 95 93 97,89 2 2,10 

VII 24 28,91 33 39,75 22 26,55 1 1,20 3*** 3,61 83 80 96,38 3 3,61 

VIII 18* 26,86 32 47,76 17 25,37 _ _ - - 67 67 100 - - 

ук. стар. 114 35,73 130 40,75 69 21,63 1 0,31 5 1,56 319 314 98,43 5 1,56 

Укупнo 338 55,31 186 30,44 81 13,25 1 0,16 5 0,81 611 593 99,66 5 0,81 

* 2 ученика са вуковом дипломом 
** 2 ученика понавља шести разред 
*** 3 ученика понавља седми разред 
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3.8.РЕЗУЛТАТИ КОЈЕ СУ УЧЕНИЦИ ПОСТИГЛИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Резултати такмичења школска 2015.-16. 
Предмет Општинско Градско Републичко 
Српски језик Анђела Савић 6/1, II место 

Филип Пантић 6/2, III место 
Теодора Кнежевић 7/3, II место 
Мила Шарац 7/3, III место 
Вања Пејчиновић 8/2, III место 

 
Анђела Савић 6/1, II место 

 

Књижевна 
олимпијада 

Љубица Боричић 8/1, II место   

Смотрарецитатора Михаило Лазић 3/3, I место 
Младен Марковић 5/2, I место 

  

Математика Ивана Марсенић 3/2, I место 
Данило Дутина 3/3, III место 
Михаило Лазић 3/3, III место 
Зрна Ћирић4/1,I место 
Дуња Суботић 4/1, III место 
Ања Саршон 4/3, III место 
Вања Линта 4/3, III место 
Невен Милојевић 5/3, II место 
Бојана Марковић 5/3, III место 
Јана Гојковић7/3,III место 
Душан Зељковић, 8/1, III место 

 
 

 

Историја Антоније Пљакић 5/3, II место 
Андреа Гојковић 5/2, II место 
Марко Бореновић 5/1, III место 
Ива Ристић 6/3, II место 
Марко Шимпрага 6/3, III место 
Милица Бјелобаба 6/3, III место 
Василије Раковић 7/3, I место 
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Анастасија Шимпрага 7/3, I место 
Смиљана Шакота 7/3, II место 
Ања Митровић 8/3, I место 

Географија Сара Вучковић 7/3, II место 
Аммар Хоџић 7/1, III место 
Лука Милеуснић 7/1, III место  
Ивана Павловић 8/3, II место 
Ања Митровић 8/3, III место 
Милош Ђокић 8/1, III место 

 
 

 

Руски језик Нису учествовали   
Немачки језик Нису учествовали   
Енглески језик Вања Пејчиновић 8/2, III место   
Биологија Марина Дијаматовић 5/3,  

Филип Милојевић 5/3, 
Ива Виденов 5/1, 
Невен Милојевић 5/3, 
Ђорђе Ракић 5/3, 
Марија Анђелковић 5/1, 
Стефан Радуловић 6/3, 
Мирко Крунић 6/1, 
Вања Радић 6/2, 
Јожеф Киш 6/3, 
Теодора Кнежевић 7/3, 
Милица Јовановић 8/2, 

Марина Дијаматовић 5/3, I место 
Филип Милојевић 5/3, III место  
Ива Виденов 5/1, II место 
Невен Милојевић 5/3, II место 
Ђорђе Ракић 5/3, II место 
Марија Анђелковић 5/1, III место 
Стефан Радуловић 6/3, II место 
Мирко Крунић 6/1, II место 
Вања Радић 6/2, III место 
Јожеф Киш 6/3, III место 
Милица Јовановић 8/2, II место 
 

 

Хемија Лука Крковић 7/3,III место 
Василије Раковић 7/3,III место 

  

Техничко 
образовање 

Урош Ђукић 8/3, III место у 
аутомоделарству 

  

Физика Филип Пантић 6/2, II место 
Урош Ћирић 6/1, III место 
Алекса Вишњић 7/3,II место 
Василије Раковић 7/3,II место 

Филип Пантић 6/2, I место 
Богдан Брујић 7/1,II место 

Филип Пантић 6/2, II место 
Богдан Брујић 7/1,II место 
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Богдан Брујић 7/1,II место 
Информатика Данијел Рамадани 8/3, II место 

Душан Зељковић 8/1, II место 
Лука Крковић 7/3, II место 
Ана Марија Вукић 8/2,I место 
Никола Зељковић 8/1,I место 
Ања Нинковић 5/2,II место 
Маша Илић 6/2, II место 
Филип Петровић 6/3, III место  

  

Ликовна култура Ивана Јаћимовић 6/2, III награда 
на конкурсу Делис 
Кристина Карловић 8/3,награда на 
конкурсу Мали Пјер 
Алекса Башкот 8/3,  награда на 
конкурсу Мали Пјер 

  

Музичка култура 4/1 прво друго место за 
најраспеванију ОЗ 
Катарина Глушица 5/1, прво место 
на такмичењу Мала сирена 
Софија Андријевић 7/1, прво 
место на такмичењу Мала сирена 
Невена Савовић 6/1, друго место 
на такмичењу Мала сирена 
Лана Пантић 6/3, друго место на 
такмичењу Мала сирена 
Анђела Миљевић 6/1, треће место 
на такмичењу Мала сирена 
Милица Савић 7/2, треће место на 
такмичењу Мала сирена 
Урош Ћирић 6/1, треће место  на 
такмичењу Мала сирена 

Катарина Глушица 5/1, прво место на 
такмичењу Мала сирена 

 

Физичка култура Кошарка дечаци седми и осми Лука Томић 2/1, прво место у  
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разред, друго место  
Кошарка девојчице пети и шести 
разред, друго место 
Фудбал девојчице седми и осми 
разред, треће место 
Атлетика: 
Елеонора Дујевски 6/3, II место на 
100 м 
Ања Нинковић 6/2, III место, скок 
у вис 
Стеван Војкић 6/2, III место, скок 
у даљ 
Никола Илић 6/1, I место, скок у 
даљ 
Теодора Чворовић 6/3, II место 
скок у даљ 
Иван Драгославић 6/3, I место, 
баћање кугле 
Тадија Пантић 7/3, III место, 800 м 
Милош Каришић 8/2, III место, 
скок у вис  

пливању краул техником 

Шта знаш о 
саобраћају 

Екипно I место у општини 
Никола Филиповић 2/2, I место 
Василије Дробњак 2/1, I место 
Мила Суботић 2/1, I место 
Андријана Покрајац 2/3, II место 
Ана Марија Васић5/1, I место 
Ива Виденов 5/1, II место 
Невен Милојевић 5/3, I место 
Анђела Костић 7/2, I место, 
Алекса Вишњић 7/3, I место, 
Мирко Крунић 6/1, III место 

Алекса Вишњић 7/3, I место 
Ана Марија Васић5/1, II место 
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Шах Тијана Миловановић 5/2, III место   
Читалачка значка Љубица Влашки 1/1, ПГ 

Хелена Је 1/2, ПГ, ПП 
Милица Петаковић 1/2, ПГ 
Ања Грозданић 1/2, ПГ 
Ђурђа Петровић 1/3, ПГ 
Ања Кораћ, 1/1, ПГ, ПП 
Јана Марковић, 1/1, ПГ 
Лука Ћирковић, 1/1, ПГ 
Нина Јоксимовић, 1/3, ПГ, ПП 
Јана Радосављев, 1/3, ПГ, ПП 
Драган Павковић, 2/2, ПГ 
Ивона Вејиновић, 2/3, ПП 
Јана Чонкић, 2/3, ПГ, ПП 
Маша Ђуричанин, 2/2, ПГ 
Зрна Ћирић, 4/1, ПГ 
Дивна Теслић, 4/1, ПГ 
Дуња Суботић, 4/1, ПП 
Мина Јовановић, 4/3, ПГ 
Ана Вишњић, 4/3, ПГ 
Теодора Стевановић, 3/3, ПГ, ВПП 
Уна Бурсаћ, 3/2, ВПП 
Урош Топаловић, 3/3, ПГ 
Матија Несторовић, 2/2, ПГ 

ПГ- поштовани говорник 
ПП- поштовани писар 
ВПГ- велики поштовани говорник 
ВПП- велики поштовани писар 

 

Мислиша Андрија Прљевић 2/1, III награда 
Огњен Илић 3/3, III награда 
Ивана Марсенић 3/2, похвала 
Теодора Стевановић 3/3, похвала 
Урош Топаловић 3/3, похвала 
Василије Глушица 4/3, похвала 
Михајло Пантић 4/3, похвала 
Наташа Соломун 4/2, похвала 
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Дуња Суботић 4/1, II награда 
Дивна Теслић 4/1, похвала 
Зрна Ћирић 4/1, I награда 
Андреа Гојковић 5/2, похвала 
Бојана Марковић 5/3, похвала 
Војин Прљевић 5/3, похвала 
Филип Пантић 6/3, похвала 
Јана Гојковић 7/3, похвала 
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Општинско такмичење у организацији Пријатеља деце Земуна за најраспеваније 
одељење је одржано у Дому ваздухопловства и том приликом је одељење IV/1 освојило 
прво место, али се нису пласирали на градско такмичење. Ученике су на такмичење 
водили учитељМиливоје Ђилас и наставница музичке културе Миљана Игњатовић. 

У трци „За срећније детињство“ у организацији Црвеног крста која се 
трдиционално организује у Дечјој недељи 03.10.2015. код споменика Вечна ватра на 
Ушћу ученик III/1Коста Жерајић је освојио прво место. Учествовало је 32 ученика из 
наше школе. 

Наше две ученице из 4/3 разреда Ања Саршон и Мина Јовановић су на ликовном 
конкурсу за приручник за одрживи развој добиле награде и њихови цртежи су украсили 
наведени приручник. Приручник је штампан поводом европског такмичења у малом 
фудбалу, чији је домаћин био Београд и Комбанк арена. 
 Појединачно првенство у шаху је реализовано у ОШ „Гаврило Принцип“ 16.-
17.01.2016. године. Из наше школе учествовало је 7 девојчица и 9 дечака. Брујић Дина, 
ученица III/1 је у групи девојчица до 10 година заузела седмо место и пласман на 
градско такмичење. У групи до 12 година ученица Миловановић Тијана V/2 је освојила 
треће место без даљег пласмана. Наше ученике је на такмичење водила учитељица 
Гордана Љумовић којаје ове школске године задужена за шаховску секцију и која је 
скоро свакодневно у склопу слободних активности пропагирала шах међу својим 
ученицима и помогла у селектирању такмичара. 
 Школско такмичење из математике је реализовано 22.01.2016. године. 
Учествовало је 108 ученика узраста од трећег до осмог разреда. На општинско 
такмичење пласирало се по 9 ученика трећег и четвртог разреда, 6 ученика петог, 5 
ученика шестог, једна ученица седмог и три ученика осмог разреда, укупно 33 ученика. 
 Школа већ осму годину бира ученике промотере, који представљају Школу у 
разним ситуацијама и манифестацијама ван Школе. За школску 2015/16. то су Милица 
Јовановић 8/2 и Василије Раковић7/3. 
 У рангирању школа општине Земун у постигнутим резултатима на општинском 
нивоу такмичења наша школа је заузела шесто место са освојених 91 бод. То је 
значајнији успех у односу на прошлу школску годину, али још увек није место које 
школа заслужује. Један од главних циљева је напредовање школе и приближавање врху 
листе. 
 
3.9.Реализација наставе у природи, екскурзија, излета и посета 

• 23.09.2015. пројекција филмова поводом Ноћи истраживача у циљу анимације 
ученика другог и трећег разреда – реализовали студенти Математичког 
факултета 

• 25.09.2015. ученици 5/3 су посетили Музичку школу „Коста Манојловић“ у 
пратњи наставнице информатике Драгане Сајферт и педагога Олге Брдар и 
присуствовали трибини о фрули као инструменту „Стари традиционални занати 
– очување и одржање“ у оквиру манифестације „Дани европске баштине“. 

• 04.10.2015. године педагог школе Олга Брдар је у организацији „Дуге“ водила 13 
ученика на излет у Виминацијум и Смедеревску тврђаву. 

• 12.10.2015. у малој сали је за ученике четвртог разреда организовано предавање 
на тему „Одговорно власништво“ над кућним љубимцима са циљем 
превенирања појаве великог броја паса луталица на градским улицама. 
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Предавање је започео градоначелник Синиша Мали. Присутни су били заменица 
градоначелника Ирена Вујовић, секретар за привреду ТијанаМаљковић и 
секретар за образовање Снежана Ђурић. Испред општине Земун био је присутан 
председник општине Дејан Матић, који се такође обратио деци. 

• 13.10.2015. полудневни излет за ученике четвртог разреда и посета Ботаничкој 
башти, ПТТ музеју, цркви Светог Марка и Ташмајдану 

• 14.10.2015. наставница биологије Драгица Радовић је водила ученике чланове 
биолошке секције на вожњу Дунавом од Батајнице до Земуна у организацији 
Општине Земун. 

• 15.10.2015. полудневни излет за ученике трећег разреда – Авалски торањ, 
споменик Незнаном јунаку, манастир Раковица, Топчидерски парк 

• 20.10.2015. посета позоришту „Академија 28“ за ученике првог разреда, 
представа „Иза дуге“ 

• 29.10.2015. посета Дечјем културном центру за ученике другог разреда, 
представа „Љубавни јади малог Бам-Бама“ 

• 31.10.2015. седам ученика 5/2 је у пратњи одељенског старешине Јасминке 
Стошић и педагога Олге Брдар, а под покровитељством организације „Дуга“ 
обишло Геодетски завод (макета Београда на води), Манакову кућу, 
бомбонџијску радњу... 

• 06.11.2015. ученици 5/1 и 5/2 су имали организовано дружење на Земунском кеју 
у пратњи својих одељенских старешина Мирјане Кисјелице и Јасминке Стошић. 

• 12.-19.11.2015. настава у природи за ученике четвртог разреда на Дивчибарама у 
хотелу „Хеба“. Ишло је 53 ученика 4/1 и 4/3 и два учитеља, лекар, медицинска 
сестра и водич. Настава у природи је реализована у хотелу „Хеба“ на 
Дивчибарама. Свакодневно су организоване шетње, као и дружење у дискотеци 
у вечерњим сатима. Деца и учитељи су се вратили јако задовољни смештајем и 
хигијеном у објекту, храном и предусретљивошћу особља.    

• 13.11.-20.11.2015. настава у природи за ученике другог разреда на Златибору у 
коначишту „Домаћи кутак“. Ишло је 63 ученика и три учитељице, лекар, 
медицинска сестра и водич. Свакодневно су организоване шетње, као и дружење 
у дискотеци у вечерњим сатима.  

• 20.11.2015. једнодневни излет за ученике петог разреда на релацији Земун – 
Нови Сад – Фрушка гора – Сремски Карловци – Стражилово – Земун 

• 23.11.2015. за девојчице шестог разреда у малој сали одржала је предавање 
Маријана Милосављевић, наставник биологије на тему „Полно сазревање у 
пубертету“, а у организацији Always компаније 

• 24.11.2015. презентација еколошког филма „Човек и птица“ за ученике трећег 
разреда у малој сали, а у организацији Општине Земун поводом Дана општине. 

• 04.12.2015. Фестивал науке је посетила једна екипа ученика старије смене у 
пратњи наставнице техничког и информатичког образовања Јасминке Стошић и 
наставнице хемије Мире Чикош. 

• 08.12.2015. Ученици 52

• 16.12.2015. посета позоришту „Академија 28“ за ученике првог разреда 
представа „Ковач новогодишње среће у невољу улеће“ 

 су у пратњи одељенског старешине Јасминке Стошић, 
наставнице информатике Драгане Сајферт и педагога Олге Брдар, а под 
покровитељством организације „Дуга“ обишли Историјски музеј Србије и 
изложбу „Михајло Пупин“ 

• 17.-24.12.2015. настава у природи за ученике трећег разреда на Дивчибарама у 
хотелу „Хеба“ 

• 22.12.2015. ученици старије смене су посетили дискотеку „Топ најт“ на 
Топчидеру 



 

 25 

• 24.12.2015. посета Дечјем културном центру за ученике другог и четвртог 
разреда, представа „Магија новогодишње ноћи“ 

• 15.01.2016. у Малој сали су инспектори МУП-а одржали предавање за ученике 
четвртог и седмог разреда на тему „Дрога је нула, живот је један“ 

• 29.02.2016. ученици осмог разреда, њих 14 је у пратњи одељенских старешина 
Срећка Терића, Горанке Вујасиновић и педагога Олге Брдар, посетило општину 
Земун и присуствовало предавању „Професионална оријентација“. Гости 
предавачи су били др. Драгица Трнавац – Марковић, руководилац Одсека за 
професионалну оријентацију Дома здравља Палилула и Вишња Хелајзен, 
дипломирани психолог. Организатор предавања је Савет за здравство, социјалну 
и дечију заштиту ГО Земун  

• 01.03.2016. ученици другог и четвртог разреда су у пратњи својих учитеља 
посетили Дечји културни центар и одгледали представу „Змајево путовање кроз 
време“ 

• 03.03.2016. посета Конаку кнегиње Љубице и ликовној изложби сликара 
Димитрија Аврамовића и Саборној цркви у организацији „Дуге“. У посету је 
ишло 13 ученика наше школе, узраста од четвртог до осмог разреда, са Олгом 
Брдар, педагогом, два ученика ОШ „Радивој Поповић“ у пратњи наставнице 
Александре Грбовић, као и двоје деце из Дома за децу без родитељског старања 
„Јован Јовановић – Змај“ 

• 11.03.2016. ученици осмог разреда су у пратњи наставнице информатике 
Драгане Сајферт посетили изложбу у Историјском музеју посвећену Михајлу 
Пупину 

• 12.03.2016. посета Аеродрому „Никола Тесла“ и Музеју ваздухопловстава у 
организацији „Дуге“ У посету је ишло 14 ученика наше школе, узраста од 
четвртог до осмог разреда, у пратњи Олге Брдар, педагога, два бивша ученика 
школе, мајке Снежана Драгосављевић, Дијана Николић и 12 ученика Средње 
занатске школе 

• 15.03.2016. учешће 49 ученика петог и шестог разреда у презентацији „Сајбер 
буквара“ у Сава центру у пратњи Олге Брдар, педагога, Сандре Ђуровић, 
психолога и Гордане Качавенде, библиотекара. Израду и промоцију буквара су 
организовале Београдска канцеларија „УНИЦЕФ“-а и Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. 

• 22.03.2016. ученици трећег разреда су пратњи својих учитеља погледали 
представу „Звездарски витез“ у позоришту Бошко Буха 

• 31.03.2016. посета Ватрогасној јединици „Земун“ и Добровољном ватрогасном 
друштву „Матица“ у организацији „Дуге“. У посету је ишло 18 ученика наше 
школе узраста од другог до осмог разреда, у пратњи Олге Брдар, педагога, један 
бивши ученик школе, сада средњошколац, 5 ученика ОШ „Радивој Поповић“ у 
пратњи својих наставника Александре Грбовић и Мире Јовановић, као и 
координаторка „Дуге“ Весна Унгуровић 

• 01.04.2016. ученици другог разреда у пратњи својих учитељица и 
вероучитељице су посетили цркву Свете тројице у Земуну, присуствовали су 
литургији поводом Васкрса и причестили се. 

• 08.04.2016. ученици првог разреда у пратњи својих учитељица и вероучитељице 
су посетили цркву Свете тројице у Земуну и учествовали у литургији поводом 
Васкрса. 

• У периоду 13.-20.04.2016. је реализована настава у природи за ученике првог 
разреда. Ишло је 63 ученика и три учитељице, лекар, медицинска сестра и водич. 
Настава у природи је реализована у хотелу „Хеба“ на Дивчибарама. 
Свакодневно су организоване шетње, као и дружење у дискотеци у вечерњим 
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сатима. Деца и учитељи су се вратили јако задовољни смештајем и хигијеном у 
објекту, храном и предусретљивошћу особља. Двоје ученика се вратило раније 
због болести, док су остали били здрави.  

• 20.04.2016. године су ученици четвртог разреда у пратњи својих учитеља извели 
излет до Сремских Карловаца и Иришког венца 

• 20.04.2016. ученици другог разреда су пратњи својих учитеља обишли Огледно 
добро „Мали Дунав“ у Радмиловцу. 

• У периоду од 18.-20.04.2016. године ученици осмог разреда су у пратњи својих 
одељенских старешина били на матурској екскурзији и обишли манастире Жича, 
Студеница, Сопоћани и Ђурђеви ступови, као  и Ђаво љу варош. Били су 
смештени у ЈАТ-овим апартманимана Копаонику и на повратку су имали ручак 
у Пролом бањи. Ученици су се вратили задовољни и пуни утисака. 

• 18.05.2016. ученици трећег разреда су били на излету и обишли Сремске 
Карловце, Петроварадинску тврђаву, Природњачки музеј у Новом Саду и 
Иришки венац 

• 24.05.2016. излет ученика шестог разреда на релацији Земун – Суботица – 
Палић. На излет је ишло 65 ученика са 3 одељенске старешине.  

• 25.05.2016. излет ученика петог разреда на релацији Земун – Смедерево – 
Виминацијум – Сребрно језеро. На излет је ишло 46 ученика три одељенске 
старешине. Излет је протекао без проблема. Ученици су били добри, весели и 
задовољни су ручком који је био реализован у ресторану „Сидро“ на Сребрном 
језеру. 

• 03.06.2016. ученици трећег разреда су посетили Музеј науке и технике и цркву 
Ружицу на Калемегдану. 

• 11.06.2016. излет у Свилајнац (посета Природњачком музеју) и обилазак 
манастира Манасија. На излет је ишло 10 ученика школе у пратњи Олге Брдар, 
педагога. 

• 14.06.2016. ученици првог разреда су у пратњи својих учитељица били на 
полудневном излету на Ади Циганлији. 

• Колектив школе је био на дводневној екскурзији 26.-27.08.2016. године на 
релацији Земун – Увачко језеро – вожња катамараном по меандрима Увца – 
обилазак Ледене пећине – вожња џиповима до видиковца Молитва – смештај и 
ноћење на Златибору у коначишту „Домаћи кутак“ – обилазак Вишеграда 
(Андрићева учионица, мост на Дрини), као и Андрићграда – ручак и повратак за 
Земун. На екскурзију је ишло 42 члана колектива. Све време нас је пратило лепо 
време и добро расположење. 

 
 
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ 
ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
4.1. Извештај о раду стручних већа 
Стручна већа су реализовала планирани програм за претходну школску годину и 
извештаји се налазе у прилогу годишњег извештаја. 
 
4.2. Извештај о реализацији планираних активности из ШРП за школску 2015/16. 
ће бити урађен и биће у прилогу годишњег извештаја школе 
 
 
4.3. Извештај о раду психолога, педагога и библиотекара 
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Стручна служба коју чине психолог, педагог и билиотекар су реализовали своје 
програмске задатке у потпуности. То се најбоље види из извештаја које су сачиниле 
(извештај у прилогу). 
 
4.4. Извештај о раду Школског одбора и Савета родитеља 
 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
Школски одбор је одржао укупно једанаест седница у току школске 2015/16. године, на 
којима је радио у саставу: Милкица Братић, Драгослав Ђукић и Часлав Митић испред 
локалне самоуправе, Миливоје Ђилас, Сандра Ђуровић и Мира Чикош испред 
колектива и Маријана Мрђен, Дина Војновић и Јелена Радоњићиспред Савета 
родитеља. 
 
Седницама су присуствовале и директорка Јасмина Филиповић, секретар школе 
Драгана Ускоковић и председник синдиката Јасминка Стошић. Када су разматрана 
питања од интереса за ученике, присуствовали су представници Ученичког парламента. 
 
Школски одбор је на својим седницама донео је одлуке о усвајању: 

1. Годишњег и Полугодишњег извештаја о раду школе,  
2. Годишњег и Полугодишњег извештаја о раду директора  школе, 
3. Годишњег плана рада школе, 
4. Плана Јавних набавки за 2016. годину, 
5. Предлога финансијског плана за 2016. годину, 
6. Записника са својих седница. 

 
Разматрао је понуде и доносио одлуке у поступку Јавних набавки: 

1. за избор најповољнијег понуђача за дистрибуцију ручка у продуженом боравку  
2. за избор најповоњнијег понуђача за услугу извођења излета, екскурзија и 

наставе у природи за шк. 2016/17.г. 
3. за избор најповољнијег понуђача за услуге обезбеђења школе 

 
Разматрао је и понуде (по систему три понуде) за набавку наруџбеницом и то за: 

1. избор најповољнијег понуђача за снабдевање ужином ученика од 1 -4. разреда 
2. избор најповољније осигуравајуће куће за осигурање запослених 

 
На првој седници Школског одбора је разматрао приспеле молбе за радно место 
директора и донео је одлуку о избору директора школе за предстојећи мандат од 2015. – 
2019. године. 
 
На осмој седници дао је мишљење о кандидату кога је предложила конкурсна комисија 
за радно место професора разредне наставе на одређено време до повратка стално 
запосленог радника до окончања одсуства са рада ради посебне неге детета. 
 
На деветој седници је донео одлуку о формирању четвртог одељења првог разреда у 
школској 2016/17. години.  
 
Разматрао понуде и доносио одлуке да се овласти директор да са закупцима простора 
потпише предуговоредо добијања сагласности Градског секретаријата за образовање и 
дечију заштиту. Одредио је и висину закупнине за школски простор који се издаје. На 
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деветој седници донета је одлука о издавању школског простора, као и висина 
закупнине за школску 2016/17. године. 
 
Школски одбор је донео Правлиник о канцеларијском и архивском пословању, 
Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о попису,Правилник о начину 
рада школске трпезарије  и упознат је са Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у ОШ „Соња Маринковић“  
 
Школски одбор је имао увид у стање средстава на сопственом рачуну школе и у стање 
дуга закупаца и на основу тога доносио одлуке о измирењу истих. Због великог дуга 
који је направио КК „Еуробаскет“, Школа је предала Суду захтев за принудну наплату, 
што је суд и прихватио. 
 
Школски одбор је одобрио средства за прославу Дана школе, као и за учешће директора 
школе на међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа 
„Руковођење школом у 21. веку – знање, искуство, визија“ који је одржан на Златибору 
од 25-27.02.2016. и Пети стручни скуп Друштва директора школа Србије „Директор-
основ успешног образовно-васпитног система“ на Тари у хотелу „Оморика“,21.-
23.04.2016. 
 
Школски одбор је био упознат са записницима просветне и других инспекција који су 
достављени школи. 
 
Школски одбор је добио детаљне извештаје о успеху ученика на тромесечју, 
полугодишту и на крају другог полугодишта, као и анализу резултата које су постигли 
ученици осмог разреда на завршном испиту. Добили су извештаје и о изведеним 
излетима и настави у природи, као и извештаје о успесима које су ученици постигли на 
такмичењима. 
 
Школски одбор је упознат са увођење у посед по окончаном судском поступку против 
Михаљчић Драгана. 
 
О свим проблемима и актуелним питањима и анализама школски одбор је детаљно 
упознат. Свим члановима је редовно достављан материјал за седнице и свака нејасноћа 
је разјашњена до краја.  
 
Велики задатак који остаје школи, а самим тим и школском одбору је да се заврши 
процес укњижења школе Соња Маринковић. 
 
Похваљујем рад школског одбора и сваког појединачног члана који се својим 
залагањем потрудио да помогне и унапреди рад школе Соња Маринковић. 
 
Извештај поднела председник Школског одбора Јелена Радоњић 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
У току школске 2015/2016. године, одржано је шест седница Савета родитеља. 

На првој седници Савета родитеља, одржаној у септембру 2015. године, поднет је 
Извештај о раду Савета родитеља за школску 2015./2016. годину, конституисан је Савет 
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родитеља за школску 2015./2016. годину, где су изабрани председник Љубица Бекрић, 
заменик Милош Цицмил и записничар Драгана Томић. 

Предложен је и усвојен План Савета родитеља за школску 2015/2016. годину. 

Анализу успеха и дисциплине у школској 2014/2015. години предочила је Сандра 
Ђуровић, психолог школе. 

Родитељи су упознати са годишњим извештајима о раду школе и директора, као и са 
Годишњим планом о раду школе. 

У вези са исхраном ученика директорка је обавестила Савет да ће исхрана у боравку 
почети по окончању поступка јавне набавке, која је у току.Донета је одлука о висини 
режије у продуженом боравку, која је остала као прошле године на износу од 300 
динара. 

Разматране су понуде осигуравајућих кућа и донета је одлука о висини накнаде за 
осигурање ученика у школској 2015/2016. годину. Изабран је GeneraliOsiguranje Srbijaи 
цена од 300,00 динара по ученику. 

Разматране су понуде за снабдевање ученика ужином и једногласно је одлучено да се 
настави сарадња са пекаром „Туци“ по цени која ове године износи 50,00 динара 
дневно. 

Родитељи су обавештени да су расписани тендери за наставу у природи и екскурзије. 

Директорка је обавестила Савет да је уз њихову сагласност расписан и окончана јавна 
набавка за физичко обезбеђење школе и да је посао 24-часовног надзора добила фирма 
„Добергард“, која је дала најповољнију понуду. Та тачка је изазвала највеће 
интересовање и дискусију, јер међу родитељима постоје подељена мишљења о 
оправданости ангажовања приватне фирме, као и начину финансирања од стране 
родитеља. 

Родитељи су обавештени о данима "Отворених врата" за шк. 2015/2016. годину 
(15.10.2015,09.12.2015,15.03.2016. и 09.05.2016.), као и о "Отвореним данима" за посету 
родитеља часовима, једног дана у месецу. 

На II седници Савета родитеља у октобру 2015. године родитељи су упознати са 
Записником о отварању понуда за излете, екскурзије и наставу у природи, по коме је 
реализацију добила ТА „Кондор.Тис“ из Лознице, са којом школа успешно сарађује већ 
годинама.Донета је јендогласна одлука да дневнице наставника, који воде децу на 
наставу у природи, буду 600 динара по ученику. 

Савет родитеља је упознат са Записником просветне инспекције о редовном 
инспекцијском надзору. 

На III седници Савета родитеља одржаној у новембру 2015. године, родитељи су 
упознати са успехом и дисциплином коју су ученици постигли на тромесечју. Комисија 
за излете, екскурзије и наставу у природи је поднела извештај о изведеним излетима 
петог и шестог разреда, као и изведеној настави у природи за ученике другог и четвртог 
разреда. 

Упознати су и са Записником просветне инспекције који је стигао у школу по пријави 
родитеља ученика V/2 разреда. 
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Изабране су понуде за прославу Нове године - позоришне представе за млађу смену и 
журка у дискотеци "Топ најт" за старију смену.  

Одржана је трибина 22.12.2015. са темом „Улога родитеља у развијању инклузивне 
климе у школи, интеграција интеркултуралних вредности и сарадња школе са локалном 
самоуправом“ у организацији Удружења Родитељ, Савета родитеља Земун и ЦИП - а. 
Гост предавач је била Ангелина Скареп, специјални саветник у Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја. 

На IV седници Савета родитељаодржаној у марту 2016. године, родитељи су упознати 
са успехом и дисциплином на полугодишту, као и са резултатима такмичења која су 
одржана до тог момента. Представник Комисије за излете, екскурзије и наставу у 
природи је поднео извештај о изведеној настави у природи за ученике трећег разреда. 
 
Председник Савета родитеља је поднео Полугодишњи извештај о раду Савета 
родитеља, а директорка Полугодишњи извештај о свом раду, као и Полугодишњи 
извештај о раду школе. 

 
Родитељи су упознати са новим Законом о уџбеницима, као и са процедуром избора 
уџбеника за следећу школску годину. Сагласили су се да прихвате избор који сачини 
Наставничко веће. 
 
Психолог Сандра Ђуровић је упознала родитеље са временом и карактером 
предстојећег Ускршњег базара. Наставничко већеје предложило да има хуманитарни 
карактер и да се прикупљени новац проследи деци оболелој од рака. Директорка је 
поменула да ми имамо два дечака наших колегиница, који се боре са том суровом 
болешћу и да нас је то подстакло да акцију ове године окренемо у том правцу. 
Родитељи су се сагласили са овим предлогом. 

Члан Савета родитеља Јелена Радоњић је поменула да ће се пројекат Lego education 
проширити на рад на часовима математике у првом разреду од школске 2016/17. ако 
успемо да добијемо донацију у потребним комплетима за реализацију пројекта. 

На V седници Савета родитеља одржаној у априлу 2016. године, родитељи су упознати 
са успехом и дисциплином на трећем класификационом периоду, као и са резултатима 
такмичења. Комисија за излете, ексурзије и наставу у природи је поднела извештај са 
реализоване наставе у природи за ученике првог разреда, као и са тродневне екскурзије 
ученика осмог разреда. 
 
Предлог Савета родитеља је био да ученици осмог разреда прослави матуре у клубу 
„Azzaro“, као и ранијих година. 
 
Избор најповољнијег понуђача за фотографисање ученика пао је као и ранијих година 
на фотографску радњу „Фото бата“ по цени од 80 динара по фотографији. 
 
Донета је једногласна одлука Савета да родитељи не присуствују завршном испиту 
ученика осмог разреда у циљу праћења процедура и регуларности испита. 

Савет родитеља је покренуо иницијативу да се формира четврто одељење првог 
разреда, јер је велико интересовање за упис у нашу школу. 
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На VI седници Савета родитеља одржаној у јуну 2016. године, родитељи су упознати са 
успехом и дисциплином на крају другог полугодишта, као и са резултатима такмичења. 
Комисија за излете, ексурзије и наставу у природи је поднела извештај са реализованих 
излета ученика петог и шестог разреда, као и са планом излета, екскурзија и наставе у 
природи за школску 2016/17. годину. 
 
Донета је одлука да се и за следећу школску годину ангажује 24-часовно обезбеђење по 
цени од 300,00 динара по породици. 
 
Савет родитеља је дао сагласност за хуманитарну акцију прикупљања помоћи за једног 
ученика шестог разреда за набавку ФМ система за слушни апарат. 
 
Председница Савета родитеља похваљује претходни сазив Савета због максималне 
озбиљности којом су приступали свим питањима којима су се бавили, а све у циљу 
унапређења рада школе и веће добробити своје деце. 
 
Извештај је сачинила председница Савета родитеља Љубица Бекрић. 
 
4.5. Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2015/2016.годину 
 
У школској 2015/2016.години  формиран је Ученички парламент у чији састав су ушли 
следећи ученици: VII/1- Анђела Црнобрња,Милан Плетикосић, VII/2- Анастасија 
Петровић,Никола Мрђен, VII/3- Теодора Пљакић,Василије Раковић, VIII/1- Уна 
Шикора,Душан Зељковић, VIII/2- Вања Пејчиновић,Петар Вићентић, VIII/3-  Ивана 
Павловић,Ања Митровић. За председника ученичког парламента је изабрана Уна 
ШикораVIII/1, за заменика председника Душан ЗељковићVIII/1, а за записничара 
Tеодора ПљакићVII/3. Ученички парлемент редовно одржава састанке што је 
евидентирано у свесци записника ученичког парлемента. Ученици су пре почетка рада 
усво јили план р ада за о ву шко лску го дину као  и пр авилник о р аду ученичког 
парламента. 

  Чланови ученичког парламента у великом броју случајева су и одељенски 
медијатоти који помажу својим друговима да реше сукобе а од велике помоћи су и 
својим одељенским старешинама као и дежурним наставницима. 

У октобру месецу обележена је Дечија недеља у нашој школи.Одржана је 
приредба на страним језицима,као и бројне спортске манифестације. Такође су одржане 
и радионице на енглеском језика који су држали бивши ученици наше школе Маја 
Пејчиновић и Немања Милтеновић.  
   У децембру месецу одражани су избори за промотера и промотерку 
школе.Кандидати за промотера су били: Милан Плетикосић VII/1, Павле Тодоровић 
VII/2, Василије Раковић  VII/3,  Душан Зељковић VIII/1, Немаља Стефановић VIII/2 и  
Ђорђе Андријевић VIII/3.Кандидаткиње за промотерку су биле: Анђела Црнобрња 
VII/1, Милица СавићVII/2,  Сара Јовановић  VII/3, Уна Шикора VIII/1,Милица 
Јовановић VIII/2 и  Ања Митровић VIII/3. Највише гласова су освојили  Василије 
Раковић  VII/3  и Милица Јовановић VIII/2 и они су постали промотер и промотерка 
школе за ову школску годину. 
Гласало је 300 ученика старије смене и 45 наставника.Василије је добио 111 гласова,док 
је Милица добила 80 гласова.  
 На састанцима ученичког парламента редовно се анализира успех и дисциплина 
ученика на класификационим периодима.Чланови ученичког парламента Вања 
Пејчиновић VIII/2  и Петар Вићентић VIII/2 приствују састанцима Школског одбора 
када се анализира успех и дисциплина ученика. 
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Ученици су узели активно учешће у оквиру манифестације „Недеља ненасиља" 
од 18до 22априла. Они су се укључивали сходно својим интересовањима и 
могућностима. На приредби поводом „Дана ненасиља" су поред одељенских медијатора 
и волонтера представљени и чланови ученичког парламента и одато им је иризнање за 
њихов рад. 

 Чланови ученичког парламента су били укњучени и у активности око избора 
нај-фаце млађе смене као и нај-фаце читаве школе. Они су учествовали у бројању 
гласова. За нај-фацу млађе смене је изабранa Maja ТеслићIII3 (добилa је 40 гласова), док 
је за нај-фацу читаве школе изабранаАнастасија Петровић  VII2 (добилa је 40 гласова). 
3а избор је гласало је 300 ученика млађе смене и 298 ученика старије смене.Ученици 
наше школе су се активно укључили и у прикупљање пластичних чепова закуповину 
колица и помагала за параплегичаре.Акција је спроведема у сарадњи са удружењем 
параплегичара из Зрењанина. Ове године ученици наше школе су узели активно учешће 
на Ускршњем базару.Базар је био хуманитарног карактера.Прикупљена новчана 
средства су прослеђена деци оболелој од рака.Још једном су ученици наше школе 
показали хуманост и жељу да помогну другима. 

        За следећу годину предвиђене су бројне активности као и интензивирање 
сарадње са ученичким парламентима других основних школа. 
 
Извештај је саставила психолог школе, Сандра Ћуровић, координатор Ученичког 
парламента. 
 
5.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА (ПРОГРАМИ ДОДАТНЕ 
ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА) 

 
Већ годинама педагог школе Олга Брдар и психолог Сандра Ђуровић реализују 
програм додатне подршке ученицима од првог до трећег разреда. Реализоване су 
графомоторичке вежбе чији је аутор Светомир Бојанин, дечији неуропсихијатар. 
 Са ученицима првог разреда програм је реализован у периоду од 12. Октобра до 
14. децембра 2015. године. Вежбе писањабиле су организоване за 40 ученика.Вежбе је 
реализовала Олга Брдар, педагог. Реализовано је 79 часова са највише три група 
ученика. Саученицима другог разреда је радила Сандра Ђуровић, психолог. Вежбама је 
било обухваћено 22 ученика. Програм је реализован у периоду од 03.11.2015. до 
26.02.2016. године.  
 Детаљна анализа ефеката вежби се налази у прилогу Годишњег извештаја школе. 
 
6. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБА ДРОГА „ТВОЈЕ ЗНАЊЕ МЕЊА 
СВЕ“      
Креативни рад са ученицима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци 
„Твоје знање мења све“ је превентивни програм настао као имплементација 
Националне стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009. 
Пројекат финансира Европска унија и основне школе су обавезне да га спроводе.  
Програм има за циљ оснаживање деце у периоду када одрастају и доносе сопствене 
одлуке.  
Овај програм је у одељењимаV1иV2

• нацртај и напиши 

 реализовалаГордана Качавенда, школски 
библиотекар у периоду од 15.09.2015. до 26.11.2015. кроз дванаест радионица у сваком 
одељењу. 
Програм је реализован кроз следеће радионице: 

• разумевање сопствених осећања 
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• разумевање утицаја вршњака 
• разумевање и управљање ризицима 
• учење рада по групама 
• предлагање идеја, избор теме и формирање група 
• сазнавање и прикупљање нових информација 
• подношење извештаја 
• припрема за акцију 
• презентација наученог кроз приредбу Предузимање акције 

Приредби су присуствали други ученици, заинтересовани наставници, стручна служба, 
директор школе, др. Анђелка Брковић са колегиницомиз Завода за јавно здравље и 
полицајац Саша Матић из ОУП Земун. По завршетку пројекта у ходнику школе 
постављено је осам паноа, да би остали ђаци школе могли да се упознају са продуктима 
Пројекта. 
Од 03.12.2015. године почела је реализација истог програма у IV2и реализатори су биле 
учитељице Мира Пауновић, Дајана Радовчић, Бојана Билић и Маријана Туфегџић. 
Реализација програма је завршена 19.05.2016. године, када су ученици својим 
родитељима презентовали научено. Приредби су присуствовале педагог Олга Брдар, 
психолог Сандра Ђуровић, као и др. Анђелка Брковић из Градског завода за јавно 
здравље, која је на крају приредбе уручила признање одељењу IV2. (извештај у 
прилогу) 

 
7. 

• самоспознаја-препознавање сопствених потенцијала,спремност за постигнућа и 
склоност преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења; 

Eвалуација пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу 
школу“ 
Пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ се одвија под 
покровитељством Министарства просвете,науке и технолошког развоја и немачке 
организације ГИЗ.Основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика до 
промишљене,ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања,планирања каријере и 
укључивања у свет рада.Концепт програма професионалне оријентације се остварује 
кроз пет модула: 

• информисање о занимањима и каријери-припрема расположивих информација о 
занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити,да 
би се омогућила информисана одлука о избору занимања; 

• упознавање са путевима образовања-мрежом школа; 
• реални сусрети са светом рада; 
• доношење одлуке о избору школе и занимања-самостално,промишљено и 

одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања. 

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих 
актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес 
доношења одлука при њиховом избору занимањима и остваривању професионалног 
развоја: родитељи,наставници,стручни сарадници,лекари,стручњаци при Националној 
служби за запошљавање и друго. 
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Овај пројекат се спроводи у нашој школи од школске 2012/2013.године.Те године 
одржана је обука коју су прошле Мирјана Кисјелица,наставница физике и Сандра 
Ђуровић,психолог школе.Њих две заједно са Звезданом Стојановић,наставницом 
математике су те школске године спровеле пројекат са ученицима VII/1 и VII/3. У 
шкослкој 2013/2014.години пројекат је био реализован у сва три одељења VII разреда а 
реализатори су били у VII/1- Мирјана Кисјелица, наставница физике и Звездана 
Стојановић,наставница математике, у VII/2-Светлана Вучетић,наставница ТО и у VII/3-
Сандра Ђуровић,психолог школе и Соња Брецл,наставница српског језика.У школској 
2014/2015. години реализовала сам пројекат са ученицима VII/2 разреда.У школској 
2015/2016.години пројекат су реализовале Сандра Ђуровић,психолог школе и Гордана 
Качавенда,библиотекар школе.Ове године пројекат је почео да се реализује нешто 
касније тачније од новембра месеца. Пројекат се реализовао у оквиру часова грађанског 
васпитања. Ученици су били заинтересовани за рад и јако лепо су сарађивали како 
међусобно тако и у оквиру група као и са наставницима.Радионице су биле прилагођене 
ученицима седмог разреда,њиховим могућностима и интересовањима.Часови су били 
динамични,ученици нису били пасивни посматрачи већ активни учесници.Активности 
су биле разноврсне,није било празног хода, активносто су се смењивале. Пажња је била 
добра,фокусирана на садржај радионица.Дисциплина је била на нивоу.Ученици су 
продубили своја знања везано за професионалну оријентацију,као и избор будуће 
средње школе и занимања којим ће се бавити.Постали су свеснији својих потенцијала 
као и својих ограничења везано за избор средње школе.Пројекат ће се наставити и у 
школској 2016/2017.години са ученицима седмог разреда. 

Извештај је саставила Сандра Ћуровић, психолог школе и координатор пројекта. 

8. Реализација пројекта „МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
 
Наша школа је од школске 2006/2007.године у пројекту“Моја школа-школа без 
насиља“.И ове школске године изабрани су одељенски медијатори и чланови 
вршњачких тимова од III до VIII разреда.Ови ученици су изабрани почетком септембра 
на часовима одељенског старешине.Ови ученици су изабрани на основу следећих 
критеријума: добри другови,деца од поверења,толерантни,емпатични,спремни да 
помогну,да разумеју друге,да их не осуђују.Били су од велике помоћи другим 
ученицима као и одељенским старешинама.Одржавани су састанци чланова вршњачког 
тима.Сва одељена су написала одељенска правила која су истакнута на видном месту. 

Фомиорано је сандуче поверења за млађу смену.Формирана је редакција „Драга 
Савета“ за млађу смену,која је одговарала на питања ученика уз помоћ педагога Олге 
Брдар.Њихови одговори су били изложени на паноу у простору школе где се налази III 
и IV разред.Чланови вршњачког тима млађе смене и ове године су у послеподневним 
часовима водили школски радио ТУТУРУТУТУ уз велико ангажовање педагога Олге 
Брдар. 

У новембру месецу изабрани су промотери школе Вacилије Раковић VII/3 и Милица 
Јовановић VIII/2. 
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У марту месецу 49 ученика петог и шестог разреда су заједно са педагогом,психологом 
и библиотекаром присуствовали презентацији „Сајбер буквара„ у Сава центру.Ови 
ученици су уједно и одељенски медијатори старије смене. 

Изабране су „нај-фаце“ у свим одељењима наше школе. Од 18. до 22.априла  
организована је „Недеља ненасиља“ у коју је био укључен велики број наших 
уечника.Организатор је била педагог школе Олга Брдар. Изабране су нај-фаца млађе 
смене Маја Теслић I II/3  као и нај-фаца старије смене која је уједно и нај-фаца читаве 
школе Aнастасија Петровић  VII/2.За најфаце је гласало 360 ученика млађе смене и 286 
ученика старије смене.  

Oдржанасу три ванредни родитељска састанак у одељењу V/2 због сукоба међу 
ученицима.Састанцима су поред родитеља појединих ученика,директора,педагога и 
психолога школе присуствовали и стручњаци из Саветовалишта за децу и младе: Др 
Весна Сузовић,дефектолог,ДанаЋурчић,социјални радник и Марина 
Бенчина,медицинска сестра. Договорено је да се сарадња настави и у следећој школској 
години.Такође је сачињен план појачаног васпитног рада у одељењу V/2 кoји je 
спроведен. Одржано је неколико састанка Тима за заштиту деце од 
насиља,злостављања и занемаривања.Повод су били сукоби ученика V/2 
одељења,ученика V/3 одељења,ученика V/3  и ученика VII/3 одељења, ученика VI/3 и 
ученика VII/3 одељења као и ученика VII/2 одељења  и  ученика VIII/1 одељења.Ово је 
документовано записницима.Састанцима су присуствовали чланови Тима,ученици и 
њихови родитељи. 

Већ неколико година наша школа сарађује са школама „Радивој Поповић“,“Сава 
Јовановић Сирогојно“,“Вељко Рамадановић“ и “Сутјеска“. Та сарадња се огледа кроз 
међусобне посете,заједничке ликовне радионице,спортске сусрете, као и учествовање 
на приредбама. 

Ученици наше школе су се активно укључили и у прикупљање пластичних 
чепова закуповину колица и помагала за параплегичаре.Акција је спроведема у сарадњи 
са удружењем параплегичара из Зрењанина. Ове године ученици наше школе су узели 
активно учешће на Ускршњем базару.Базар је био хуманитарног карактера.Прикупљена 
новчана средства су прослеђена деци оболелој од рака.Још једном су ученици наше 
школе показали хуманост и жељу да помогну другима. 

Пошто се пројекат“Моја школа-школа без насиља“ спроводи неколико година,можемо 
приметити да су деца ипак свеснија шта је то насиље,какви све облици постоје,као и да 
су отворенија да кажу да су била изложена насиљу,као и да пријаве насиље.Такође 
својим учешћем у ликовним радионицама,спортским сусретима,музичким 
смотрама,песничким сусретима,хуманитарним и осталим активностима показали су да 
постоји алтернатива насиљу. 

Извештај је саставила Сандра Ћуровић, психолог школе и координатор пројекта „Моја 
школа - школа без насиља“ 
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НЕДЕЉА НЕНАСИЉА 2016. 

Осма по реду Недеља ненасиља, проистекла из пројекта „Моја школа-школа без 
насиља“ ове године је одржана у периоду 18 - 22. априла. Припреме за организацију су 
почеле 1. априла, са анкетирањем итересовања ученика школе у којим активностима 
желе да учествују, а званично је завршена 17. маја, поделом похвалница и медаља свим 
учесницима. Током прва четири дана, дневно се смењивало 2 - 6 активности. Укупно је 
реализовано 20 активности. 

У периоду трајања Недеље ненасиља и у млађој и у старијој смени, реализовани су и 
спортски турнири у оквиру планиране пролећне Недеље школског спорта. 

Ако саберемо број учесника по свим реализованим активностима, долазимо до податка 
да је у 8. Недељи ненасиља учествовало укупно 587 учесника и ученика и наставника 
наше школе, као и школа из окружења. У oвогодишњoj Недељи ненасиља учествовао је 
мањи број учесника него претходних година (2015. године- 955; 2014. године - 809 
учесника), а нарочито ученика старије смене. Најбројнији учесници су били ученици 
трећег и четвртог разреда. 

У изабраним активности Недеље ненасиља, учествовало је 526 ученика од првог до 
петог разреда, с тим да су неки ученици учествовали више пута. У самој реализацији 
највише су помогли промотери наше школе Милица Јовановић, ученица VIII-2 и 
Василије Раковић, ученик VII-3, који су добили похвале свих наставника за успешно 
вођење церемоније отварања и затварања Недеље ненасиља, као и за вођење програма 
приредбе за Дан ненасиља. У организацији овог великог и масовног догађаја 
учествовало је и 9 ученика волонтера и 5 одраслих волонтера, пријатеља школе, као и 
15 наставника наше школе. Због обавеза и већ испланираних активности у школама из 
нашег непосредног окружења, које нам се у Недељи ненасиља придружују већ четврту 
годину, ове године је учествовало само 34 ученика и 5 наставника школа: „Вељко 
Рамадановић“ и „Сутјеска“, али и других школа. 

Најмасовнија активност свакако је била приредба за Дан ненасиља у којој је 
учествовало 78 учесника свечане приредбе, док су у активностима избора „Нај-фаце 
одељења“, „Нај-фаце млађе смене“ и „Нај-фаце школе“ за школску 2015/16. године, 
учествовали сви ученици школе и све одељењске старешине. 

Након завршене Недеље ненасиља, промотери школе су, у периоду од 13.-17. маја, 
поделили похвале, захвалнице и шаховске медаље за учешће у активностима 8. Недеље 
ненасиља, ученицима наше школе, као и вршњацима из школа из окружења. 

Извештај је сачинила Олга Брдар, педагог школе и идејни творац Недеље ненасиља 
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Врстеактивности,имена и број учесника у 8. Недељиненасиља18.-22.04.2016. 
 

 датум време АКТИВНОСТИ Анагажованинаставниции 
ученици 

број 
наставника 

број 
ученика 

ученици 
гости 

1. 18.04.2016. 
понедељак 

8-14,00 Активностипомотера 
(свечаноотварањеНедељененасиља-
обилазаксвих24одељења,специјалне
емисијеПрвогшколскоградија) 

Олга Брдар иученици-промотери 
МилицаЈовановић, 
VIII2иВасилијеРаковић,VII3 

1 2  

2.  3. час Смотрамузичкихталената: 
“Хајде дасвирамо ипевамо!“ 
II,III,Vразреда 

АнаМаглица, наставник 
музичкекултуре, 
ОлгаБрдар,Александра Нађ,V2–
волонтерАндреа Гојковић,V2-

 

2 18+2  

3.  4. час Смотра музичкихталената: 
„Хајде да свирамо 
ипевамо!“VIиVIIразреда+учени
цигости 

АнаМаглица, Драган 
Виденовић,наставникмузичкекултуре 
ОШ„ВељкоРамадановић“,ОлгаБрдар,Ал
ександра Нађ,V2–волонтерАндреа 
Гојковић,V2-волонтер 

2+1 7+2 6 

4.  5.час Смотра музичкихталената: 
„Хајде да свирамо 
ипевамо!“ученикаIVразреда 

АнаМаглица, Драган 
Виденовић,наставникмузичкекултуре 
ОШ 
„В.Рамадановић“,ОлгаБрдар,Александра 
Нађ,V2–волонтерАндреа Гојковић,V2-

 

2+1 10+2  

5.  6.час Отварањепрвесамосталнеликовн
еизложбеИванеЈаћимовић,VI2:„Све
ткрозмоје очи“ 

Јасмина 
Филиповић,БранкаГраховац,ЈеленаЗлатк
овић-Величковић,Олга Брдар, 
МиланИлић, Драгана 
Сајферт,ДанијелаВукосављевић 

7 60 
ученика 

VI2иVII1 

 

6.  13,30- 
15,00 

Инклузивнавајарскарадионица 
саученицима 
ОШ„ВељкоРамадановић“ 

Олга Брдар,ментор пројектаГорана 
Шкундрић-
Текелеровић,наставникликовнекултуреО
Ш„ВељкоРамадановић“ 

2 10 
ученик II-VII 

разреда а 

12уч.ОШ 
„Вељко 

Рамадановић“ 

7. 19.04.2016. 
уторак 

2. час Ликовнарадионицазаученике I 
разреда 
тема:„Цртамокорицеомиљенекњиге
“ 

Олга Брдар,аутор и 
координаторНедељененасиља 

1 26 
ученика 
Iразреда 
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8.  3. час Ликовнарадионицазаученике II 

разреда 
тема:„Цртамокорицеомиљенекњиге
“ 

Олга Брдар,аутор и 
координаторНедељененасиља 

1 36 
ученика 

II разреда 

 

9.  4.час Ликовнарадионицазаученике III 
разредатема:„Цртамо
 корицеомиљенекњи
ге“/израдаобележивачапрочитанихс
транакњиге 

Олга Брдар,аутор 
икоординаторНедељененасиљаи2 
волонтера:Милица Станковић,V3Марија 
Вуковић,V3 

1+2 37 
ученика 

III 
разреда 

 

10.  5.час ПесничкисусретученикаIV 
разреда 

Олга Брдар,аутор и 
координаторНедељененасиља 

 9ученикаIV 
разреда 

 

11.  13- Шаховскитурнир:„Шах,а Милош Пеовић  ук.45  
15,00 ненасиље“ СањаБојовић ученика 

МаринаГраовац II-IVр- 
29 
V-VIIр.- 
16 

12. 20.04.2016. 
среда 

6.час Инклузивнапесничкарадионица Олга Брдар,менторпројекта 
ЈеленаКоролија,наставниксрпско
г језика 
ОШ„ВељкоРамадановић“, 1 
волонтер -Теодора Томић,V1 

2+1 17 
ученика 
III–VII р. 

3ученице 
ОШ„ВељкоРама
дановић“ 

13.  16,30-
17,30 

Ликовнарадионицазау
ченике IV разреда 
тема:„Цртамокорицеомиљенекњиге“
/израдаобележивачапрочитанихстран

 

Олга Брдар,аутор 
икоординаторНедељененасиља 
и 2 волонтера :Јована 
Сердар,МиленаВранеш,ученице VII1 

1+2 21ученик 
IVразреда 

 

 
14. 

21.04.2016. 
четвртак 

 
3. час 

ПесничкисусретученикеII 
разреда 

Олга Брдар,аутор и 
координаторпројектаАлександра 
Нађ,V2–волонтер 

1+1 13 
ученикаII 
разреда 

 

 
15. 

 11,45- 
13,30 

Имам таленатза ... Олга Брдар,аутор 
икоординаторпројектаДајанаРадовчић, 
ГорданаКачавенда,2волонтера:Александ
ра Нађ,V2Тијана Миловановић,V2 

3+2 60 
ученика 
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16. 
 16 - 

18,00 
ТијаниналиковнарадионицауН
едељиненасиљазаученикеI-
VIIIразреда 

Тијана Миличевић,дизајнер- 
волонтер 
Олга Брдар,аутор 
икоординаторНедељененасиља 

1+ 1 14 
ученика 

I-VIII 
разреда 

 

 
17. 

21.-22. 
04.2016. 

 Спортсканадметања СрећкоТерић,наставник 
физичке културе 

1 70 
ученикас
таријесме

не 

 

 
18. 

22.04.2016. 
петак 

4.час СвечанаприредбазаДан 
ненасиља 

Драгослав Вучковић-разглас 
идвеплеснетачкеулатино-играмаАна 
Маглица-
помоћупостављањуозвучењаДајана 
Радовчић, 
музикаБојанаБилић,фотографисање 
иплеснатачка 
Олга Брдар, 
конферанса,тачкаприредбе,специјалнае
мисијаПрвогшколског 
радија(резултатианкете),ЈеленаЗ.-
Величковић иОлгаБрдар,уређење 
простораСветланаМиловановић,психоло
г ОШ„Сутјеска“-плеснатачка,хип-
хопСлађанаРанчић („Данкан“),плесна 

   

6+3 65 5ученица 
ОШ 
„Сутјеска“ 

 
2плесачицеиз
групе 
„Латинод
енс“ 
6ученика,члано
ваКУД„Опанак
“ 

19. 25.04.- 
11.05.2016. 

 Избор „Нај-фацешколе“и 
„Нај-фацемлађесмене“ 

Сандра Ђуровић, координатор 
пројекта 

1   

20. 13.05.- 
17.05.2016. 

 Промовисањеинаграђивање 
учесникаНедељененасиља- 
ученикашколе 

Олга Брдар иученици- 
промотери 
МилицаЈовановић, 
VIII2иВасилијеРаковић,VII3 

1 2  
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9. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА   

• 13.-15.11.2015. тродневни семинар „Ни црно ни бело –програм за рад са 
децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност“, 
који је реализован у ОШ „Сутјеска“ и чији је организатор Центар за 
интеркултуралну педагогију, у оквиру пројекта „Социјална инклузија и 
побољшање усло ва живо та Ро ма и Ро мкиња у Ср бији“ – Олга Брдар, педагог, 
Гордана Качавенда, библиотекар и Јасмина Филиповић, директор 

• 05.12.2015. Седма годишња конференција „Информационо – комуникациона 
технологија у настави“, у Новом Саду,Јасминка Стошић, наставник ТИО 

• 14.11.2015. The English Book Day„Innovate, motivate, inspire“, у Београду у 
Сава центру, Вања Јаблан и Горанка Вујасиновић, наставници енглеског језика 

• 27.11.2015. The English Book Day„How to motivate younger learners“, Горанка 
Вујасиновић, Вања Јаблан, наставници енглеског језика 

• 17.01.2016. радионица и предавање „Creative Juices“ by Nina Lauder, Горанка 
Вујасиновић, наставница енглеског језика 

• „Умеће комуникације“, у ОШ „Бранко Радичевић у Батајници, Мирјана 
Кисјелица, наставник физике 

• 16.01.2016. „Математички задаци и најзначајније методе њиховог 
решавања“ у ОШ „Мајка Југовића“, Данијела Вукосављевић, наставник 
математике 

• 12.-13.12.2015. „Тематски интердисциплинарни приступ планирању 
наставе“, у ОШ „Михајло Пупин, Милан Илић, вероучитељ 

• 01.11.2015. „Велики рат – мали човек у Великом рату“ у Шестој београдској 
гимназији, Снежана Устић, наставник историје и Јасмина Филиповић, директор 
школе 

• 30.01.2016. „Велике годишњице у српској историји – истраживања и дилеме 
у историографији и настави историје“ на Филозофском факултету у Београду, 
Снежана Устић, наставник историје и Јасмина Филиповић, директор школе 

• Зимски сусрети наставника географије на Географском факултету, Биљана 
Колачек, наставник географије 

• 11.02.-13.02.2016. - 57. Републички зимски семинар за наставнике српског 
језика на Филолошком факултету у Београду, Јасмина Раденковић и Славица 
Бабић, наставници српског језика 

• 25.-27.02.2016. Седми међународни симпозијум за директоре основних и 
средњих школа – „Руковођење школом у 21. веку – знање, искуство, визија“, 
у организацији КЛЕТТ-а, на Златибору у хотелу „Палисад“, Јасмина Филиповић, 
директор школе 

• 27.02.2016. стручна трибина у ОШ „Горња варош“ на тему „Коши 
Шварцова неједнакост“, Санела Радовановић и Данијела Вукосављевић, 
наставници математике 

• 26.03.2016. „Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и 
учењу“, Слађана Зрнић, Данијела Крговић, Весна Унгуровић, наставници 
разредне наставе 

• „Методика електронике у ТИО“, Светлана Вучетић, наставник техничког и 
информатичког образовања 

• 21.-23.04.2016.Пети стручни скуп Друштва директора школа Србије „Директор-
основ успешног образовно-васпитног система“у организацији Друштва 
директора школа Србије, на Тари у хотелу „Оморика“, Јасмина Филиповић, 
директор школе  
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• Мај 2016. „Заштита од елементарних непогода“ у организацији Српског 
географског друштва „Јован Цвијић“, Биљана Колачек, наставник географије 

• 04.06.2016. ECDL- 1. модул, презентације; 2. модул, обрада текста; Слађана 
Зрнић, наставник разредне наставе 

• 05.06.2016. ECDL- 3. модул, обрада текста; 6. модул, презентације; Данијела 
Крговић, наставник разредне наставе 

• 21.-22.06.2016. „Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + 
добро њима“, одржан у школи за 30 наставника и учитеља, реализатори 
едукатори из Образовања плус за образовано друштво у којем се негују људске 
вредности, кат. бр. 93 у Каталогу стручног усавшавања за 2014/15. и 2015/16. 
 

10. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 
Поводом Дана школе ОШ „Радивој Поповић“ на свечаној приредби 17.10.2015. 

године је учествовало неколико наших ученика са четири тачке. 
Поводом обележавања годишњице Општине Земун у новембру 2015. године, 

ученици трећег разреда су имали организовану  пројекцију еколошког филма „Човек и 
птица“ у малој сали. 

На седници наставничког већа 15.10.2015. Тања Думановић, дефектолог из ОШ 
„Сава Јовановић Сирогојно“ је одржала предавање на тему „Подршка ученицима са 
тешкоћама у учењу кроз израду педагошког профила и ИОП-а“. 

У склопу пројекта организованог прихвата деце миграната и њихове анимације 
педагог школе Олга Брдар, библиотекар Гордана Качавенда, наставница српског језика 
Славица Бабић и директорка Јасмина Филиповић су дежурале у хотелу „Бристол“ 
18.10.2015. године. Том приликом су однеле и неколико кутија школског прибора, 
играчака, одеће, обуће... 

У ОШ „Радивој Поповић“ 05.11.2015. године 13 ученика V2је узело учешће у 
инклузивној радионици „Солидарност је у срцу“ са ученицима СШ „Стефан Дечански“ 
и школе домаћина. Ученике је пратила Александра Вуковић, мајка једне ученице и члан 
Савета родитеља. То је пројекат који се реализује у сарадњи са школама из Словеније и 
Чешке уз подршку Академије школа Централне Европе (ACES). 

У организацији Удружења преживелих логораша и потомака „Јасеновац“ и 
Музеја жртава геноцида 13.11.2015. у малој сали је одржано предавање на тему 
страдања цивила, посебно деце у Другом светском рату за ученике осмог разреда. 
Уводно предавање је одржала Јасмина Трифуновић – Тутунов, кустос Музеја жртава 
геноцида, а најпотреснији део предавања су била сећања две преживеле логорашице 
Јелене Радојичић и Бригите Кнежевић. Присутне су биле и Тамара Ћирић и Снежана 
Драгосављевић, чланице удружења. 

У простору Централног института за конзервацију у склопу пројекта „Техника 
мозаика и конзервација – рестаурација мозаичког наслеђа“ 20.11.2015. године десет 
ученика школе је у пратњи Гордане Качавенде, библиотекара школе учествовало у 
радионици Јоване Мијатовић, археолога – конзерватора „Еколошки мозаици“ и од 
најлон кеса правили мозаике. 

У ОШ „Радивој Поповић“ 11.12.2015. године је 14 ученика другог разреда уз 
пратњу учитељице Бојане Билић присуствовало пројекцији филма и радионици о 
безбедности у саобраћају. 

Као партнерска школа ОШ „Радивој Поповић“ у склопу пројекта „Солидарност 
је у срцу“ 22.12.2015. године, 13 ученика наше школе је учествовало у приредби за 
пензинере смештене у Дому пензионера „Бежанијска коса“. 

Медијска презентација брошуре Водича за одрживи развој ФСС и УЕФА у 
одељењу IV3и снимање прилога за „Мали дневник“ 17.12.2015. године. 
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Први заједнички наступ наших и ученика из ОШ „Сутјеска“ 11.12.2015. у Дому 
за децу без родитељског старања „Јован Јовановић Змај“ на приредби у оквиру пројекта 
„Другарство је важно“. 

Трибина за родитеље општине Земун 22.12.2015. године, гост предавач 
Ангелина Скареп, специјални саветник Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на тему „Борба против дискриминације у образовном систему; Развијање 
инклузивних заједница на нивоу школа и локалних самоуправа; Развој 
интеркултуралности“. 

15.01.2016. године у малој сали су ученици  
26.02.2016. године школу је посетио Дејан Матић, председник општине Земун и 

разговарао са ученицима 3/1 о проблемима у локалној заједници, које су ученици 
уочили и њему саопштили у писмима која су му по слали,  а ко ја су и до вела до  о ве 
посете. Разговор је протекао у опуштеној и веселој атмосфери и сви су били задовољни 
и гости и домаћини. 

Представници саобраћајне полиције су 24.03.2016. године одржали предавања о 
безбедном понашању у саобраћају за ученике млађе смене. 

Удружење „Саобраћајни активизам“ реализовало је пројекат „Мобилни 
саобраћајни полигон за децу“ за све ученике од првог до четвртог разреда у школском 
дворишту 09.06.2016.  
 
Сарадња са вртићима 

Традиционално имамо добру сарадњу са околним вртићима. Наши ученици се 
радо одазивају позивима васпитача да буду њихови гости, као што радо позивају 
предшколце у школу.Учитељи четвртог разреда, наставница информатике Драгана 
Сајферт и психолог школе Сандра Ђуровић су присуствовалеродитељским састанцима 
у вртићиматоком марта месеца. Посетили су вртиће „Пепељуга“ и „Мали принц“. 

  
11. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ  

Школа је други циклус самовредновања почела школске 2012/13. Године. 
Потребно је нагласити да је у другом циклусу самовредновања остварен потпуно 
другачији приступ, усклађен са новим документом, Правилником о вредновању 
квалитета рада установа (2011), који уређује поступке праћења остваривања програма 
образовања и васпитања, основе и мерила за самовредновање и вредновање квалитета 
рада школа и других установа, као и Правилником о стандардима квалитета рада 
установа, донетим 1. фебруара 2011. године. Вредновање квалитета рада школе, као 
образовно-васпитне установе у поновљеном циклусу самовредновања се врши на 
основу прописаних стандарда квалитета рада школе у предвиђеним областима рада. 

Прва област, која је самовреднована у школској 2012/13. Години, а у складу са 
Правилником о стандардима квалитета рада установе, била је област Школски 
програм и годишњи план рада. 

Друга област која је била предмет самовредновања рада школе су Образовна 
постигнућа ученика. Процес самовредновања је трајао у периоду од децембра 2012. до 
краја марта 2013. године. Те школске године почетком новембра 2012. смо имали и 
спољашње вредновање школе од стране просветних саветника Министарства. На 
основу захтева из Извештаја Тима за спољашње вредновање, 
наседнициНаставничкогвећаодржаној 29.03.2013.годинеТимзасамовредновањеобласти 
3: Образовнапостигнућаученика, 
саопштиојеизвештајорезултатимапроценеоствареностистандардаквалитетаипредложио 
мере заунапређивањерадашколе. 

У току школске 2013/14. Године самоврдноване су следеће области: 
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Област 6 – Организација рада школе и руковођење и мере за унапређење 
квалитета рада школе, разматрано на седници Наставничког већа 14.10.2013. године. 

Област 4 – Подршка ученицима, разматрана на седници Наставничког већа 
26.12.2013. године. 

Област 7 – Ресурси, разматрана на седници Наставничког већа 31.03.2014. 
Oбласт 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ, разматрана је на седници Наставничког већа 

12.04.2016.  
Преостало је да се заврши и области 5 – ЕТОС,  да би се о вај други циклус 

самовредновања окончао.То ће бити завршено у школској 2016/17. години. 
 

12.ХОСПИТОВАЊЕ СТУДЕНАТА И ИСПИТИ ЗА ЛИЦЕНЦУ 
У нашој школи се већ десету годину организује хоспитовање студената 

географије за студенте завршне године студија код наставнице Биљане Колачек и 
студенти математике код наставнице Санеле Радовановић. У првом полугодишту имали 
смо једног постдипломца математике на пракси и имали смо приправника-волонтера 
дефектолога Драгану Митровић, којој је ментор Олга Брдар, педагог. 

16.12. и 23.12.2015. године 12 наставника географије је успешно положило испит 
за лиценцу у нашој школи.  
 Испит за лиценцу су положили Дајана Радовчић, наставник разредне наставе у 
продуженом боравку, као и Иван Кнежевић, наставник физичког васпитања који је код 
нас прошао волонтерски приправнички стаж. За полагање испита за лиценцу је 
пријављена наставница разредне наставе Вања Кљутић. 
 У периоду од 09.05.-03.06.2016. године на студентској пракси су биле четири 
студенткиње завршне године Учитељског факултета. 
 
СТРУЧНА ПРАКСА СТУДЕНАТА ДЕФЕКТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

Програм стручне праксе студената у основним школама резултат је сарадње 
Актива стручних сарадника основних школа општине Земун и Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања. 
Реализација Програма започела је фебруара 2009. године у седам основних школа са 
општине Земун. 

Школске 2015/16. са ученицима одељења 52су радиле студенткиње Марија 
Радовић, Милица Јеличић и Исидора Трмчић, у периоду од 17. септембра 2015. до 21. 
априла 2016. године. Са одељењем 53

1. Да директор Школе, у складу са својим надлежностима ЗОСОВ обезбеди да 
се у 5/2 одељењу одржи ванредни родитељски састанак и да се родитељи 
упознају са одредбама Правилника о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

 радили су студенти Василије Крстић, Јована 
Ивковић и Сара Царевић. Програм је реализован од 22. марта до 31. маја 2016. године. 
После почетног разговора са ученицима изабране су теме које су ученицима 
најинтересантније. Детаљни извештајису у прилогу Годишњег извештаја школе. 
 
13. ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА  
 Школу је два пута посетила просветна инспекција. Редовни инспекцијски 
преглед је 21.10.2015. године обавила просветни инспектор Маријана Игњатовић. 
Записник је стигао у Школу 26.10.2015. са наложеном мером да млади људи који су 
почели да раде на одређено допуне недостајућу документацију у свом досијеу.  

Други пут инспекторка Маријана Игњатовић је посетила Школу 06.11.2015. 
године по пријави родитеља Ј.Б. ученика 5/2, који је прешао у другу школу 26.10.2015. 
због малтретирања вршњака из разреда. Записник је стигао у Школу 23.11.2015. године 
са следећим наложеним мерама: 
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2. Да директор Школе, у складу са својим надлежностима ЗОСОВ обезбеди да 
се, у сарадњи са стручним сарадницима Школе, сачини план појачаног 
васпитног рада у 5/2 одељењу и обезбеди његово спровођење. 

3. Да директор Школе, у складу са својим надлежностима ЗОСОВ обезбеди да 
се, у сарадњи са стручним сарадницима Школе; сачини Оперативни план 
заштите у 5/2 одељењу и обезбеди његово спровођење, сагласно тачки 5) 
Редоследа поступања у интервенцији Правилника о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

4. Као и да садржајем Записника упозна Школски одбор, Савет родитеља и 
Наставничко веће. 

Све наложене мере Школа је извршила у задатом року о чему је обавештена 
инспекторка, која се у наведено уверила у контролном прегледу. 
 Током другог полугодишта су у сарадњи са Тимом из Диспанзера за ментално 
здравље Дома здравља Земун одражана три родитељска састанка са десетак родитеља 
из 52

- ДОДАТНО АНГАЖОВАЊЕ НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И 
УЧЕНИКА ОД ХУЛИГАНА КОЈИ УГРОЖАВАЈУ ШКОЛУ (ОВЛАШЋЕНА 
ФИРМА, ОУП ЗЕМУН, ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО 
ОСОБЉЕ) 

, са циљем промене понашања ученика. 
  
    
14. ОСТАЛИ ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕДИ  Милан Радосављевић, комунални инспектор је у редовном прегледу 21.10.2015. 
обишао школско двориште и наложио да се доведе у уредно стање електо-кабл који је 
развучен од зграде школе преко дрвећа до ограде, као и противпожарни ормарић који је 
искривљен и разваљен. Наложене мересу одмах извршене. 
 Милица Митић, грађевински инспектор општине Земун посетила је Школу 
27.12.2015. године по позиву школе. Школа је тражила да се дивљи објекти на нашој 
парцели поруше и да се тај неуредни простор рашчисти. То је земљиште које је школа 
после десетогодишњег спора успела да добије. 4. јануара дошао је одговор у коме стоји 
да школа, по окончању увођења у посед затражи извршење Решења за рушење тих 
објеката из 2003. године, а које је донела Градска грађевинска инспекција. Они би и 
требали да изврше решење које су донели. 

Школу је посетила архивска инспекција, која је била задовољна стањем које је 
затекла у нашој архиви, али је наложила доношење правилника о архивском пословању, 
што је врло брзо и учињено. 

Градска грађевинска инспекција је на наш захтев посетила школу 26.04.2016. 
Том приликом су грађевински инспектори Јован Грчић и Марјана Туфегџић обишли и 
фотографисали нелегални објекат поред школе, који се налази у рушевном стању. У 
школу је 17.05.2016. стигао допис у коме се каже да су рушење објекта уврстили у свој 
план. Очекивали смо да ће тај посао бити завршен током лета, али се то није десило.
  
15. МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ШКОЛЕ 
 

 
- НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ДА БИ СЕ ИЗАШЛО У СУСРЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ РОДИТЕЉИМА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛУ И ДА БИ СЕ 
ОЧУВАО КАДАР ШКОЛЕ (ПОВРАТАК НА РАД У ДВЕ СМЕНЕ) 

  
- НАБАВКА НОВИХ УЧИЛА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА (МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, СРЕДСТВА ШКОЛЕ) 
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 -УКЉУЧИВАЊЕ НАСТАВНИКА ШКОЛЕ У ШТО ВЕЋИ БРОЈ АКРЕДИТОВАНИХ 
СЕМИНАРА ПРЕМА ПЛАНУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. 
 
 -ВЕЋЕ АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ПРИПРЕМИ УЧЕНИКА ЗА 
ТАКМИЧЕЊЕ 
 
-РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА (МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
СЕКРЕТАРУЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, САВЕТ РОДИТЕЉА И СВИ ЗАПОСЛЕНИ У 
ШКОЛИ). 
 
У ЗЕМУНУ 12.09.2016.ГОДИНЕ                                              Директор                          
                                                                                                     _______________________ 
                                                                                                     Јасмина Филиповић 

 

 

  

  

 


