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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕЗУЛТАТИМА РАДА
за школску 2018/2019. годину

I УСЛОВИ РАДА
1.

У протеклој школској години целокупни услови рада у школи били су добри што је
омогућило успешну организацију образовно-васпитног рада.
Учионички простор је у солидном стању јер се средствима и акцијама родитеља, као
и улагањем из школских сопствених средстава, стално чини на побољшању и
оплемењивању ових просторија.
Амфитеатар – мултимедијална учиионица, опремљена је савременим наставним
средствима ,простор је функционалан и користи се у различите сврхе, као што су:
књижевни сусрети, концерти, изложбе, родитељски састанци, угледни часови,
семинари и сл. Уређен је простор за малу ММ учионицу, клуб и дискотека која је
опремљена потребним средствима. Окречена је фискултурна сала, учионица 5-3,
започети инфрастуктурни радови у школском дворишту, обновљено лед осветљење
у холовима школе.
Све ове измене су у великој мери допринеле побољшању услова за рад и омогућиле
квалитетнији међусобни однос свих актера школског живота. Однос према простору
у коме боравимо је такође побољшан у великој мери. То се значајно одразило и на
квалитет наставе и осталих аспеката школског живота.
Опремљеност школских просторија у целини задовољава, али би у неким деловима
могла бити и боља.
Опремљеност школе наставним средствима, у односу на норматив, је око 70% што је
недовољно. Због недостатка финансијских средстава, улагања у нова средства су
мања него ранијих година и врше се тамо где је најнеопходније. Постојећа наставна
средства се чувају и поправљају да би што дуже била у функцији. За потребе
мултимедијалне учионице набављен је видео – бим и лаптоп. Уласком школе у
пројекат "Развионица" урађено је значајније опремање наставним средствима у току
претходне школске године, највише из домена ИТ опреме. Такође, уведен је модеран
видео надзор, и бежични интернет на целој територији школе. Такође,школа је из
сопствених средстава набавила 15 лаптопова за коришћење у настави, и из потребе
увођења електронског дневника.

2.

Кадровски услови за рад су веома добри. Наставници и стручни сарадници имају
одговарајућу стручну спрему: У школи ради 22 професора разредне наставе и 31
професор предметне наставе. Избору кадрова се поклања посебна пажња. Проблеми
у организацији васпитно-образовног рада настају због честих боловања наставника и
немогућности обезбеђивања стручних замена. Иначе, замене одсутних наставника
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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углавном покривају солидарно присутни наставници и стручни сарадници.
У раду техничког особља углавном нема већих проблема. Ангажовање спремачица је
на солидном нивоу што се види у хигијени просторија и школске околине.
Гледано у целини, однос већине радника према раду је на завидном нивоу. То
потврђују дугогодишњи резултати који се постижу, као и чињеница да је атмосфера
међу ученицима и радницима доста радна.

II
1.

OРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада за школску 2018/2019.
годину, прво полугодиште почело је у понедељак 3. септембра 2018. године.
Прво полугодиште завршило се у четвртак 31.1.2019. године. Зимски распуст почео
је у понедељак 4.2.2019. и завршио се у петак 15.2.2019. Друго полугодиште почело
је у понедељак 18.02.2019. године а завршило се у петак, 31.5.2019. године за
ученике осмог разреда, односно у петак 14.6.2018. године за ученике од првог до
седмог разреда. Јесењи распуст почео је у петак, 9.11.2018. године и завршио се у
понедељак 12.11.2019. године. Пролећни распуст почео је од четвртка, 25.4.2019.
године, а завршио се у понедељак, 6.5.2019. године. Летњи распуст почео је у петак,
17.06.2019. године и завршио се у петак, 30.08.2019. године. Школска слава Свети
Сава прослављена је уз присуство бројних званица и пропраћена извештајима
медија.
Родитељски састанци су одржани 28. јуна 2019. године.
После родитељских састанака одржана је седница Наставничког већа на којој су
уручене и пригодне награде. Награде за постигнуте резултате у раду са ученицима
добили су: Небојша Раичковић, професор ликовне културе, Славка Вучићевић,
професор математике, Дејана Војиновић, професор математике, Мирјана Бабић,
професор математике, Слађана Стојнић Ирт, професор математике, Николаје
Паулица, наставник разредне наставе, Весна Стаменковић, наставница музичке
културе, Милош Ђоковић, професор физичког и здравственог васпитања, Даница
Павићевић Ђоковић, наставник разредне наставе, Наташа Пилчевић, наставник
разредне наставе, Драгана Пешић, наставник разредне наставе
Школу је похађало 831 ученик распоређених у 30 одељењa. Седам одељења I и II
разреда обухваћено је целодневном наставом, за коју постоји велико интересовање
родитеља, како са подручја која територијално припадају нашој школи, тако и ван
тога. Просторне могућности школе нису тако велике, па није могуће уписати све
заинтересоване ученике. У претходној школској години организован је и рад
продуженог боравка за ученике трећег и четвртог разреда који је реализован у три
групе са стручно заступљеним кадром.
Настава је у току године организована по јединственом распореду часова у коме се
налазе сви облици непосредног рада са ученицима. Распоред часова је сачињен уз
максимално уважавање педагошко-психолошких захтева и проналажење оптималних
решења, која ће пре свега одговарати ученицима (плановима и програмима за
ученике од петог до осмог разреда предвиђено увођење друге групе изборних
предмета). Распоред часова је доступан ученицима, родитељима и другим
чиниоцима који прате живот и рад школе.
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Све наставне активности су извођене у учионицама и кабинетима. Настава физичког
васпитања реализована је на спортским теренима у дворишту, у свечаној сали за
ученике млађих разреда и у фискултурној сали за старије разреде. Распоредом
часова је учињено да ови простори буду што рационалније искоришћени и да се не
дуплирају часови. У ситуацијама када два одељења имају истовремено час физичког
васпитања, то су увек одељења истог разреда, како би организација рада била лакша.
Дневни и недељни ритам рада није се битније мењао у односу на претходне године.
Школа је отворена од 7,00 до 17,00 часова и у том времену се одвијају све наставне и
ваннаставне активности. Јутарње прихватање ученика обухваћених целодневном
наставом је укинуто из разлога померања радног времена родитеља. Уколико
поједини родитељи имају потребу да дете доведу у школу пре 7,30 прихватање врши
дежурни наставник одређен распоредом главног дежурства. Захтеви и потребе
родитеља усмерене су на то да деца после 15,15часова буду збринута у школи. С тим
у вези организовано је дежурство наставника првог и другог разреда до 17,00 ч.
Главни дежурни наставник, одређен распоредом часова, дежура од 7,00 часова на
улазним вратима, а остали наставници дежурају од 7,30 часова. У функцији боље
безбедности ученика и школског простора, на главном улазу дежура и радник
обезбеђења, а ученицима је забрањено коришћење главног улаза. Поред тога у
школи постоји и школски полицајац, који је успоставио добру сарадњу са ученицима
и радницима школе. Двориште школе се закључава од 8,00 до 11,40 часова.
Социјална функција школе је годинама у стагнацији због недостатка материјалних
средстава. Хуманитарне акције Црвеног крста су реализоване, али су оне више
усмерене на помоћ деци ван школе него онима у школи. У школи је формиран ђачки
клуб „Светосавски венац“ који ће поред осталих активности организовати и
хуманитарне акције у сарадњи са Ученичким парламентом. Школа се традиционално
укључује у акцију Црвеног крста и том приликом сакупљено је 100 новогодишњих
пакетића за децу са посебним потребама, акцију
„Дар од срца“ намењеној деци са Косова, као и учешће у хуманитарној акцији „Трка
за срећније детињство“ - помоћ деци без родитеља. Поред тога, у више наврата,
школа је учествовала у прикупљању материјалне помоћи за лечење оболеле деце..
2.

Школа је обезбедила три оброка по најприхватљивијим ценама, као и могућност
куповине свежег пецива на шалтеру школске кухиње.

3.

Здравствена заштита ученика одвијала се, као и ранијих година у сарадњи са Домом
здравља из Земуна. Обављени су систематски прегледи ученика од I до VIII разреда
код лекара опште праксе и стоматолога, редовно вакцинисања ученика о чему се
благовремено обавештавају родитељи. За ученике IV и VIII разреда обављен је
преглед код офтамологаи стоматолога. По завршеним прегледима предузимају се
конкретне мере лечења и кориговања у свим случајевима где постоји потреба. Треба
истаћи да је сарадња здравствених радника изузетно добра, како са ученицима и
родитељима, тако и са запосленима у школи

III
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Наставни план и програм реализован је према Годишњем плану рада и Плановима
наставе и учења од I до VIII разреда. Предвиђени наставни садржаји су реализовани
у потпуности. Проблема у реализацији плана и програма је било због боловања
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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наставника и немогућности обезбеђивања стручних замена. По повратку са боловања
наставници су се трудили да надокнаде изгубљене часове заменама, сажимањем,
коришћењем часова допунске наставе и сл. Фонд нереализованих часова по
предметима није велики, креће се у оквирима од два до четири часа мање од
планираног.
2.

Допунска и додатна настава за млађе разреде је реализована на нивоу одељења, а за
старије разреде на нивоу разреда. Распоред ових часова је сталан и уписан је у
распоред часова редовне наставе. У реализацији часова водило се рачуна о
оптерећености ученика, да исти ученик не буде предложен за више предмета
допунске или додатне наставе. Одељењске старешине и педагошко-психолошка
служба пратили су реализацију допунске и додатне наставе и проблеме решавали у
сарадњи са предметним наставницима и правовременим обавештавањем родитеља.
Слободне активности ученика у млађим разредима организоване су на нивоу
одељења и реализоване према задужењима наставника разредне наставе. У старијим
разредима слободне активности организују се по групама ученика у облику секција и
других ваннаставних активности. Ученици су у току године учествовали на
смотрама, такмичењима и конкурсима. Табеларни приказ резултата на такмичењима
налази се у прилогу извештаја. Остварени резултати из појединих предмета нису у
домену очекиваних. На седницама стручних већа извршена је анализа и донете
конкретне мере за наредну школску годину, како би успех на такмичењима био бољи
и одговарао реномау и условима школе. Протекле школске године појачано је
учешће хорова школе, литерарне и ликовне секције на различитим конкурсима,
манифестацијама унутар и ван школе.

3.

Припремна настава за полагање завршног испита за ученике осмог разреда је
организована током целе школске године. Обзиром да ученици осмог разреда
полажу три теста на завршном испиту, на почетку другог полугодишта наставници
из свих седам предмета (српски језик, математика, историја, хемија, биологија,
географија и физика) направили су распоред припремне наставе као и посебну
евиденцију о похађању исте. Предметни наставници су у оквиру редовне и допунске
наставе и у сардњи са управом школе реализовали пробна тестирања. Такође је
сходно смерницама добијеним од стране Министарства просвете и Завода за
вредновање квалитета рада у школи спроведен и „пробни завршни испит“ у априлу
месецу. Ајтем анализа послужила је предметним наставницима за даље смернице у
раду. По завршетку редовне наставе у сваком одељењу осмог разреда одржано је по
10 часова припремне наставе за свих седам предмета који су били заступљени на
завршном испиту. Треба истаћи да су ученици благовремено информисани и
снабдевени, преко школе, потребним конкурсима за упис у средње школе и
информаторима.

IV

ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

1.

Програм васпитног рада су реализовале одељењске старешине, предметни
наставници, педагошко-психолошка служба и сарадници ван школе (родитељи,
лекари, песници, глумци и др.). Васпитни рад је присутан у свим облицима
непосредног рада са ученицима.

2.

У школи се и даље успешно реализује програм ''Полицајац у школи'', у складу са
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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изменама које су донела ресорна министарства. Овај програм доприноси
безбедности ученика, као и превенцији деликвенције.
3.

Програм превенције малолетничке деликвенције подразумева углавном превентивне
активности јер у школи нису евидентирани масовнији и озбиљнији поремећаји у
понашању ученика. Изостајање са наставе је углавном оправдано, а неоправдани
изостанци су везани за закашњавање на прве часове. У укупном збиру број
оправданих и неоправданих изостанака у старијим разредима је мањи од претходних
година. Школа је благовремено предузимала бројне мере (разговори са децом,
разговори са родитељима, праћење редовности похађања наставе, инсистирање на
благовременом правдању изостанака и обавезно са лекарским уверењем). Неке од
предузетих мера су дале позитивне резултате. У току претходне школске године
урађен је Протокола о правдању часова који је у штампаном материјалу подељен
свим родитељима ученика.
Школа је укључена у два програма која се односе на насилно понашање ученика и
превенцију.
Програм ''Превенција преступничког понашања у основним школама'' започет је у
сарадњи са Министарством просвете, Педагошким друштвом Србије и
Дефектолошким факултетом. И овај програм је ушао у фазу самосталне реализације.
У оквиру овог програма школа се определила за промоцију и неговање протективних
фактора у школи.
За оба програма остварена је обука, а током године према утврђеном плану
реализоване су различите активности у којима су учествовали наставници, ученици,
стручни сарадници и родитељи. Учешће свих актера било је на различитим нивоима:
планирање, акција, информација.

4.

Школа је на самом почетку реализације пројекта „Професионална оријентација“
обухваћена истим. Формиран је школски Тим за ПО који је прошао обуку.
Реализовани су и различити садржаји и акције из оквира пројекта, те је школа убрзо
добила статус менторске школе. Реализација се наставља и у следећој школској
години.

5.

У школи се реализује програм "Спорт у школе" који је намењен ученицима од 1. до
4. разреда.

6.

У октобру и новембру у сарадњи са Министарством здравља и Заводом за јавно
здравље са ученицима шестог разреда, одржан је низ предавања на тему превенције
болести зависности. Предавач је била др Анђелка Брковић.

7.

Током протекле школске године припадници Министарства унутрашњих послова
одржали су низ предавања у оквиру пројекта ,,Основи безбедности деце“ . Пројектом
су били обухваћени ученици првог, четвртог и шестог разреда. Пројекат се наставља
и у овој школској години.

8.

Школа је ове школске године била укључена у три међународна пројекта TIMSS,
LaNA и Вештине за адолесценцију у сарадњи са UNОDC- ом и Институтом за
педагошка истраживања. Пројектима су обухваћени ученици трећег, четвртог и
шестог разреда.

9.

Однос ученика према школској имовини је позитиван и нема уништавања школског
намештаја и простора. Ученици у великој већини имају правилан однос према раду и
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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обавезама. У школи има ученика који повремено имају проблема у понашању, али се
на такве појаве реагује тимски и благовремено.
10.

Програм професионалне оријентације је остварен кроз наставне и ваннаставне
садржаје, рад одељењских старешина, педагошко-психолошке службе и сарадњуса
средњим школама. Психолог школе је урадила тест професионалних интересовања
за све ученике осмих разреда. На основу обрађених резултата саученицима и
њиховим родитељима (по потреби) појединачно и групно обављенису разговори.
Сматрамо да су ови разговори многима решили дилеме и помогли при избору за
упис у средњу школу. Са ученицима су вођени појединачни и групни разговори о
могућностима уписа у средњу школу као и о могућим алтернативама, које су у
складу са њиховим интересовањима и могућностима.

11.

Настава веронауке и грађанског васпитања је реализована од I – VIII разреда. Већих
проблема у реализацији није било и ако се јавља проблем просторне организације
наставе ових предмета. Утисак је да би понуда квалитетнијих семинара из ових
области допринела и подизању квалитета саме наставе.
Једнодневни излет – спортско рекреативни дан организован је у октобру месецу.
Ученици су посетили Палић. Током маја и јуна реализована је: настава у природи за
ученике од I - IV разреда на Тари, једнодневни излет за ученике V и VI разреда у
Идвору и Царској бари. Дводневна екскурзија за ученике VII разреда организованаје
на релацији Лепенски вир,Ђердап и Сребрно језеро. Тродневна екскурзија за
ученике VIII разреда на релацији Шарганска осмица, Милешева, Златибор, Тара,
Ваљево. Све наведене активности су реализоване у складу са упутством
Министарства просвете и спорта и предвиђене Годишњим планом рада школе.
Комплетни извештаји се налазе у прилогу.

12.

Школа је покренула специфичну активност бележења школског живота и издавачку
делатност. Урађен је низ записа из школског живота у виду Кодекса школе, билтена
за ученике осмог разреда, ЦД – а, ДВД – а, видео пано у холу школе,екстерног паноа
са фотографијама значајних дешавања и екстерни видео информатор. Такође,
уведена је пракса да се сви актуелни материјали проследе наставницима у
електронској форми на службене мејл адресе.

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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V
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

1.

Континуирано током школске године наставници су похађали неке од програма
стручног усавршавања у различитим областима и то :
- Рад са тешким родитељима
- Школски електронски часопис у служби креативности ученика
- Настава оријентисана на исходе ученика
- НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА - Развој функционалног и креативног размишљања
- Часови разумевања и радости
- Школско законодавство
- Финансјска писменост
- Дигитална учионица-дигитално компетентан наставник
“

2.

Правилником о сталном стручном усавршавању предвиђено је и стручно
усавршавање запослених унутар установе. Чланови Наставничког већа упознати су на
седници 23.01.2015. када је и договорена израда електронске базе података са обавезом
ажурирања на недељном нивоу.
У сарадњи са секретаром школе донет је и Правилник ОШ „Лазар Саватић“ о
вредновању сталног стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора. У склопу свега наведеног урађена је и презентација Портфолио –
смернице за израду. Пракса школе је да се сви интерни материјали битни за рад
проследе свим члановима Наставничког већа на службене мејл адресе.

3.

Детаљан извештај налази се у јединственом табеларном прегледу на нивоу стручних
већа.Школа је и претходне школске године била домаћин бројним семинарима што је
посебна повољност јер смо тиме у могућности да на семинаре шаљемо наставнике
без
трошковаплаћања
истог.Недефинисана
ситуација
надлежности
плаћања/рефундирања трошкова семинара доводи до тога да су наставници
принуђени да похађају само бесплатне семинаре.Наставници и стручни сарадници
учествовали су на семинарима који су обухватали различите теме: Архимедесове
математичке трибине и семинаре намењене предметним наставницима и учитељима,
методика наставе српског језика, семинари и трибине у оквиру зимских сусрета
просветних радника.

4.

Нови наставници и приправници су на адекватан начин упознати са задужењима у
оквиру 40-часовне радне недеље. Са приправницима је интензивније рађено што је
представљало припрему за полагање испита за стицање лиценце. Посебна пажња је
посвећена укључивању у тимски рад, питањима планирања и програмирања, изради
тестова и контролних задатака, оцењивања, организације наставе и одржавању
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дисциплине, припремању за непосредан образовно-васпитни рад и сарадњи са
родитељима.
5.

Угледни часови су и ове школске године у почетку планирани календаром одржавања
угледних часова као саставним делом Годишњег плана рада. Међутим, Правилником
о стручном усавршавању добили су на већем значају као један од обавезних видова
стручног усавршавања унутар установе. Као позитивна страна такве ситуације уочава
се значајно већа посећеност од стране колега другим угледним часовима, али и
дискусија и анализа после одржаног часа. Све то иде у правцу подизања квалитета
самог наставног процеса..
У наредној школској години посебна пажња биће посвећена сталном стручном
усавршавању запослених и могућношћу напредовања у струци обзиром да је у току
претходних година ступио на снагу нови Правилник о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Са
садржајем новог Правилника правовремено су упознати сви чланови Наставничког већа
путем презентације и штампаног материјала.


Детаљан извештај о реализованим свим врстама активности стручног
усавршавања запослених налази се у прилогу - Извештај о стручном
усавршавању који чини саставни део Извештаја о раду школе.

VI

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

1.

Сарадња са родитељима се одвијала кроз редовне родитељске састанке, састанке
Савета родитеља и индивидуалне контакте који су одржавани сваке друге среде, а по
потреби и чешће. Сарадњи са родитељима се поклања посебна пажња јер се показало да
тимске и благовремене активности дају добре резултате. У ситуацијама где је сарадња
са родитељима изостала проблеми се решавају теже и спорије. Сарадња са
родитељима је углавном добра.

2.

Школа је остварила веома успешну сарадњу са друштвеном средином. Већ годинама
се преко ове школе реализују активности Министарства просвете за све Земунске
школе, како по питању административних послова тако и за стручно усавршавање и
организовање такмичења.
Успешна сарадња је остварена са Секретаријатом за образовање Београда, СО Земун,
Регионалним центром за таленте Земуна, Институтом за психологију, Друштвом
психолога Србије, Друштвом пријатеља деце, Домом здравља, позориштима,
музејима, библиотекама и предшколским установама. Успешна сарадња са
Друштвом психолога Србије је потврћена и кроз поклон у књигама у издању ЦПП –а
за школску библиотеку, као и тестовима ТИП1 за испитивање будућих првака и за
професионалну оријентацију које смо добили у претходној школској години.
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VII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
1.

Начин праћења реализације свих планираних активности утврђен је Годишњим
планом рада школе. Руководиоци стручних органа, у сарадњи са директором и
педагошко- психолошком службом, прате реализацију планираних активности и
извештавају о томе на седницама стручних органа.
Сталним праћењем реализације месечних планова рада наставника, дневника
образовно-васпитног рада и дневних припрема за рад, стиче се увид у остваривање
плана и програма и вођење одговарајуће педагошке документације. На седницама
стручних органа редовно се врше квантитативне и квалитативне анализе остварености
одређених активности. На седници Наставничког већа одржаној у јуну месецу
руководиоци су поднели извештаје о раду стручних већа. Закључено је да се радило
боље него прошле године, што показују и бољи укупни резултати, али да се у
наредном периоду акценат стави на већи број угледних часова који би допринели
подизању квалитета наставе.

2.

Анализа рада и резултата на крају школске године показала је да су планиране
активности углавном реализоване. Померања у реализацији је било, из разлога
боловања наставника. Проблем обезбеђивања замена за наставнике је све израженији
и представља сметњу за потпуну реализацију планираних активности. Треба
нагласити да је у школи пракса да сви часови буду замењени. Ако нема стручне
замене, часове замењују слободни наставници, стручни сарадници и директор.

3.

Све анализе остварених резултата показују да смо имали једну изузетно успешну
школску годину. На крају другог полугодишта школа је имала 831 ученика.
У млађим разредима од 414 ученика сви су постигли позитиван успех са средњом
оценом 4,73.
У старијим разредима 417 ученика у јуну је имало позитиван успех, док је два
ученика полагало поправни испит из математике.Оба ученика су положили поправне
испите завршили разред. Средња оцена на нивоу школе је 4,54. За ученика генерације
проглашен је Лазар Јелисијевић.
Треба истаћи да је ово изузетно успешна школска година, јер је велики број ученика
освојио значајне награде на различитим такмичењима и остварио одличан успех што се
види и кроз високу средњу оцену на нивоу школе.
Владање ученика је на солидном нивоу. Од 831 ученика 817 имају примерно
владање, док је 14 ученика школску годину завршило са неком од васпитних и
васпитно-дисциплинских мера. И овом приликом треба истаћи да у школи нема већих
дисциплинских проблема..
Ученици осмих разреда су потврдили свој успех на завршном испиту за упис у
средњу школу. Од 118 ученика пријављених за упис у средње школе се уз полагање
завршног испита (филолошка гимназија, дизајнерска школа и музичка) уписало 7
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ученика. Завршни испит је полагало и положило свих 88 ученикаи сви су у првом
кругу уписали жељене школе. Остала динамика уписа није се мењала.
4.

У првом уписном року се у средње школе уписало свих 118 ученикa и то: 73 ученика у
школе које су навели као прве три жеље, ученика 10 уписано од шесте до тринаесте
жеље и 8 ученика од тринаесте до двадесете жеље. Од укупног броја ученика осмих
разреда 47% уписало је гимназије. Резултатом можемо бити задовољни, али у
наредној школској години треба више пажње посветети активностима у оквиру
професионалне оријентације. Два ученика уписано је у другом уписном кругу.

VIII ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
-

-

У утврђеном року сачинити Годишњи план рада школе, програме рада наставника и
стручних сарадника и редовно пратити њихову реализацију.
У све програме рада унети евентуалне измене и усагласити их са захтевима програма и
уџбеника.
Редовно пратити и кориговати израду и реализацију месечних планова наставника.
Настојати да распоред часова буде благовремено сачињен и да што више буде усклађен
са педагошко-психолошким и законским нормативима.
У складу са материјалним могућностима извршити набавку наставних средстава,
уџбеника, приручника и сл.
Настојати да сва одсуствовања наставника буду благовремено покривена стручним
заменама или на други начин обезбедити што потпунију реализацију плана и
програма.
Обезбедити потребне услове за стално стручно усавршавање наставника и стручних
сарадника и могућност стицања звања и напредовања у струци.
Предузимати мере да се узроци неприлагођеног понашања ученика благовремено
отклањају и да се ученицима помогне у превазилажењу проблема.
Настојати да критеријуми оцењивања буду уједначени и да оцењивање буде што
објективније.
Настојати да писмене провере знања буду према утврђеном распореду, како би се
избегло оптерећење ученика.
У складу са овим програмима интензивирати све ванаставне и културне активности.
Благовремено организовати припреме ученика за упис у средњу школу и ускладити их
са свим изменама.

Извештај сачинио: Иван Костић, педагог
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/19. ГОДИНУ

Достављам вам Извештај о реализованим активностима из различитих подручја рада,
који су део Годишњег плана рада директора школе, за школску 2018/2019. годину на
основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017 и 27/2018 – др. Закон), Закона о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“ бр. 55/2013 и 27/2018 – др. закон), Закон о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015) и Правилник о
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обављаделатности основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 68/2015) .
РЕАЛИЗАЦИЈА
ВРЕМЕ
1. Руковођење образовно-васпитним процесом у школи
1.2.1. Развој културе учења
Развијање и промовисање вредности учења и целоживотног континуирано
учења
Праћење успеха и изостајања ученика са наставе и предлагање континуирано
мера
Организација припремних активности у оквиру обележавања децембар
Нове године и Светосавске академије
Обележавања прославе школске славе Свети Сава
јануар
Учешће у пројекту „Покренимо нашу децу“
фебруар
Учешће у пројекту „2000 дигиталних учионица“
март
Учешће у разговорима и договору о будућој сарадњи са март
представницима позоришта „Лектира – Владимир Јевтовић“
које је за ученике осмог разрда извело представу „Ромео и
Јулија“
Организационо учествовали у пројекту АИСЕЦ „Покрени своју април
будућност“
Обезбедили услове за пројекат удружења Клуба матичне мај
културе Земун у промовисању Земуна
Сарадња приликом израде електронског часописа „Лазар“
мај
Учешће у организацији представе „Четири чаробне речи“
мај
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
Побољшање нивоа безбедности ученика и запослених кроз јануар
сарадњу на одржавању система видео-надзора и контроли
приступа (извршена контрола исправности опреме за видеонадзор)
Рад на спровођењу мера безбедности ученика и запослених фебруар
током боравка у школи, као и безбедности школске имовине и
личне имовине запослених, кроз сарадњу са школским
полицајцем, представницима МУП-а, ГО Земун
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Присуствовао састанку у Полицијској станици Земун на тему април
безбедности деце и организацији сарадње полиције и школе
У сарадњи са МУП-ом организована трибина са темом мај
„Малолетничка делинквенција“
Присуствовао састанцима Тима за заштиту ученика од континуирано
дискриминације, насиља злостављања и занемаривања по више
питања
Примена Протокола о заштити ученика од насиља, континуирано
злостављања и занемаривања и осталих подзаконских аката
везаних за безбедност ученика и запослених
1.2.3. Развој и обезбеђивање квалитетног наставног и васпитног процеса у школи
Обезбеђивање услова и подстицања процеса квалитетног континуирано
образовања и васпитања за све ученике
Учествовање на скупу у организацији Министарства просвете, децембар
науке и технолошког развоја „Транзициони модел припреме
деце старије од седам и по година за укључивање у
образовање“
Спровођење поступака јавних набавки и потписивање уговора јануар
за набавку 15 лаптоп рачунара
Повећање брзине 50/10 оптичког интернета за потребе наставе март
и коришћења електронског дневника. Сва рачунарска опрема је
испитана, дијагностиковани су недостаци који је потребно
отклонити
У оквиру педагошко – инструктивног рада, вршен је увид у континуирано
васпитно-образовни процес, као и праћење рада наставника и
стручних сарадника. Посетом часовима редовне наставе,
ваннаставних активности, увидом у годишње планове и дневне
припреме, континуирано је праћен њихов рад
Учешће у Пројекту „Школе за 21. век“

март

Организовање Завршног испита заученике 8. разреда и анализа јун/јул
резултата ученика
1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
Сарадња са Тимом за инклузију, одељењским старешинама и континуирано
предметним наставницима који редовно прате напредовање
ученика којима је потребна подршка у раду. Уредно се
ажурирају педагошки профили, израђују се ИОП-и, прати се
примена и вреднују ефекти
Обезбеђена и постављена рампа на главном улазу у школу од јун
стране ГО Земун, чиме је омогућен приступ особама са
инвлидитетом или корисницима инвалидских колица
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Редовна анализа успеха ученика и предузимање мера за континуирано
унапређивање образовно-васпитног рада
Укључивање ученика у допунску наставу, додатни рад, континуирано
припремну наставу, израдом индивидуалних планова рада,
индивидуализацијом наставе и диференцираним приступуом у
настави, у школи се води рачуна о индивидуалном
напредовању ученика
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Информисање родитеља и ученика о терминима допунске континуирано
наставе, додатног рада и припремне наставе путем
родитељских састанака, колективних отворених врата као и
путем школског сајта и ФБ стране школе
Организација и реализација пробног завршног испита и март
упонавање родитеља са анализом пробног завршног испита
ученика осмог разреда на колективном родитељском састанку
са планом акције за даље припремање ученика осмог разреда
Организација општинског такмичења из Српског језика и март
језичке културе
Израда плана подршке ученицима
континуирано
Учешће у анализи резултата које су ученици постигли на континуирано
такмичењима
Организација уписа ученика у средње школе

јул

Планирање, организовање и контролу рада установе и остваривање програма
образовања и васпитања
2.1. Планирање рада установе
Извршена примопредаја дужности директора
07.12.2019.
Упознавање са Развојним планом школе, Школским децембар
програмом, Годишњим планом рада школе и осталим актима
школе
Обављен разговор са начелником Школске управе у децембар
просторијама Школске управе везано за отворена питања у
вези затеченог стања у школи
Израда плана надокнаде због епидемије грипа и трајања
зимског распуста недељу дана дуже
Израда Школског развојног плана
Учешће у изради Годишњег плана рада школе и контрола
урађеног
Израда Годишљег плана рада директора и Годишњег плана
рада школе за школску 2019/20. годину
Израда распореда часова за шк. 2019/20. годину
2.2. Организација установе

фебруар
фебруар
август
август
август

Прикупљање података и консултације са просветним континуирано
саветником, другим директорима, ПП службом школе,
руководиоцима стручних већа, координаторима тимова и
осталим наставницима за израду Годишњег плана рада школе
Упознавање са стручним сарадницима, административно- децембар
техничким и
помоћним особљем, наставницима и
организовање састанака са њима
Организовање састанака Стручних већа, Педагошког децембар
колегијума, стручних актива и тимова
Израда организационе структуре установе: систематизацију и август
описе радних места, образовање стручних тела и тимова
Координирање рада стручних органа, тимова и појединаца у континуирано
установи

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Организовање и стални увид у рад правне, финансијске,
административне и ПП службе
Организовање и праћење реализације активности из Годишњег
плана рада школе, школског програма и ШРП-а
Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком
већу, Савету родитеља и Школском одбору
Израда Извештаја о раду директора и презентовање
Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору
Упознавање са планираним дестинацијама за излете,
екскурзије и наставу у природи и динамиком уплата и
термином реализације

континуирано

Организација образовно-васпитног рада (замене одсутних
запослених)
Обавештавање и информисање
запослених, ученика,
родитеља, старатеља, стручних органа и органа управљања о
свим питањима важним за рад установе.
Организација комисије за прегледање и жалбе на резултате
Завршног испита
Припреме, вођење и учешће на седницама Наставничког већа
Организација и надгледање техничких припрема за почетак
школске године и свечани пријем првака
2.3. Контрола рада установе
Праћење реализације часова редовне, допунске, додатне,
изборне наставе и ваннаставних активности
Сарадња и саветодавни рад са ученицима, одељењским
заједницама, Ученичким парламентом

континуирано

Прегледање и праћење уредности вођења педагошке
документације наставника и одељењских старешина
Унапређивање школске евиденције и документације (појачан
васпитни рад)
Стално прегледање Књиге дежурних наставника и свеске
поправки
Стално вођење дневника рада
Контрола рада помоћног особља и хигијене у школи
Сарадња са просветном инспекцијом у оквиру редовног и
ванредног инспекцијског надзора
2.4. Управљање информационим системом установе
Анализа, уношење и праћење података у програму ДОСИТЕЈ
Све информације значајне за рад школе благовремено се
прослеђују свим актерима образовно-васпитног рада путем
мејла, књигом дежурства, путем огласне табле, сајта и ФБ
стране школе
Сарадња на изради сајта школе
Сарадња приликом израде електронског часописа „Лазар“
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
Учешће у процесу самовредновања рада школе
Анализа успешности ученика на завршним испиту ради
планирања унапређивања рада школе
Припрема и избор стандарда и извештавање о резултатима са
тимом за самовредновање

континуирано

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

континуирано
август
март, август
континуирано

континуирано
јун
континуирано
август
котинуирано
континуирано

континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
јануар
континуирано
континуирано

мај
мај
континуирано
јул
август
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Учешће са Тимом за самовредновање у изради Извештаја о
самовредновању са акционим планом за подизање квалитета
рада установе
Праћење, усмеравање и усклађивање рада стручних тела,
тимова и комисија (Актив за развојно планирање, Тим за
самовредновање и вредновање рада школе, Тим за промоцију и
маркетинг школе...)
Праћење и унапређивање рада запослених
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
Пријем и упућивање у рад нових наставника. Краћа одсуства
наставника покривена адекватним заменама.Организовање и
стално праћење рада помоћног особља
Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима
Организовање и помоћ приправницима у полагању
приправничког испита у школи, као и полагању испита за
лиценцу
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са одељењским
старешинама кроз појединачне састанке и заједничке
родитељске (садржај родитељских састанака, упознавање са
Правилницима, појачан васпитни рад, инклузија, настава у
природи, екскурзије...)
Пријављивање потреба (слободних места) и технолошких
вишкова МПНТР и разговор са пријављеним вишковима
Организација и пријем нових радника у колектив
Израда 40-часовне радне недеље за запослене
3.2. Професионални развој запослених
Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања
наставника унутар установе и организација активности
,,Угледни часови''
Подстицао сам индивидуално усавршавање уз коришћење
стручне литературе и часописа из домена наставе и школства

август

Присуствовао семинару „Часови разумевања и радости“ у
организацији Друштва учитеља Београда
Обука дежурних наставника, прегледача и супервизора за
дежурство на завршном испиту
Учешће у пројекту „Финансијска писменост“ и одржавање
семинара, а после тога је оформљен тим на нивоу школе за
реализацију пројекта
Праћење стручне литературе и часописа (Службени и
Просветни гласник, Образовни информатор, Просветни
саветник, Директор...)
3.3. Унапређивање међуљудских односа
Стварње и подржавање радне атмосфере коју карактерише
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и
подршка за остваривање највиших образовно-васпитних
стандарда
Организовање, са синдикалном организацијом ОШ „Лазар
Саватић“, прославе 8. марта
Организовање излета за колектив Голубац, манастир Тумане,
Сребрно језеро

март

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

континуирано

континуирано
континуирано
континуирано
континуирано

август
континуирано
август
континуирано
континуирано

мај
јун
континуирано

континуирано

март
јул
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3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Систематско праћење и вредновање рада запоселних и континуирано
мотивисање и награђивање за реализоване активности
Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним
синдикатом и широм заједницом
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
Сарађивао сам са родитељима ученика кроз рад Савета Континуирано
родитеља, индивидуалне разговоре (са родитељима ученика
наше школе и заинтересованим родитељима за упис деце у
нашу школу) и саветодавни рад
Састанци и договор о реализацији пројекта „Зелена учионица“ април
о адаптацији кровне терасе са представницима родитеља
чланова „Зеленог тима“
Сарадња са родитељима поводом професионалне оријентације континуирано
ученика
Сарадња са родитељима као подршка наставном процесу
континуирано
4.2.Сарадња са органом управљања и репрезентатитивним синдикатом у установи
Припремање, организовање и учешће на седницама Школског континуирано
одбора
Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком август
већу, Савету родитеља и Школском одбору
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
август
Израда Извештаја о раду директора и презентовање август
Наставничком већу , Савету родитеља и Школском одбору
Сарадња са синдикалном организацијом
континуирано
4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког континуирано
развоја (кроз учешће на састанцима које је организовало
Министарство), Градским секретаријатом за образовање и
дечју заштиту (реализација јавних набавки и других текућих
питања, као и присуствовање током вршења инспекцијског
надзора и рад на отклањању наложених мера просветне и
санитарне инспекције), Школском управом (технолошки
вишкови и регулисање преузимања запослених, реализација
различитих активности (информациони систем Доситеј) и
пројеката у њиховој ораганизацији), са Министарством
унутрашњих послова (по питању безбедности запослених и
ученика у ОШ „Земун“, одређеним факултетима - посете
студената ради обављања стручне праксе, присуствовање
студената предавањима, реализација редовних вежби, као и
попуњавање различитих анкета и упитника у сврху
прикупљања података за истраживањ
Стална сарадња са Градском управом и Одељењем за континуирано
образовање, културу, социјална питања и спорт (технолошки
вишкови, финансирање, коришћење фискултурне сале, план
уписа, стална размена информација...)
Сарадња са просветном инспекцијом (редовни надзор и јануар
ванредни надзор)
Сарадња са Домом здравља Земун, библиотеком Свети Сава, континуирано
Пријатељима деце, МШ „Коста Манојловић“, Земунском
болницом, ПУ“Сима Милошевић“,
Учествовање на састанку у скупштини општине Земун као децембар
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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члан организационог одбора за прославу Богојављења 2019.
Сарадња са представником Министарства у вези са тренутним
стањем постојећег дигиталног кабинета и остале рачунарске
опреме
4.4. Сарадња са широм заједницом
Сарадња са осталим инспекцијским службама (противпожарна
заштита, санитарна инспекција, комунална полиција...)
Сарадња са лицем за безбедност и здравље на раду у вези са
повредама на раду –извршена обука запослених
Успостављена сарадња са Компанијом а.д. „Књаз Милош“,
кроз учешће на пројекту „Покренимо нашу децу"
Успостављена сарадња са Уметничким центром „Талија“, кроз
учешће на конкурсу Министарства културе
Започета је сарадња са Дневним листом Политика кроз
објављивање пригодних текстова о школи
Посета професорке са Факултета спорта и физичког васпитања
Немачке нашој школи
Организација посете Џејмса Хагенгрубера (James Hagengruber),
представника за медије амбасаде САД у Београду, у оквиру
часа енглеског језика за даровите ученике седмог и осмог
разреда.
Сарадња са оријентиринг савезом Београда у органиацији
такмичења
Припрема и организација фестивала музичких хорова и
Културно уметничких друштава „Саватић у мају“
Пријем гостију из ОШ „Свети владика Николај“ и ученичке
задруге „Деца Стига“ и договор о сарадњи
Успостављена сарадња са ОШ „Иво Андрић“, Раковица и
удружењем „Соколина арт“
Организација посете амбасади САД где су наше ученике и
наставнике поздравили аташе амбасаде за културу САД Мајкл
Брук, као и Џејмс Хагенгрубер, представник за медије
амбасаде САД
Сарадња са другим школама у општини и граду (координација
рада директора основних школа, сарадња са координатором
основних школа, сарадња са основним и средњим школама)
као и са предшколском установом Земун (развојни план,
размена информација, акције...)
Стална сарадња са медијима поводом разних активности у
школи и у граду (ТВ Прва, РТС, Танјуг, Студио Б, ...)
Сарадња установе на националном, регионалном и
међународном нивоу
Присуствовао приредби поводом обележавања стогодишњице
од завршетка Правог светског рада у ОШ „ Младост”
Разговор са представницима Центра за социјални рад везано по
питању једне ученице
Активно учествовање на Активима директора основних школа
ГО Земун (обрађиване су актуелне теме)
Писуствовао састанку у МПНТР на тему Стратегија развоја
образовања од 2020 – 2030. године
Стална сарадња правном, финансијском и ПП службом,
наставницима,
одељењским
старешинама,
ученицима,
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

децембар

континуирано
јануар
фебруар
фебруар
фебруар
март
април

мај
мај
мај
мај
јун

континуирано

континуирано
континуирано
децембар
јануар
континуирано
март
континуирано
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родитељима, руководиоцима стручних већа, активом
директора, Одељењем за образовање, социјална питања, култру
и спорт Општинске управе Земун, Школском управом у
Београду, Министарством просвете, и др. институцијама и
организацијама
Присисутво општинском активу директора
континуирано
Финансијско и административно управљање радом установе
5.1. Управљање финансијским ресурсима
Израда финансијског плана и плана јавних набавки за 2019.
годину и објава Плана јавних набавки на порталу
Праћење реализације Финансијског плана и Плана јавних
набавки. Током године издати налози за спровођење набавки
предвиђених Планом набавки, као и адекватни налози за
плаћање и наплате
Анализа финансијских извештаја претходних година за
потребе израде финансијских планова, као и израде предлога
Правилника о расподели сопствених средстава (заједно са
финансијском и правном службом)
Главни – буџетски рачун (превоз запослених, струја, вода,
централно грејање, комуналне услуге, услуге комуникација,
осигурање запослених, Услуге по уговору, текуће поправке и
одржавање, материјал за наставу, канцеларијски материјал,
усавршавање запослених – котизације за семинаре... )
Сопствени приходи (обезбеђење, материјал за наставу,
канцеларијски материјал, текуће поправке и одржавање,
репрезентација за Дан школе, Св. Саву, награде за ученике,
уређење екстеријера и ентеријера школе...)
Средства родитеља (исхрана у целодневној настави,...)
Наменска средства добијена од донација
Подстицао сам и подржао финансијски
учешће на
акредитованим семинарима и трибинама који су се
организовали у школи или ван школе
5.2.Управљање материјалним ресурсима
Организовање набавке потрошног материјала, расподела
бесплатних уџбеника, наставних средстава и опреме
Сопствене приходе од издавања школског простора школа
рационално троши на набавку опреме за образовање, као и за
естетско уређење школе. Из градског буџета школа добија
материјална средства за одржавање, превоз запослених и
слично (струја, вода, грејање,...).
Током године вршена су редовна текућа одржавања и санације
кварова.
Организовање расписивања јавног огласа и послови око
ученичких излета, екскурзија и наставе у природи
Вршена је промоција школе, као и рад на обезбеђивању
донација за опремање школе
Учешће у набаци наставних средстава и опреме за школу
5.3.Управљање административним процесима
Прикупљање података од финансијске и правне службе и
стручних већа и израда плана набавке потрошног материјала,
наставних средстава и опреме (заједно са члановима комисије
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

јануар
континуирано

континуирано

континуирано

континурано
континуирано

август
котинуирано
континуирано
јануар,фебруар
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за набавку)
Учешће у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки
(заједно са финансијском и правном службом)
6. Обезбеђивање законитости рада установе
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
Праћење релевентавних прописа у области образовања, радних
односа и финансија
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и
руковођење школом, нови закони и правилници
6.2.Израда општих аката и документације установе
Обезбеђивање израде општих аката и документација
Припрема и ажурирање школске документације
Организација и учешће у изради и ажурирању законских и
нормативних аката школе
6.3.Примена општих аката и документације установе
Обезбеђивање поштовања и примене прописа, општих аката и
документације установе

децембар, јануар

континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
континуирано

директор ОШ „Лазар Саватић“
мр Горан Петровић
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ОШ „ Лазар Саватић„ З Е М У Н ЗАПАЖАЊА
ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА О ПОСЕЋЕНИМ
ЧАСОВИМА
У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:

дир.
43
29
3
2
2
7

пед.
42
27
4
4
7

псих.
43
29
2
3
2
7

Одредите основни разлог/циљ Ваших посета и број часова на који се односи.
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК
ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА
УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА
ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА
УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ
РЕЗУЛТАТЕ
ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УЧЕНИКА
ЧАСОВИ ЗАМЕНЕ

директор
21
3
5
8
8

БРОЈ ЧАСОВА
педагог
психолог
20
20
3
3
5
4
8
8
9
9

5

2

2

12
10

12
9

8
9

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ (уписати индекс одељења у
ПРЕДМЕТ/
одговарајућу ћелију)
АКТИВНОСТ
I
II
III
IV
V
VI
VII
Српски језик
1,2,3 1,2,3,4 1,2,3
1,2,3
1,3
1,2,3,4 2,3
Свет око нас
1,2
1,3
Природа и друштво
1
3
Француски
1,3
2
3
Енглески јез.
3
3
1
3
2
1
Ликовна култура
2
3
2
3
Музичка кул.
2
3
2
1,3
2
3
3
Историја
2,3
1
2
Географија
1
2,3,4
1,2
Физика
1.2
3
Хемија
1.4
Математика
1.2.3 3
2
1.2.3
2,3
1.3,4
3
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

VIII
1,2,3,4

2,3
1,3
3
1
3
2
1.2,4
1.3
1.2.3,4
28

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину

Биологија
Техника и технологија
Физичко васпит.
Информатика и
рачунарство
Веронаука
Грађанско васпит.
Проф. Орјент. и завршни
испит
ОЗ
Ученички парламент
Концерт хорова
Академија уч. 8. р
Међуодељ. такмич.
Квизови знања
Јавни час
Спортски турнири

1.2
1.3
3
1,2,3

1.2
3
2
1,2,3,4
,
3
3

3

3

3

2

2
2

3
3

3
3

1
1

2
3

1,2

3

1,2

2,3

1,2,3 2,4

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

2,3
1
1,2,3,4 1,2,3
1,2,3
1,2,3

1.3
2.3
2
3
1
2
1.2.3,4
2
2

1,3
1,2,3
1,2,3 1,2,3,4 1,2,3
1,2,3
2,3
1
1,2,3

1,2,4
3
1,2
1,2,3,4
1,2,3,4 1,2,3

2
2
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Напомена: Процена степена остварености показатеља и предлог мера за унапређење
образовно-васпитног рада наставника, дата је тимски (директор, педагог и психолог
школе) обзиром да се и часови посећују тимски са повременим изузетцима.
1.

КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА

Наставници углавном постављају јасна и прецизно формулисана питања.
Комуникација између наставника и ученика, на посећеним часовима, одвија се са
међусобним уважавањем. Повратна информација од стране наставника није увек
подстицајна, из разлога давања готовог знања, чиме се ученици често своде на пасивну
улогу и немогућност повезивања са претходним искуством.
2.

РАЦИОНАЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА:

На свим посећеним часовима наставници су поседовали припрему за час на
стандардизованом школском обрасцу, у оквиру којих је планирана временска
артикулација, облици рада, методе, наставна средства, изглед табле...Рационално се
користи време, простор, средства и други ресурси које школа поседује (мултимедијални
простори). У великом броју, организација часова (избор метода и облика рада) у функцији
је остваривања постављених циљева, као и образовних и васпитних задатака. Дидактички
материјал нарочито је припреман за угледне часове. Уочљива је тенденција ка
диференцираној настави. У том правцу неопходно је наставницима пружити помоћ у
припреми наставних садржаја који ће бити усклађени са способностима и индивидуалним
карактеристикама ученика.
3.

ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА:

Подстицању ученика и промоцији позитивних примера и стила живота, на нивоу целе
школе, придаје се велики значај. Ово поље није издвојено само на часовима, већ је
целокупна клима у школи усмерена на максимално развојно подстицање свих ученика и
чини свакодневну праксу. Школски живот је врло разгранато и разноврсно развијен
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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(ванаставне активности, такмичења, обележавање значајних датума и постигнућа –
школских и личних, посете и сусрети са људима из јавног живота). Ученици се
континуирано оспособљавају за коришћење различитих извора знања (библиотека,
мултимедијалне технологије, семинарски радови, зидне новине).
4.

КОРЕЛАЦИЈА И ПРИМЕНА ЗНАЊА:

И поред тога што се у школи подстиче пракса тимског рада, те се олакшава
међупредметна корелација и стичу услови за тематско планирање наставних садржаја, то
није у пуној мери искоришћено. Мањи број наставника повезује наставне садржаје са
осталим предметима, мада у већој мери наглашавају употребљивост знања и користе
животна искуства ученика. Неопходна је велика креативност и слобода наставника јер се
често садржаји наставних програма не базирају на применљивости у животним ситуацијама.
5.

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА:

Већ дуже време присутна је теденција измењене васпитне улоге породице, затварање
породице и тенденција да се сви који се баве децом ставе у функцију задовољавања потреба,
интереса и жеља личне деце. Ученици се штите од захтева и улагања напора да би постигла
одређене успехе. У центар породичног и школског живота се стављају властите вредности,
без обзира на улагања и захтеве школе, који су веома видљиви, јасни и конкретни. Самим
тим, школа као извор социјалног развоја, добија сложенију и одговорнију улогу у грађењу
међусобних односа и формирању и повезиању различитих социјалних заједница, на нивоу
разреда, узраста, школе као и при формирању вредности неопходних за школски живот.
Присутна су супротстављања школи, вредностима које школа негује и поред тога што су са
свим захтевима упознати и родитељи и ученици и колектив преко Кодекса школе, општих и
групних родитељских састанака, одељенских заједница, индивидуалних разговора и паноа
на улазу у школу. Постоји тенденција омаловажавања школе као институције и
запослених као професионалаца и позивање на више институције исказане у облику
претњи, код захтева за непринцијлна удовољавања жеља. Сматрамо да је неопходно да се
на нивоу Министарства донесе општи Кодекс са јасно дефинисаним минимумом
заједничкох захтева и принципа. Ставови које школа пропагира везано за континуирано
учење, објективно сагледавање постинућа, улагање у трајно знање, често не наилазе на
подршку од стране родитеља. Нажалост, појединачни случајеви којима придајемо велики
значај, уопштавају намере и утичу на уопштену слику. Одговорност ученика према учењу,
али и уопште, развијамо активнијом улогом (разноврсне наставне методе, истраживачки
задаци). Предност наше школе је да се негује и захтева тимски рад, што је и омогућено кроз
јасно дефинисану основну структуру школског живота, изнеговане међусобне односе и
постојање заједничких ставова и захтева на нивоу школе.
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6.

НАЧИН УЧЕЊА:

На часу се примењују различити облици, методе и технике рада које ученике уводе у
активан однос приликом учења. У великој мери ученици су упућени на коришћење
интернета као савременог извора знања и информација, као и коришћење мултимедијалних
презентација припремљеног материјала (школа поседује савремену опрему везану за
мултимедијалне технологије). Акценат у интерном инструктивном материјалу намењеном
наставницима, стављен је на важност изгледа табле и прављења ученичких бележака.
Уочљива је тенденција ка учењу путем открића и полупрограмираној настави имајући у
виду да је школа добро опремљена савременим наставним средствима („паметна табла“,
ММ учионица, амфитеатар и дискотека са видео пројектима, два кабинета за информатику,
два мања амфитеатра са видео пројекторима и сл.).
7.

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА:

Приликом посета часова прати се и оцењивање ученика. Утврђено је да сви наставници
и учитељи имају свеске са подацима ученика у одељењима у којима предају и у њих уносе
своја запажања о активитету ученика на часу, њиховом ангажовању, редовном вођењу
забелешки и записа у школским свескама, писању домаћег рада и завршавању других
обавеза у школи и код куће. У млађим разредима учитељи и предметни наставници
проверавају тачност записа и урађених задатака, својим потписом. Оцене су јавне,
коментаришу пред ученицима и уносе у наставничке свеске и у Дневник. Често се тражи
повратна информација и мишљење од стране ученика. Процене ученика и оцене се углавном
слажу, што говори о објективности оцењивања. По начину бележења записа о ученичким
одговирима и начину провере знања, видљиво је да су оцене сачињене од различитих
елемената и да су ученици упознати са њима. Приликом посета се прегледају и свеске,
уџбеници, радне свеске, контролне вежбе , које се редовно дају на увид родитељима, што
они потврђују својим потписом. Сви увиди, запажања, примедбе и предлози о оцењивању,
компонентама оцењивања, објективности оцењивања се сажимају у јасну информацију и
сагледавају се као део процеса граћења заједничких критеријума наставника и учитеља и
такви се дају као повратна информација на Наставничком већу.
НА КОЈИ НАЧИН СЕ НА ЧАСОВИМА ПРУЖА ПОДРШКА И ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА
КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:
На нивоу школе има деце која постижу слабија школска постигнућа. Они се
континуирано прате од првог разреда. Захтеви постављани тим ученицима се по потреби
усглашавају са њиховим развојним потребама. У млађим разредима се реализовала
индивидуализирана настава, за области у којима ученик слабије напредује, док се у
старијим разредима примењује диференцирана настава. Од првог разреда се редовно
одржава допунска и додатна настава, тако да су и ученици и родитељи прихватили и
користе овај облик рада, као део редовног образовног процеса. Родитељи су упућени на
сарадњу са предметним наставницима у оквиру дана отворених врата. Тако имају
могућност да прате напредовање свог детета, а и добију сугестије како да им помажу у
кућним условима. Инсистира се на редовном долажењу родитеља. Стручни сарадници су
укључени у све облике рада са овим ученицима: идентификовању, сугестијама за рад,
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праћењу напредовања, давању предлога за њихово напредовање, пружању подршке у
изради планова, сарадњи са родитељима. Посебну улогу сарадници имају у одређивању и
начину давања информација учитељима и наставницима да сачувају приватност података, а
да имају довољно сазнања за рад са ученицима. Води се рачуна о дискрецији и о томе да се
родитељи и ученици не излажу додатним притисцима. За поједине ученике се организује вид
менторског рада, тако што сардници свакодневно или у утврђеним временским интервалима
прате њихов укупан рад, понашање на часовима, савладавање градива, прављење записа на
часу, активитет на часу, савладано градиво, израда оквирног плана рада и коришћења
времна код куће. Пружају им помоћ у различитим техникама учења и дају повратну
информацију родитељима и наставницима и ученицима. Такође се води рачуна о
социјалном статусу таквух ученика у њиховим одељењима , да буду прихваћени од стране
ученика и наставника. Ови ученици се, без обзира на школска постигнућа укључују у
активности које се организују у школи, а за које они имају афинитета, секције, јавни наступи
на нивоу школе и друго. На крају кварталних периода током школске године родитељи
ученика који имају недовољне оцене из три и више наставних премета позивају се на
разговоре, на тромесечјима од стране разредних старешина, а на полугодишту стручни
сарадници обављају разговoре, са родитељима, настаницима и ученицимa и заједно
утврђују план рада и даље прате његову реализацију. Годинама уназад нисмо имали
ученика који су полагали поправни испит, а сви ученици се успешно уписују у средње школе.
Напомена: Сматрамо да је дата процена наведених показатеља подложна субјективном
доживљају рада у школи од стране директора и стручних сарадника који су неодвојиви део
целокупног процеса рада у који су уткани и реални живот, очекивања и идеал школе којем
тежимо. Да би се субјективни моменат изгубио неопходно је изградити интерни и екстерни
систем вредновања сваког појединца, појединих сегменета рада и школе у целини. Ми смо
у процесу израде интерних стандарда које смо изразили кроз Кодекс школе, дефинисање
јасне структуре и оквира рада за наставне и ваннаставне активности, јасне критереије за
награђивање и обележавање успеха ученика и наставника, израђене електронске форме
дневних припрема и планова рада. У том циљу спремно смо се укључили у пилот пројекат
израде спољашњег вредновања рада школе.
НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА, ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЈЕ:
Коментар:
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о раду
директора и стручних сарадника, нормативним актима, Статутом школе и Годишњим план
рада Основне школе „Лазар Саватић“ у Земуну, за школску 2018/19. годину, - директор
школе, педагог и психолог школе су у писаној форми дали осврт у вези са запажањима о
раду наставника, а до којих су дошли посећивањем наставних часова у току наведене
школске године, као и разговорима после посећених часова и на друге начине, посредно
или непосредно, тј. увидом у педагошку документацију и радне материјале ученика
(свеске, контролни задаци, неформални тестови и др.).
Имајући у виду да је у школи од стране директора и стручних сарадника већ била
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

32

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину

урађена анализа посећених часова и да је у виду коментара предочена нставницима, овом
приликом се она користи у свом инегралном облику и за потребе овог извештаја.
Сасвим је немогуће, из објективних и субјективних разлога, дати целовиту слику
рада наставника на наставним часовима, те се то и даје у виду осврта, изношењем само
неких битнијих коментара. Исто тако, било би крајње нереално да се ова запажања узму
као веома реална слика о раду појединих наставника и да се на њих у том смислу реагује, да се
утврђују категорична поређења или врше нека рангирања и томе слично. Укупан садржај
осврта ваља схватити као једно виђење којем је циљ да се стекну нове мотивације за рад, да
се изврше одређена потврђивања позитивних кретања и да се, пре свега, укаже на она која би
могла и морала да буду још успешнија.
Општи је утисак да су разговори са наставницима након посећених часова били
веома плодни и стимулативни. Није се дешавало да су појединци у току разговора
неповољно реаговали или да су одбијали одређене препоруке и захтеве. Иначе, ваља истаћи,
да се после разговора ствари мењају у позитивном смислу, односно прихватају се све
препоруке и настоји се што пре отклонити оно што је оквалификовано као пропуст или лоше
дидактичко-методичко решење. Савети директора и стручних сарадника схватају се и
прихватају као искуство до којег су они дошли посећивањем часова наставника и одређеним
уопштавањем позитивно уоченог, као и на састанцима које организују чиниоци ван школе, а
у вези са инструкцијама које воде ка унапређивању педагошког рада у школи.
У току разговора са наставницима, а у вези са посећеним часовима било је речи
поводом конкретних ситуација о појединим слабостима које онемогућавају успешнији и у
сваком погледу рационалнији рад наставника и ученика. Биће корисно да се оне наведу у
једном низу како би омогућиле да се сваки наставник „самопревреднује“, тј. да размисли о
порукама и да предузме мере како би извршио нужне корекције у свом свакодневном
педагошком раду са децом.
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Напомена: Предвиђени наставни садржаји реализовани су у потпуности, а до
проблема уреализацији долази због боловања наставника и немогућности проналажења
адекватнезамене. Фонд нереализованих часова по предметима није велики и креће се у
оквируод два до четири часа мање од планираног
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
за школску 2018/2019. годину

1.

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

Педагошко-психолошка служба, односно педагог школе, у сарадњи са психологом,
директором школе и наставницима, како разредне тако и предметне наставе, узео је учешћа
у области унапређивања образовно-васпитног рада. Унапређивање је вршено кроз активно
деловање и ангажовање у планирању и раду стручних органа школе, у раду са
наставницима, као и раду са ученицима и њиховим родитељима. Знатна пажња посвећена је
изради Акционог плана, извештаја о реализацији школског развојног планирања, раду
Ученичког парламента, као и појединим деловима Годишњег плана рада школе (годишњег
програма рада и месечних планова рада педагога, плана и програма педагошког
колегијума, плана и програма стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,
програма професионалне оријентације, корективног рада са ученицима), школских
програма од I до VIII разреда, као иизради и анализи месечних припрема наставника,
посебно приправника.
1-а Организација педагошког рада школе
Педагог школе је континуирано учествовао у организацији разноврсних активности
школе. У сарадњи са задуженим наставницима праћена је примена распореда часова и
благовремено су извршене потребне корекције и допуне.
Урађени су и следећи распореди: распоред главних дежурних наставника за целу
школску годину, распоред писмених и контролних задатака, распоред пријема родитеља,
распоред припремне наставе. Током школске године педагог школе је организовао замене
одсутних наставника, посете, сусрете, такмичења, позоришне представе, предавања
(детаљније у Годишњем извештају о раду школе).

2.

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

Током школске године педагог је континуирано пратио израду и примену тестова
знања у настави. При том је посебна пажња била посвећена јасноћи захтева, разноврсности
задатака и дефинисаним критеријумима за оцењивање. Са ученицима четвртог разреда, у
сарадњи са учитељицама, прављени су посебни тестови знања, а све у циљу тражења модела
за проверу усвојености образовних стандарда. Интерно прављен програм о повратној
информацији после писаних провера знања, послужио је за праћење резултата целе
генерације и евентуалних већих одступања унутар истих захтева. Закључак је да у наредном
периоду треба појачати сарадњу унутар стручних већа и открити узроке који доводе до тога
да поједина одељења имају слабија постигнућа у односу на генерацију. Уопште, квалитету
наставе и стечених знања код ученика неопходно је посветити већу пажњу. Тај задатак школа
не сме да изгуби из вида стављањем у први план „наметнутих“ обавеза од стране надлежних
које се углавном своде на повећање обима администрације.
У току септембра месеца извршено је иницијално тестирање ученика свих разреда са
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посебним акцентом на ученике осмог разреда из предмета српског језика и математике.
Анализи резултата иницијалног тестирања посвећена је посебна пажња на седницама
Наставничког већа. Сходно одлуци и препорукама Министарства просвете и Завода, сви
ученици осмог разреда радили су пробни завршни тест. Резултати су искоришћени за анализу
и послужили су предметним наставницима (српског језика, математике, физике, хемије,
биологије, историје и географије) да стекну увид у знања ученика пре завршног испита.
У оквиру пројекта Професионална орјентација реализоване су следеће активности:
радионице са ученицима седмог и осмог разреда, формиран вршњачки тим, посета сајму
образовања, реални сусрети ученика са запосленима и представницима појединих
средњих школа и каталог услуга. Поред ових активности ученици и њихови родитељи
благовремено су и континуирано информисани о новинама у вези полагања завршног
испита, као и о условима уписа и постојећим школама. Ученици осмог разреда радили су
и тест професиналних интересовања после којег је психолог школе обављао разговоре са
њима.
Нови наставници и приправници су на адекватан начин упознати са задужењима у
оквиру 40-часовне радне недеље. Са приправницима је интензивније рађено што је
представљало припрему за полагање испита за стицање лиценце. Посебна пажња је посвећена
укључивању у тимски рад, питањима планирања и програмирања, изради тестова и
контролних задатака, оцењивања, организације наставе и одржавању дисциплине,
припремању за непосредан образовно-васпитни рад и сарадњи са родитељима.
У току школске 2018/2019. године приправнци: Ивана Ристић, професор физичког
васпитања; Данијела Стојилковић, професор француског језика и Ивана Јоковић,
професор енглеског језика, одржали су угледне часове положили испит за лиценцу. У том
поступку педагог школе учествовао је у комисији за проверу савладаности програма за
стицање лиценце (давање методичких упутстава и писање извештаја комисије).
Педагог школе присуствовао је састанцима Актива за Развојно планирање и Тима за
самовредновање, Тима за инклузију на којима је праћена реализација планираних
задатака, али и предлагање нових иницијатива.
На основу препорука Комисије за спољашње вредновање рад Тима за инклузију
подигнут је на још виши ниво. Израђени су педагошки профили за ученике код којих постоји
потреба за додатном подршком у раду.
3.

Рад са наставницима

Присуствовање појединим часовима наставе и евалуација посећених часова, извршена је
током године. У почетку школске године праћена је адаптација ученика, посебно I и V
разреда. У том циљу, од октобра посећени су часови непосредног рада у I разреду и са
учитељима су обављени разговори о адаптацији и напредовању ученика. Овом приликом су
договорене активности педагошко-психолошке службе на решавању проблема адаптације и
напредовања ученика I разреда.
Од пре неколико година пракса да се одељења ученика завршеног четвртог разреда
расформирају и формирају нова одељења петог разреда, ове године није реализована.
Претходне школске године ученици првог разреда били су распоређени у три одељења . И
поред огромних притисака од стране родитеља, овај посао успешно је обавила
педагошко-
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психолошка служба школе. Почетком школске године одељењске старешине добиле су
неопходне информације о карактеристикама својих одељења. Посетама часова у одељењима
петог разреда праћена је њихова адаптација на предметну наставу. У адаптацији није било
проблема, али ни у формирању нових социјалних група.
Педагошко-инструктивни рад са наставницима остварен је кроз посете часовима
непосредног рада са ученицима, разговоре о посећеним часовима, напредовању и
вредновању ученика, анализи педагошке документације (дневника рада, планова и
програма, дневних припрема, тестова, извештаја и сл.). Детаљна анализа посећених часова
налази се у Извештају о раду школе.
Сарадња са наставницима како разредне тако и предметне наставе била је усмерена
ка утврђивању образовних захтева за поједине ученике путем диференциране и
индивидуализоване наставе. Такође рад са даровитим ученицима одвијао се и уз сарадњу
са Центром за таленте Земун, као и Архимедесом. О томе најбоље сведоче резултати са
такмичења (табела у прилогу Извештаја о раду школе).
Током године започет је процес имплементације и праћења нивоа усвојености
појединих образовних стандарда. Акценат је стављен на постигнућа ученика осмог разреда
из предмета српског језика и математике, али и осталих пет предмета који ће бити
обухваћени комбинованим тестом на завршном испиту. На седницама стручних већа, али и
Наставничког већа, разматрани су усвојени образовни стандарди и урађене ајтем анализе.
Настава усмерена на развој компетенција ученика је рађена кроз сарадњу са наставницима
у планирању и реализацији пројектне наставе и тематског приступа наставним садржајима.
На седницама Наставничког већа презентовано је постигнуће ученика петог разреда
на иницијалним тестовима.
Угледни часови су и ове школске године у почетку планирани календаром
одржавања угледних часова као саставним делом Годишњег плана рада. Међутим,
Правилником о стручном усавршавању добили су на већем значају као један од обавезних
видова стручног усавршавања унутар установе. Као позитивна страна такве ситуације
уочава се значајно већа посећеност од стране колега другим угледним часовима, али и
дискусија и анализа после одржаног часа. Све то иде у правцу подизања квалитета самог
наставног процеса. Детаљан преглед одржаних угледних часова налази се у Извештају о
стручном усавршавању унутар установе.
Током претходне школске године у школи је организован продужени боравак за
ученике III и IV разреда који су водиле три наставнице разредне наставе. Тешкоћа
организације овог облика рада је у немотивисаности кандидата да прихвате услове рада
(неповољна материјална страна и могућност рада само 6 месеци).
Преко Националне службе за запошљавање није одобрено стажирање појединих
приправника.
4.

Рад са ученицима

У сарадњи са наставницима праћен је рад ученика који су показали потешкоће у
савлађивању градива и предузете мере да се те потешкоће елиминишу или сведу на најмању
могућу меру. Рад је био индивидуалан или групни, у зависности од врсте проблема, а
нарочито интензиван у време класификационих периода. Ови проблеми су углавном
решавани тимски (психолог, одељењски старешина, родитељ, педагог), а настојања су
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била усмерена на изналажење узрока проблема и њиховог отклањања. Најчешћи проблеми
су: недисциплина на часу, неиспуњавање школских обавеза, непознавање техника учења,
агресивност, неоправдано изостајање са наставе. Охрабрује чињеница да овакве појаве
нису масовне и да се углавном успешно решавају захваљујући тимском раду и спремности
родитеља на сарадњу.
Треба истаћи да у школи нема великих дисциплинских проблема (наркоманије,
масовног бежања са наставе, уништавања школске имовине и деликвенције) због чега се
по овим питањима углавном ради само превентивно. Педагог, психолог и поједини
учитељи били су укључени у индивидуализовану наставу и прилагођавање захтева сходно
могућностима ученика. Претходне школске године започет је процес евидентирања ученика
који би били обухваћени појачаним васпитним радом. Континуирано током године тимски
је реализован овај вид рада уз неопходну сарадњу са родитељима.
Пријем првака традиционално је организован у свечаној сали школе 2.09.2018. године,
а том приликом педагошко-психолошка служба школе одржала је и први родитељски
састанак на нивоу генерације на којем су родитељи добили информације о организацији
рада целодневне наставе и препоруке о успешнијој адаптацији ученика на школски живот и
обавезе које су пред њима. Уписана су четири одељења ученика првог разреда.
Од 1. априла до јуна 2019. године вршено је тестирање деце за упис у I разред, при чему
су утврђиване интелектуалне, социјалне и емоционалне карактеристике деце дорасле за упис
у I разред. Припреме за упис ученика су извршене благовремено, тако да су ове активности
обављене без тешкоћа. Неопходно је напоменути да је интересовање родитеља за упис деце
ван територијалне припадности школе ове године било велико.. Ученици I разреда биће
распоређени у четири одељења уз уважавање свих потребних критеријума. Приликом
тестирања ученика, са родитељима је обављен разговор о склоностима, интересовањима и
предшколским активностима деце. Ови подаци биће искоришћени за планирање
слободних активности и АСВ за I разред 2019/2020. године.
Педагог школе је учествовао у свим активностима припреме и реализације полагања
завршног испита за упис ученика у средње школе. Припреме за организовање и спровођење
целокупног уписа у средње школе започеле су прављењем базе података за ученике VIII
разреда. Предвиђена динамика активности за упис у средње школе испоштована је у
потпуности. У школи су успешно спроведена сва три теста у оквиру завршног испита.
Радом Ученичког парламента координира наставник грађанског васпитања.
Заједничком акцијом са школским Тимом за заштиту деце од злостављања и занемаривања
успели смо да обезбедимо информативни пано у холу школе на којем су месечно разреди,
почевши од 8. до 1. презентовати информације и акције на тему „Гумицом толеранције
избришимо насиље“ са отвореним позивом свим актерима школског живота. "Кутија
поверења" успостављено раније заживело је у пуној мери. Представници Ученичког
парламента били су укључени у рад Школског одбора и различите сакупљачке акције као и
у акцију посете позоришзима.
Као и до сада у школи је свечано обележена школска славе Свети Сава. Тим поводом
школа је имала част да угости велики број родитеља, црквених и других званица.
Од осталих активности реализовано је следеће: сусрет са Пеђолином за ученике првог
разреда, Саобраћајни полигон - бициклиста у саобраћају, МУП - предавање "Безбедно
преко улице", као и "Ученик - учесник у саобраћају", под покровитељством РТС-а "Трка за
срећније детињство", едукација за ученике од 5. до 8. разреда – предавање МУП – а,
Новогодишњи пакети (109 пакета) у оквиру Црвеног крста, књижевни сусрети са дечјим
песницима, акција сакупљања лименки у организацији младих еколога школе, Новогодишња
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представа ученика 1. разреда, и бројне друге – детаљније у Годишњем извештају о раду
школе.
У школи се негује учешће ученика на бројним литерарним и ликовним конкурсима. У
извештајима стручних већа детаљније је набројано учешће и резултати.
5.

Сарадња са родитељима

Током године, педагог школе је сарађивао са родитељима ученика, нарочито оних
ученика који су показали тешкоће у учењу и понашању, с намером да се открију узроци тих
проблема и да се предузму адекватне мере. Сарадња са родитељима остварена је
крозразговоре у мањим групама и индивидуалне контакте у терминима «отворених врата»
и ван њих по позиву од стране школе или на иницијативу самих родитеља.
Родитељи су тражили помоћ у ситуацијама када нису задовољни успехом своје деце и
у решавању конфликата међу ученицима. Чести су примери нереалних захтева родитеља у
односу на могућности деце. Педагошко-психолошка служба најчешће је позивала родитеље
у случајевима недисциплине, неоправданог изостајања са наставе и лошег успеха у школи.
Може се рећи да је сарадња са родитељима углавном добра, али и да је уочљив пораст
родитељских захтева према школи често изражен у ставу да се негира постојање социјалног
контекста у коме се догађаји одвијају узимајући у обзир искључиво визуру сопственог
детета као једину релевантну чињеницу. Овакав „тренд“, нажалост, добија упориште у
повећаном броју представки упућених градској просветној инспекцији.
Анкетирање родитеља вршено је у циљу прикупљања релевантних података о
развоју детета, социо-породичним условима, избору понуђених изборних предмета.
Родитељи су правовремено писменим путем информисани о организацији целодневне
наставе, школском календару са терминима пријема родитеља и распореду писмених и
контролних задатака. Такође у школи је пракса да се на исти начин родитељи
обавештавају и о најављеним систематским прегледима као и о прописаној вакцинацији
ученика.
У претходној школској години успостављена је сарадња са удружењем "Родитељ" који
су одржали неколико састанака у просторијама школе намењених свим родитељима
општине Земун.
6.

Рад са директором и стручним сарадницима

Једна од карактеристика наше школе јесте улагање у тимски рад на свим нивоима.
Тимски рад и заједништво је заступљено код свих запослених. Без сарадње не би било
могуће остварити добре резултате. Припадност школи негује се и код ученика и код
запослених
Сарадња са директором и стручним сарадницима, првенствено психологом школе,
присутна је у свакодневном раду и односи се на сва подручја рада педагога школе. Пракса је
да се свако јутро, када се сагледа покривеност наставе (одсуство неког наставника и
организација наставе) у управи школе организује колегијум на коме се договара и разматра
активност на дневном нивоу.
7.

Рад у стручним органима

Рад у стручним телима школе одвијао се по плану. Педагог је учествовао у раду више
тимова, одељењских и наставничког већа.
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8.

Сарадња са надлежним установама, организацијама

У протеклој школској години остварена је успешна сарадња са бројним институцијама
из друштвене средине као што су: Дом здравља Земун - редовни систематски прегледи
ученика одвијају се у просторијама школе као и обавезно вакцинисање ученика; сарадња са
овом институцијом одвија се и путем лекарских уверења за ученике који одлазе на
екскурзије и наставу у природи, али и за ученике осмих разреда. Диспанзер за ментално
здравље у Земуну и Институт у Палмотићевој такође су биле институције којима смо се
обраћали и са којима смо остварили сарадњу. Традиционално сарадња је и ове школске
године била успешна са Регионалним центром за таленте у Земуну, Црвеним крстом,
Пријатељи деце Земуна.
Током претходне школске године школа је примала студенте наставничких факултета
на праксу. Међу њима и три студенткиње Филозофског факултета у Београду, одељења за
педагогију, које су обавиле двонедељну праксу у току маја месеца.
9.

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Правилником о сталном стручном усавршавању предвиђено је и стручно усавршавање
запослених унутар установе. Детаљан извештај о стручном усавршавању педагога школе,
налази се у Извештај о стручном усавршавању запослених.
Школа је и претходне школске године била домаћин бројним семинарима што је
посебна повољност јер смо тиме у могућности да на семинаре шаљемо наставнике без
трошкова плаћања истог.
Педагог школе учествовао је, поред стручних органа школе, и у раду тимовима за
развојно планирање и самовредновање рада школе (извештајима), заштити ученика од насиља
и заменаривања, инклузивног образовања као и у раду општинског актива стручних
сарадника. У циљу што бољег и успешног рада користио је неопходну литературу и
периодику и водио педагошку документацију током читаве године.
Области рада педагога доста се међусобно преплићу и активности из свих области
одвијају се континуирано током целе године и међусобне размене свих актера школског
живота. Написани извештај сам за себе не може да садржи пуне информације, те се мора
сагледати у склопу са Годишњим планом рада школе и Извештајем о раду као и осталом
документацијом. Тек заједно стиче се јаснија слика.

Иван Костић, педагог
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
за школску 2018/2019. годину

I

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

У оквиру планирања и програмирања психолог је израдио свој програм рада и
учествовао у изради Годишњег програма рада школе, програма професионалне
оријентације, савета родитеља и сарађивао са наставницима и педагогом у изради програма
стручних већа и усклађивању појединих програма са Годишњим програмом рада школе. У
оквиру рада школских тимова је учествовао је у изради школских програма од I – VIII
разреда, изради Акционог плана, Школског развојног планирања и у изради планова и
програма који се односе на: унепређивање васпитно-образовног рада, рада стручних органа,
различитих облика рада са ученицима, ваннаставних активности, сарадње са породицом.
Психолог је узео учешће у изради и реализацији посебних планова и програма који се
реализују у школи: Школски полицајац, Школа без насиља, Превенција деликвенције,
професионална оријентација. Учествовао је и пружио помоћ у изради планова додатне и
допунске наставе, одељенске заједнице, одељенског старешине, секција, екскурзија,
излета, рекреативне наставе. Ангажовао се у планирању угледних и огледних часова и
других иновација у настави, у изради планова и програма стручног усавршавања запослених,
у избору и конкретизацији различитих ваннаставних активности.
Психолог је узео учешће у изради и праћењу активности вредновања и
самовредновања у школи.
У овој школској години је Био кооординатор у реализацији ппрограма
професионалне оријентације у завршним разредима основне школе и учествовао у изради
плана имплементације ПО, иради Анекса ПО у оквиру плана и програма ПО за ученике 7. и 8.
разреда.
II

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

Континуирано праћење образовно-васпитног рада омогућило је психологу да се
активно укључи реализацију и покретање активности, које су везане за постигнуће ученика,
њихов свеукупан развој и уношење иновација у раду. Ово се посебно односи на млађе
узрасте где су коришћени елементи радионичког рада у слободним активностима и неким
елементима наставе. Током године су редовно посећивани часови што је омогућило
праћење адаптације и напредовања ученика првих и петих разреда, укључивање
приправника у посао и праћење њиховог рада. Континуиранио су праћени часови редовне
наставе, изборних активности и других шклских и ваншколских активности. Урађена је
анализа и дати су предлози и сугестије за даљи рад. Посебна пажња посвећена је адаптацији
ученика у 1. и 5. разредима који су ушли у нову фазу развоја и где је грађење међусобних
односа од посебног значаја. Обављани су разговори о адаптацији и напредовању ученика са
разредним старешинама, предметним наставницима и родитељима и предлогане су мере и
активности у решавању ових проблема. Током године су праћени ови прoцеси и у сарадњи
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са разредним старешинама су предузимане одговарајуће мере.Такође су током године
праћени и подржавани процеси настајања групних норми у овим оделењима.
Током године психолог је пратио реализацију и учествовао у евалуацији школских
програма 1- 8 разредa. Пратио је образовно-васпитни рад кроз реализацију циљева и задатака
одређених нставних предмета (квалитет, квантитет, циљева и задатака, посебно васпитних).
Праћено је: постигнуће ученика у скалду са образовним стандардима (знања,
вештина, навика) и информисање стручних органа, ангажованост ученика у настави,
слободним и ваннаставним активностима, примена иновација у настави и њихових ефеката,
интересовања, склоности и способности и других особина личности ученика за поједине
врсте делатности.
Уношени су нови облици рада са семинара и других облика стручног усавршавања, и
континуирано су стручна тела и појединци информисани о новим тенденцијама у струци.
Посебна пажња је посвећена коришћењу психолошких знања и вештина за праћење и
подстицање грађења односа на развојним принципима између свих актера школског живота
Стручна већа, одељењска већа и Наставничко веће су упознати са извештајима,
резултатима анализа током године. Психолог је редовно учествоао у праћењу и
вредновању потребе за применом и примени индивидуализације.
Праћење реализације и еавлуација и других планираних програма рада установе и
редовно информисање школских тимова и стручних тела о њиховој реализацији се
одвијало током године.
И у овој шкoлској години смо имали више приправника, било да су примњени у стални
радни однос, или на дуже замене. Психолог је учествовао у њиховом увођењу у посао и
праћењу њиховог професионалног напредовања. Посебано се водило рачуна о
специфичностима организације рада и вредновања, изради тестова знања, укључивању у
тимски рад и грађењу односа са ученицима и у колективу.
III

Рад са наставницима

Током године психолог је пратио: израду годишњих и оперативних планова рада
наставникаи остваривање увида у њихову реализацију, реализације Школског развојног
плана, Акционог плана и учешће у вредновању и самовредновању рада школе, реализацију
посебних програма предвиђених Програмом рада школе, реализације плана и програма
образовно- васпитног рада кроз континуиране посете часовима, образовно – васпитног
рада кроз реализацију циљева и задатака одрећених наставних предмета (квалитет и
квантитет циљева и задатака, посебно васпитних, постигнућа ученика и њихових знања,
вештина, навика и информисање стручних органа, оптерећеност ученика у настави,
слободним и ваннаставним активнмостима и организације и структуре времена,
интересовања, склоности, способности и других особина личности ученика за поједине
врсте делатности, вредновање нових облика рада у настави и ваннаставних активности и
укључевање у њихову реализацију по потреби, интеракције ученика и одраслих као важног
фактора у процесу учења.
Пружао је методолошку и стручну помоћ у планирању и организовању угледних
часова и уношењу иновација у наставу, анализирао посећене часове и обављао
инструктивно - педагошки рад са наставницима.
Упознавао је наставнике са посебностима ученика и њиховим развојним потребама,
индивидуалним и групним
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Учествовао је у реализацији оперативних планова у складу са развојним потребама
ученика и подстицању мотивације за рад и учење ученика, у изради критеријума и
инструмената за објективно оцењивање ученика.
Учествовао је у праћењу остваривања утврђених стандарда постигнућа и у њиховом
усаглашавању са реалним могућнистима и ресурсима ученика и школе.Предлагао је мере
и укључивао наставнике у превазилажењу развојних проблема ученика, проблема
понашања и учења, грађења односа унутар одељенснске заједнице и развијање позитивне
психолошке клилме.
Обављао је консултације са наставницима I разреда у циљу праћења напредовања
ученика (упознавање учитеља са интелектуалним, емоционалним и социјалним
карактеристикама ученика, и консултације са разредним старешинама V разреда у циљу
праћења прилагођавања ученика на предметну наставу (упознавање одељењских старешина
са одељењем – сусрет са учитељима). – Посетио је часове у V разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на предметну наставу, као и друге посете, редовне наставе,
допунске наставе, додатног рада, слободних активности и ОЗ.
IV

Рад са ученицима

Раду са ученицима је посвећена велика пажња и сви настали проблеми су увремењено
решавани у сарадњи са педагогом, наставницима и родитељима. Са ученицима су вођени
индивидуални и групни разговори, и правовремено су предузимани непоходни кораци за
превазилажење насталих проблема. Кроз овај рад је реализован и програм превенције
деликветних понашања. Проблеми понашања ученика нису велики због тога што се у овај
облик рада континуирано улаже и реагује се благовремено и тимски. Посебно је наглашена
сарадња са родитељима и њихово ангажовање у превазилажењу проблема. Током година је
развијен и прихваћен однос у коме ученици, не напуштају школу без договора са
разреднима старешном, стручним сарадницима и увек уз договор са родитељима. У раду се
користи прилагођен облик менторисања за ученике који имају проблеме у учењу и
понашању. Ови ученици имају обавезу да се увек у истом термину са правилно
распоређеним интервалима и јасно дефинисаним задатком јављају, све до формирања
устаљене промене у понашању. Родитељи су били укључeни у ову форму рада.
У оквиру унапређивања васпитно-образовног рада током године је реализован
одређен број радионица које се односе на процесе учења у старијим разредима и на
међусобно грађење односа и решавање проблема на свим узрастима. У млађим разредима
су реализоване радионице у библиотеци као део процеса грађења односа према култури.
Остварена је сарадња са родитељима, предметним наставницима и одељенским
старешинама у вези праћења рада и напредовања ученика. У сарадњи са њима су
предузимане одређене мере. Према потреби психолог је учествовао у раду одељенских
заједница и организовао и групне разговоре и рад у малим групама са темама из њиховог
свакодневног одрастања, учења, грађења односа са одраслима и вршњацима, структуирања
слободног времена, различитим интересовањима, исхрани, коришћењу нових технологија
и могућностима њихове злоуптребе.
Психолог је учествовао у свим припремним активностима и у реализацији уписа у
средњу школу ученика осмих разреда, од информисања, учешћа у пробним тестирањима
ученика до саветодавног и инструктивног рада, као и у самој реализацији ових активности.
Остварена је сарадања са родитељима, посебноу правовременом и релевантном
информисању родитеља. По потреби је остваривана сарадња и са другим институцијама.
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Психолог је испитивао зрелост ученика за упис у први разред. Структуирање
одељења првих разреда је обавњено у сарадњи са педагогом, уз поштовање свих
педагошких критерија и у складу са информацијама које су нам биле доступне. Поред тога од
деце и родитеља су узети подаци о интресовањима и склоностима деце. У обавњеним
разговорима родитељима су дата упутства како да децу припреме за полазак у школу.
Током школске године је реализован програм професионалне оријентације. Посебна
пажања је посвећена избору будућег занимања и трагању за одговарујћим школма и
њиховим алтернативама. Овај рад се базирао на интесовањима ученика, њиховом успеху и
психофизичким способностима. Поред редовних послова на професионалној оријентацији
са целом генерацијом осмих разреда је урађен тест професионалних интересовања и
обављени су индивидуални и групни разговори са свим ученицима и једним бројем
родитеља.
Психолог је учествовао у организацији, примени и анализи постигнућа на
критеријумским тестовима за ученике петих разреда, на почетку школске године, за
утврђивање постигнућа ученика четвртих разреда и на крају школске године за ученике
седмих разреда из наставних предмета српски и математика.
V

Рад са родитељима

Рад са родитељима се одвијао континуирано током године и реализовао се на
различитим нивоима, од информисања до заједничког решавања насталих проблема, и
учествовања у различитим активностима, зависно од спремности родитеља на сарадњу.
Сарадња са родитељима се одвијала углавном на иницијативу наставника, разредних
старешина и стручних сарадника. Најчешћи разлози сарадње покренути од стране школе
су били недисциплина, лош школски успех, неоправдано изостајање са наставе, конфликти
међу ученицима и неадекватно коришћење Све је израженија тенденција покретања
сарадње од стране родитеља са врло различитим разлозима са заједничким циљем
побољшање квалитета одрастања деце у школи. Израженија је и тенденција једног броја
родитеља да се њиховој деци некритично удовољавају различити захтеви и очекивања, који
нису у складу школским и животом и Кодексом школе као ни са ангажовањем и радом тих
ученика. Постоји притисик да се ученицима подилази, да им се не постављају захтеви у
складу са узрастом и да не развијају радне навике и критичан однос према себи и свету који
их окружује.
Током школске године психолог је извршио анализу упитника о потребама родитеља
за усклађивање организованог рада са ученицима у целодневној настави са њиховим
радним временом. На основу анлизе је реорганизовано радно време учитеља, тако што је
организован рад са ученицима до 17 часова. У току претходне школске године у сарадњи са
Градским секретаријатом за образовање организован је боравак за ученике 3. и 4. разреда.
Психолог је анкетирао родитеље о њиховим потребама и на основу анализе је организован
овај облик рада.
Психолог је учествовао у раду Савета родитеља. Овај рад се односио на припреме
седница Савета родитеља, вођење записника и извештавање родитеља по предвиђеним
садржајима у раду овог тела као предствник школе. Родитељи су у оквиру овог рада
редовно информисани о свим важним активностима на нивоу школе и укључивани у
реализацију неких активности, а неке су и сами покретали. Треба истаћи да је овај облик
рада базиран на међусоном поверњу и подршци. Посебно важно је укључивање у програм
дочека ученика са Косова, којима су наша деца били домаћини, као и различите хуманитарне

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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акције које су се реализовале у школи.
Психолог је током године користио групни и индивидулни саветодавни рад у
решавању развојних проблема, проблема учења и понашања ученика и ученика који имају
посебна интересовања, способности и надарености за различите области. Узео је учешће у
припреми и реализацији родитељских састанака индивидуалних и групних разговора и
предавања са актуелним темама из живота и рада ученика. Учешће у благовременом и
адекватном информисању родитеља на нивоу школе, одељења и индивидуално .
VI

Рад са директором, стручним сарадницима

Психолог је у оквиру сарадње са директором и стручним сарадницима користио
примену психолошких принципа у пословима организације: изради распореда часова,
подели одењењског старешинства, подели предмета на наставнике, изради распореда
контролних и писмених задатака, главних дежурства наставника, предлагање нових
организационих решења образовно-васпитног рада, праћењу и анализи васпитно –
образовног процеса, праћењу напредовања ученика; корелација успеха и постигнућа на
тестовима при упису у први разред, током школвања ученика и на крају осмог разреда.
Послови којии су омогућили квалитетну међусобну сардњу су: континуирано
сагледавање проблема у образовно – васпитној пракси и ресурса са којима школа располаже
и изналажење могућности уношења промена, извођење мини истраживања и анкета са
актуаланим питањима и проблемима у процесу рада, праћење и анализа различитих процеса и
аспеката рада у школи.
Психолог је учествовао у припреми реализацији угледних часова, у истраживањима,
огледима у школи и у другим институцујама са којима школа сарађује: друге школе,
просветне институције, струковна и стручна удружења, у раелизацији и анализи
различитих програма и пројеката који се реализују континуирано или повременмено у
школи: „Школски полицајац“,
„Школа без насиља“, „Превенција деликвенциије“, „ Здрава школа“, „Кликни сигурно“ и др.,
сарадња по питању приговора и жалби ученика и њихових родитеља на оцене из предмета
и владања, учешће у процесу увођења наставника и стручних сарадника у посао, учешће у
организовању трибина,предавања, радионица за ученике, родитеље запослене, учешће у
примени Протокола за заштиту ученика од злостављања и занемаривања.
Треба истаћи да је ова сардања успешна, пре свега због добре и организације и јасне
поделе улога, као и развијених јасних заједничких полазних принципа у раду. Посебно
залагање је било у развијању и неговању тимског рада унатар различитих тимова и
струћних већа, и кроз анализу добијених резултата издвајње конструктивних поступака и
ослонаца.
VII

Рад у стручним органимаи тимовима

Према предвиђеном Плану и Програму рада установе психолог је учествовао у
релизацији различитих програма који су реакизовани у установи као и у изради извештаја о
реализацији појединих програма и програма рада и рад шкле школе у целини.
Током године психолог је учествовао на састанцима стручних већа и узео учешће у
прављењу и реализацији њихових садржаја.У раду стручних тимова од 1- 8 разреда,
разредним већима, наставничком већу, стручним већима по научним областима,
педагошком колегијуму се ангажовао кроз анализу, саопштења и информисање о
резултатима обављених прегледа и истраживања у образовно-васпитном раду и јачање
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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наставничких компетенција.
Рад у тимовима: за заштиту од насиља, за школско развојно планирање, за школу без
насиља, за заштиту ученика од злостављања и занемаривања, самовредновање се одвијао
континуирано током године. Психолог се активно укључивао у све активности и и по
потребио вршио анализу и саопштавао о актуелнимпитањима у оквиру ових прогама.
Поред тога психолог је учествовао раду тимова за школске образовне планове,
школски развони плани и у томовима посебних програма који се реализују у школи.
Редовно је био укључен у извештавање на крају квалификационих перида и/или
пореализованим програмима, активностима, посетама, прегледима, испитивањима и
резултатима рада школе. Износио је своје ставове, запажања, мишљења и предлагао
одговарајуће мере за унапређивање образовне праксе.
Психолог је учествовао у раду Савета родитеља, по потреби извештавања о
програмским садржајима у школи у раду Школског одбора и Предсеник је комисије за
пријем радника у радни у однос.
VIII

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе

Сарадња са различитим установама одвијала се на неколико различитих нивоа од
међусобног информисања, размене искуства, тимско решавање проблема и реализација
различитих програма и пројеката. Срадња се одвијал са Центром за социјални рад, Домом
здрацља Земун, развојним саветовалиштем у Земуну, Заводом за ментално здравље у
Палмотићевој, Националном службом за запошљавање, општином Земун, МУП-ом Земун
идр. Значајна сардња је остварена са другим школама, Градским секретаријатом за
образовање и и школском Управом.
У оквиру струковних организација остварена је срадња са : Катедром за психологију,
Институотм за психологију, Институтом за педгошка истраживања. Психолог је активно
учествовао у раду актива среучних сарадника Земун , председник је актива стручних
сарадника Београд, и предсеник је Извршног одбора Друштва психолога Србије. У овој
години се бавио личним стручним усавршавањем и у чествовао у различлитим
едукацијамa. Едукатор је тима Здраво да сте у реализацији обуке за грађанско васпитањае у
средњим школама, едукатор је за ТИП1 испред ДПС. Са темом «Налаз и мишљење
школског психолога» је учествовао на 1 стручном скупу Савеза друштава Босне и
Херцеговине. У оквиру рада у ДПС је учествовао у организацији и реализацији Сабора
психолога и покретао многа стручна и струковна питања.
Психолог је остварио и значајну сарадњу са средствима информисања и медијима:
"Просветни преглед", “Психолошке новине“, „Блиц Жена“, “Блиц“, „Лиса“, “Прес“, „Прес
Магазин“, “Вечерње новости“, „Магазин Политика“ и др. Учествовао је више пута
„Јутарњем програму“ и „Београдска хроника“ првог програма РТС –а, јутарњи ТВ
Дневник. Остварена је стална сарадња са дечјимм радио емисијама и емисијама за младе
првог програма РТС-а у којима повремено учествују и ученици школе. У овој години
психолог је узео учечешће у различитим програмима ТВ Коперникус и Хепи
телевизија.Теме са којима се укључивала у медије се углавном односе на школске
садржаје и одрастање ученика и различите програме који се остварују у школама као што
су: полазак деце у први разред, припрема за полазак у школу, коришћење слободног
времена, професионална оријентација, упис ученика у средњу школу, васпитање деце,
организацији рада у нашој школи, организацији слободног времена ученика и
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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другимактуелним темама.
IX

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Током школске године психолог је ре водио документацију о свом раду и припремао се
различите активности које су реализоване у школи.Припреме и договори са директором,
педагогом, руководиоцима већа и стручних група и актива о заједничким и посебним
активностима су се реализивале континуирано током године.
Психолог је током године активно учествовао у различитим активностима стручног
усавршавања и промовисања школе и струке. Имао презентацију заједничког рада са др
Бојаном Шкорц „Performing creative Diversties“ на конференцији Performing the World 2012:
Can Performance Save the World?, New York. Поред тога психолог је узео учешће на
међународној конференцији „Праћење квалитета рада школа у Србији“ у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета
рада образовања и на конференцији „Мрежа школа без насиља“. Са школским тимом и
школским проширеним тимом психолог је учествовао на базичном и менторском семинару
програма Професионална оријентација у завршним разредима основне школе, као и на
свим ментроским састанцима. Психолог је био на семинару „Оцењивање у основној и
средњој школи“.
Током школске године психолог је учествовао на свим угледним часовима који су се
реализовали и учествовао у припремним активностима, анлизи са посебним освртом на
могућности примене у редовној школској пракси.

Психолог школе,
Бранка Тишма

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
за школску 2018/2019. годину

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Почетком школске 2018/2019. г. урађен је годишњи план рада школског
библиотекара којим је обухваћен план рада са ученицима, сарадња са наставницима,
стручним сарадницима и директором школе. Поред годишњег, библиотекар је сачинио и
месечне - оперативне планове, као и план стручног усвршавања и план Тима за маркетинг
и промоцију школе.
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Годишњи план рада школског библиотекара је део годишњег плана рада школе.
Библиотекар је имао увид у наставне планове и водио је месечну евиденцију предаје
оперативних планова наставника разредне и предметне наставе.
У циљу унапређења образовно-васпитног рада, библиотекар је наставио вођење
аутоматизованог библиотечког пословања тако што је уносио податке о монографским
публикацијама у програм Б++. Одабирана је и припремана литература и друга грађа за
часове, изложбе, такмичења, приредбе...
Рад са наставницима
Сарадња са наставницима се уобичајено односила
на промоцију читања,
реализацију часова у школској библиотеци, реализацију такмичења, коришћење фонда
библиотеке у процесу наставе, утврђивање плана обраде лектире, систематско
информисање о новим књигама и часописима. Настављено је издавање лаптопова,
издавање уџбеника наставницима млађих разреда и реализација пројекта Бесплатни
уџбеници. Сви ови облици сарадње спровођени су током целе школске године.
Рад са ученицима
Непосредни рад са ученицима обављао се свакодневно, како за време одмора, или
после часова, тако и на часовима одржаваним у школској библиотеци и обухватао је низ
различитих активности.
Почетком октобра, Пријатељи деце Земуна и Пријатељи деце Вождовца
организовали су свечану доделу награда и признања учесницима манифестације
Доситејево перо у Библиотеци града Београда. У суботу, 6. 10. 2018. г. додељене су
награде писцима који су учествовали у овој манифестацији и чије су књиге добиле
највише оцене од чланова жирија - ђака. Из наше школе књиге су читали и оцењивали:
Ивона Аливојводић 4/1, Сара Јоветић 4/2, Маша Јовановић 4/3, Алекса Јелић 7/1. Анћела
Најић и Маша Циврић 7/3. На додели је било лепо и свечано, а ученици су за свој рад,
награђени дипломама и књигама.

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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1.

фотографија

Стручни актив школских библиотекара Општина Земун и Сурчин обележио је
октобар - месец књиге приредбом која је одржана у нашој школи. Одабрани ученици из
дванаест школа показали су своје литерарно, глумачко, рецитаторско и музичко умеће.
Нашу школу представиле су Маша Циврић и Анћела Најић, 7/3 које су као учеснице
манифестације Доситејево перо, прочитале своје записе о књигама Приче о Јангу и
Заборављени град. Приредбу је увеличао и песник М. Кокошар који је одрецитовао
неколико својих, веома духовитих песама. На крају је уследило дружење ђака,
библиотекара, наставника и песника који нам је обећао да ће нас поново посетити.
2.

фотографија

Поред учешћа у многобројним активностима, Дечју недељу смо обележили и
посетом првака библиотеци Свети Сава. Весели и раздрагани, прваци су имали прилику да
чују неколико прича, поразговарају са библиотекаркама, понешто и одрецитују...Многи су
већ корисници ове библиотеке, а они који су били први пут, рекли су да ће убудуће
редовно да је посећују и позајмљују књиге.
3.
фотографија
На овогодишњим Песничким сусретањима две награде добиле су наше младе
песникиње Ђина Пејковић 3/1 (наставница Снежана Миленковић) и Теодора Мимић 5/3
(наставник Жељко Тешић). Свечана додела награда одржана је у библиотеци Свети Сава у
Земуну.
4.фотографија,
5. фотографија
Рад са ученицима обављао се свакодневно, како за време одмора, или после часова,
тако и на часовима одржаваним у школској библиотеци. Одржано је укупно 47 часова од
чега су ученици млађих разреда имали 30, а ученици старијих разре-да 17 часова. Часови
су одржавани по устаљеном плану и програму, а њихов главни циљ је био подстицање
ученика да што више читају и да редовно користе школску библиотеку. У ту сврху
представљане су књиге белетристике адекватне узрасту ученика, вежбано је коришћење
енциклопедија и друге приручне литературе, проналажене су информације на рачунару
итд. Ученицима су на овим часовима приказивани и графикони на којима је представљен
број издатих књига по одељењима у току школске године. Годишњи графикон за ову
школску годину показује да су ученици млађих разреда изнајмили укупно 1123 књиге, а
ученици старијих разреда 561, што је укупно 1684 књиге. Највише књига изнајмило је 24:126, а затим 2-1:119 и 3-1:114. У старијим разредима највише књига изнајмило је 5-1:63,
5-2:59 и 6-3:54, а најмање 8-1:15 књига.
1.
2.

графикон
графикон

Као и сваке године у библиотеци су организована и такмичења у рецитовању,
Читалачка значка и Доситејево перо. Школско такмичење у рецитовању одржано је 27. 2.
за ученике млађих , а 1. 3. за ученике старијих разреда. Учествовало је укупно 35 ученика,
а на општинско такмичење су се пласирали: Александра Николић, 3-2, Ивона
Аливојводић, 4-1, Павле Мишић 5-3 и Никола Брун 7-1. Општинско такмичење је одржано
19. 3. и том приликом Ивона, Павле и Никола су се пласирали на градско такмичење.
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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6.

фотографија,

7.

фотографија

Школско такмичење Читалачка значка одржано је у периоду од 25. 2. до 8. 3. 2019.
На такмичењу је учествовало 45 ученика од којих се 30 пласирало на општинско
такмичење. У петак, 22. 3. 2019. у нашој библиотеци је одржано општинско такмичење на
коме је учествовало 30 ученика од 1. до 7. разреда. Чланови комисије из библиотеке Свети
Сава (Мира Стојнић, библиотекар и Наташа Кнежевић, управник библиотеке) разговарали
су са ученицима о прочитаним књигама, слушали их како рецитују и уживали у њиховим
илустрацијама.
8.

фотографија,

9.

фотографија

Свечана додела награда је одржана 23. 5. 2019. у библиотеци Свети Сава. Сви наши
ученици су освојили укупно 47 титула, од чега је 5 Великих говорника, писара и
илустратора. Велики говорници су Хелена Вуковић 1/3 и Аника Милаковић 2/4. Велики
писар је Дуња Богуновић 3/1, а Велики илустратори су Милица Грчић 3/1 и Павле Свечак
3/3. Сви учесници су од организатора Друштва пријатеља деце Земуна и Библиотеке града
Београда добили беџеве, а освајачи титула и дипломе, док су освајачи великих титула
добили и књиге. Наша школа је, као и протекле две године, све ученике који су освојили
мале титуле, наградила прикладном књигом.
10.

фотографија

На градском такмичењу у рецитовању Никола Брун (7/1) је освојио прво место.
Никола је нашу школу представљао и на републичком такмичењу ,,Песниче народа мог" у
Ваљеву где је освојио вема добро 6. место. На градском такмичењу похваљни су и остали
наши рецитатори, сјајни Ивона Аливојводић (4/1) и Павле Мишић (5/3). Ивона је позвана
да буде учесник манифестације XVI Духовданске свечаности у Цркви Светог Димитрија
на Новом Београду.
11.

фотографија

У марту је одржан и књижевни сусрет са Лидијом Николић и Аном Новаковић.
Присутним ученицима старијих разреда представљена је књига путописне прозе На рогу
Африке. Књига је настала током боравка Ане Новаковић у Етиопији где је учествовала у
пројекту Унеска о оснивању резервата на језеру Тана. Сусрет је обогаћен филмским
прилогом из кога су ученици могли да виде и осете атмосферу живота у Етиопији.
12. фотографија,
13. фотографија
Други сусрет је одржан 21. 5. 2019. и то са песником Дејаном Алексићем. Он је
ученицима 2. и 4. разреда представио своју књигу Шта сам оно хтео да кажем. Поред
рецитовања својих песама, Дејан Алексић је организовао такмичење у „брзаличарству“ и
одгонетању загонетки што је сусрет учинило занимљивим и динамичним. Планирано је
било да се одржи још један сусрет за ученике 1. и 3. разреда, али песник је због болести
био спречен да дође. Договорено је да се тај сурет одржи идуће школске године.
14. фотографија,
15. фотографија
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Двадесет прва манифестација Доситејево перо у организацији Друштва пријатеља
деце Вождовца, Врачара и Земуна и Библиотеке града Београда ове школске године је
трајала од 26. 3. до 4. 6. Двеста двадесет осам ученика из 16 београдских школа (6
земунских), бирало је најбоље књиге од 49 (23 за млађи и 26 за старији узраст) које су
конкурисале за ову награду. Изабрани ученици ( Лина Бурчул 3-1, Искра Танасковић 3-2,
Лена Костадиновић 3-3, Нина Дебелић 3-4 и Инес Митков и Софија Ковачевић 6-2 и
Исидора Лазаревић 6-3 ) читали су по 4 књиге и оцењивали их. Резулатати ће бити
познати у октобру, а на прошлогодишњој манифестацији победили су Луна мала
тенисерка Бојане Љубеновић и Ја, Алексија Бранке Трифуновић.
Поводом Међународног дана дечје књиге, 2. априла, постављена је изложба радова
ученика 5. разреда. Они су у оквиру пројектне наставе илустровали дечије књиге и писали
своја мишљења о њима. Изложба је трајала од 26. 3. до краја априла.
Поред свих ових активности, ученици су свакодневно користили читаонички
простор где су захваљујући слободном приступу фонду, сами проналазили књиге, писали
реферате, проналазили информације на интернету и у енциклопедијама и речницима,
учили и радили домаће задатке.
Рад са родитељима, односно старатељима
Пројекат Бесплатних уџбеника реализован је и ове школске године. У септембру,
тачније од 1. 9. до 20. 9. одвијала се подела бесплатних уџбеника у школској библиотеци.
Право на бесплатне уџбенике остварило је 44 ученика.
Сарадња са родитељима
остваривана је у вези са развијањем читалачких навика ученика и изградњом правилног
односа према коришћењу фондова школских и јавних библиотека. Родитељи су долазили
да се обавесте о дуговањима своје деце, али и да добију информације о такмичењу
Читалачка значка у коме велики број ученика учествује од његовог оснивања и остварује
значајне резултате. Сарадња је остваривана и у раду на пројекту Бесплатни уџбеници за
наредну школску годину, када су родитељи предавали школском библиотекару потребну
документацију. Ова акција је реализована од 25. 2. до 25. 3. 2019. г. за ученике од 2. до 8.
р., а за ученике 1. разреда родитељи ученика су доносили потврде крајем маја.
Рад са директором и стручним сарадницима
Током 2018/2019. школске године набављено је 269 књига (21395-21664 ). Купљено
је 190 књига, добијено на поклон 76, а 3 књиге су надокнаде за изгубљене. Све ове књиге
су обрађене и заведене у књигу инвентара, а подаци о њима су унети у рачунар.
Ученицима који су освојили Вукове награде (34 ученика) поклоњена је књига Михајла
Пупина - Са пашњака до научењака, издавачке куће Алгоритам. Наставницима који су
остварили значајне резултате на такмичењима (њих 10) поклоњена је књига Ризница
мисли издавачке куће Партенон, коју је приредила Милена Митровић.
Ђачка штампа је и ове школске године била заступљена у раду са ђацима млађих
разреда. Као и свих протеклих година, претплаћивање на ђачку штампу се обављало на
почетку првог и другог полугодишта и то на часописе Школарац и Школарка. Укупан
број претплатника у првом полугодишту је био 112, а у другом 84. Издавач Нова школа
нам је поклонио 32 књиге, углавном лектире које су они издали.
У школској библиотеци је, као и претходних година, спроведена акција под називом
Један пакетић - много љубави. Акција је спроведена 20. 12. 2018. и у њој су учествовали
сви ученици наше школе.
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Током школске 2018/2019. г. одржана су 2 књижевна сусрета: 1 за ученике млађих и
1 за ученике старијих разреда. Први сусрет са Лидијом Николић и Аном Новаковић
одржан је 21. 3. 2019. за ученике од 5. до 7. разреда и тада је промовисана књига На рогу
Африке. Други сусрет са Дејаном Алексићем је одржан 21. 5. 2019. за ученике 2. и 4.
разреда и том приликом је промовисана књига Шта сам оно хтео да кажем.
Библиотекар је био ангажован у избору радова ученика млађих разреда за
електронски часопис које је прослеђивао наставници Јелени Петаковић. Неколико радова,
углавном награђиваних песама је ушло у садржај е-часописа Лазар.
Школски библиотекар је и ове школске године имао обавезу да евидентира
оперативне (месечне) планове наставника. Такође је ангажован на пословима шифранта на
такмичењу из српског језика и на полагању матурског испита, како пробног тако и
завршног. Библиотекар је био и члан комисије за приговоре на резултате матурског испита
уложене од стране родитеља.
Рад у стручним органима и тимовима
Као и протеклих, библиотекар је и ове школске године учествовао у раду Стручног
већа за српски језик, Актива библиотекара општине Земун и у Друштву школских
библиотекара Србије и присуствовао је састанцима који су одржавани по већ устаљеном
распореду. Актив библиотекара се састајао сваког другог уторка у месецу и бавио се
многобројним и разноврсним темама што је документовано у записницима који се чувају
у портфолију школског библиотекара. Као руководилац Тима за маркетинг и промоцију
школе, библиотекар је организовао састанке и активности о којима ће бити речи у
извештају о раду тог тима.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Библиотекар је и ове школске године сарађивао са Библиотеком града Београ-да,
Библиотеком Свети Сава и Друштвом пријатеља деце Земуна. У сарадњи са Библиотеком
Свети Сава организовано је колективно учлањивање првака 4. октобра 2018. г.Такође , у
сарадњи са Библиотеком града и Друштвом пријатеља деце, реализован је низ такмичења,
културних манифестација и конкурса, о чему је већ речено.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Библиотекарка је свакодневно водила евиденцију броја изнајмљених књига по
одељењима и на основу тога је израдила полугодишњи и годишњи графикон броја
изнајмљених књига који ће бити приказивани ученицима на часовима у библиотеци.
Свакодневно су евидентиране све активности школског библиотекара у дневнику рада.
Током ове школске године библиотекарка је похађала 2 семинара. Први семинар,
Рад са тешким родитељима је одржан 30. 11. и 1. 12. 2018. у нашој школи. Други семинар,
Обука наставника разредне наставе и стручних сарадника за наставу оријентисану ка
исходима учења одржан је 18. и 19. 5. 2019, а електронски део семинара је трајао до 5. 6.
2019.
Поред тога, библиотекарка је у првом полугодишту присуствовала угледном часу
из музичког у корелацији са историјом и српским језиком, а тема је била Музика и
хришћанство. Час су одржале колегинице Марија Мишић, Ивана Ковачевић и Јелена
Петаковић, 30. 10. 2018. г. у школској библиотеци. У јануару, тачније 23. 1. 2019. одржан
је угледни час из биологије. Колегиница Сандра Рајковић је обрадила тему Унапређивање
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животне средине. Поред ових библиотекарка је присуствовала и часу из енглеског језика у
корелацији са географијом и историјом на тему Национални паркови у Сједињеним
Америчким Државама, одржаном 6. 6. 2019.г.
На састанцима Актива школских библиотекара Општина Земун и Сурчин,
библиотекарка је узимала активно учешће.
Предлог мера за наредну школску годину
И даље се указује потреба за постављањем витрине испред библиотеке ради
промовисања читања и информисања ученика, наставника и родитеља о активностима у
школској библиотеци.
Неопходна је даља планска набавка књижног фонда, награђивање ученика књигама
и сређивање простора.

Школски библиотекар:
Весна Ћукић Пејчић
.
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ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
од 1. до 4. разреда
за школску 2018/2019. годину

Новембар
Стручно усавршавање, приказ сајта Чаробњаци просвете, приредили: Пешић,
Матић, Благојевић, Пилчевић, 5.11.2018.
16.11.2018. обележен Међународни дан толеранције
слика 5
21.11. 2018. У сусрет фестивалу науке - старији за млађе. Одржана је презентација
предмета из групе природних наука. Ученици старијих разреда показивали су наставна
средства и огледе уз одговарајућа објашњења ученицима четвртог разреда, који су имали
могућност да се придруже раду.
слика 6
Седница, 14.11.2018.
Анализа успеха и дисциплине – реализација плана и програма на крају 1. тромесечја
(Записник Одељењских већа)
Анализа рада стручног већа - стручно усавршавање (динамика и ажурирање активности
наставника-презентације и извештаји)
Разматран и анализиран Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставник-дискусија
Наставник као рефлексивни практичар- како се преиспитује сопствена пракса- коришћене
чек листе, анализа- више тимског рада и међусобне посете часовима.
Извештај и анализа напредовања ученика 1. разреда (Записник Одељењских већа)
Размена искустава наставника о изради личних портфолиа - дискусија и презентација
наставничких портфолиа, сугестије и запажања.
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
Децембар
Седница, 18.12.2018.
Упознавање чланова Стручног већа са начином рада школе у наредном периоду
обележавање Нове године
Велика распевана Новогодишња авантура, културно-уметнички програм, 21.12.2018.
Договор о реализацији прославе Нове године - усвојен распоред програма и активности у
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школској дискотеци и учионицама по разредима.
Ученици млађих разреда свечано, пригодним програмом, уз игру, дружење и забаву, у
својим учионицама обележили дочек Нове 2019. године, 28.12.2018. године.
Пројекат Макси школски каравана, 11.12.2018. год. био је гост наше школе. Ученицима
првог разреда су на забаван и едукативан начин испричали шта све поврће може да
промени у њиховом животу и како да им постане једна од обавезних, али и омиљених
намирница у тањиру.
слика 7
Позоришна представа ,,Деда Мразу треба помоћи пре новогодишње ноћи ", Академија 28,
21.12.2018.
Стручно усавршавање, приказ књиге: Монтесори у учионици, П. Лилард, припремил:
Генцел, Опачић, Булатовић , 12.12.2018.
Ученици наше школе прикључили су се хуманитарној акцији „Један пакетић-много
љубави“. Координацију је вршио школски представник Црвеног крста у сарадњи са
вероучитељем школе. Ученици су прикупили завидан број лепо опремљених пакетића,
пригодно узрасту деце којој су намењени од 20.12. до 27.12.2017.
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
Новогодишњи концерт ученика наше школе, 26.12.2018.
слика 8

слика 9

Реализована новогодишња приредба ученика 1.разреда, 27.12.2018.
слика 10

слика 11

Јануар
У згради Дома ваздухопловства у Земуну, одржано традиционално такмичење
,,Најраспеваније одељење". Ученици одељења 4-2 наше школе у пратњи наставница Весне
Стаменковић и Гордане Матић, освојили су прво место, 15.1.2019.
слика 12
Ученици 4. разреда Верске наставе учествовали у манифестацији „Пливање за Часни
крст“, одржаном у ОШ „20.октобар“, базен, 19.1.2019.
слика 13
Реализовани часови у библиотеци, Савремени писци за децу
Свечана академија поводом Савиндана – школска слава реализована је у нашој школи,
26.1.2019. уз присуство ученика, родитеља, наставника и званица
Седница, 30.1. 2019.
Утврђен успех и дисциплин на крају првог полугодишта (Записник Одељењских већа)
Семинар за наставу оријентисану на исходеОрганизација боравка у 3. и 4. разреду
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
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Фебруар
Стручно усавршавање, Роботика у образовању-иновативни приступ, презентација,
припремили: Пилчевић, Благојевић, Матић, Пешић, Паулица, 7.2.2019.
Ученици одељења 4-2, на градском такмичењу ,, Распевано одељење" у Дечијем
културном центру, освојили су запажено друго место, .26.2.2019.
слика 14
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
Март
Састанак, 4.3.2019.
План надокнаде часова од 1. до 4. разреда
Допуна спискова уџбеника за наредну школску годину по Одељењским већима, бесплатни
уџбеници
Утврђен је распоред одласка на наставу у природи по сменама
Стручно усавршавање ван установе Часови разумевања и радости
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
ЈП "Градско стамбено" припремило је за ученике првог разреда едукативну представа
"Лифт није играчка", 15.3.2019.
слика 15
У оквиру низа активности о Свемиру („Космос: Планете Сунчевог система“), ученици II/1
имали су прилике да кроз окулар школског телескопа виде Месец на један потпуно
другачији начин, 18.3.2019.
слика 16
Стручно усавршавање, СТЕМ образовање, приказ пројекта, припремили: Павићевић,
Комазец, Јовић, Паулица, 19.3.2019.
У нашој библиотеци је одржано општинско такмичење Читалачка значка на коме је
учествовало 30 ученика од 1. до 7. разреда, 22. 3. 2019.
слика 17
Април
Седница, 16.4.2019.
Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја, анализа, мере за
побољшање (записник Одељењског већа)
Извештај о реализованој настави у природи за 1. смену
Стручно усавршавање, приказ чланка Задаци за такмичење математика, припремили:
Миленковић, Бачанац, Опачић, 3.4.2019.
Поводом Дана планете Земље наставници са ученицима пригодним програмом обележили
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56

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину

тај дан, тематски дан (плакати, цртежи, песмице, маске) 11.4-22.4. 2019.
Договорена реализација приредбе за будуће прваке. Учитељи првака су осмислили
сценарио бидуће приредбе, сакупили текстове и песме; приступају подели улога и одабиру
ученика који ће реализовати програм, тематска представа Бонтон.
Анализа рада стручног већа, стручно усавршавање у установи (презентације, извештаји).
Дискусија и закључци везани за теме које су обрађиване, примењивост у настави и
процесу учења.
Стручно усавршавање, приказ књиге и презентација семинара, Пројектна настава у ИКТ
окружењу , припремили: Генцел, Опачић, Романић, Узелац, 25.4.2019.
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
Релизована настава у природи Тара, хотел ,,Бели бор", у 2 термина: 4.4 - 11.4.2019. и 11.4
- 18.4.2019.
слика 18

слика 19

На такмичењу Мале олимпијске игре, које се одржало 10.4.2019. у ОШ „Светозар
Милетић“ ученици првог, другог и трећег разреда наше школе су се такмичили у четири
конкуренције. Наша школа је постигла запажене резултате.
25.4.2019. ученици првог разреда учествовали у пројекту Спортског савеза Београда
„МИНИ МИНИ СПОРТ“. То је такмичење на полигону који укључује елементе спортова
који су део Школских спортских такмичења. Идеја је да се свако дете упозна са основним
елементима спортова који су обухваћени школским такмичењима као и да се евентуално
усмери ка спорту који му највише одговара сходно његовим психофизичким
способностима.
слика 20
23.4.2019. ученици првог разреда наше школе су кроз игру и забаву активно учествовала у
извођењу представе „Скупљај своју амбалажу и носи на рециклажу“.
Затим су у школском дворишту са пријатељима из компаније ,,Макси-Делез Србија” и ЈП
,,Зеленило Београд” засадили пет садница Панчићеве оморике. Тако су прваци стекли нова
знања о заштити животне средине и обележили Дан планете Земље.
слика 21

слика 22

Мај
Ученици разредне наставе учествовали у традиционалној манифестацији
давалаца крви“ и цртали на Земунском кеју на тему „Крв живот значи“.

„Дан

Извештаји о постигнутим резултатима ученика на школским такмичењима и конкурсима
(Записници Одељењских већа,Записници стручних већа).
Анализа одржаних часова, тематско планирање, интегрисани приступ- изнета запажања и
сугестије у вези препрека и недоумица са којима се наставници срећу у реализацији
интегрисаног приступа, коришћење додатне литературе.
Урађени месечни оперативни планови по предметима и разредима у електронској форми
за наредни месец
Седница, 29.5.2019.
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Избор уџбеника за 2. разред школске 2019/2020. године ради усклађивања са новим
Планом наставе и учења за други разред, а у складу са Каталогом уџбеника који је
објавило Министарство просвете.
На основу анализе уџбеничких комплета Клет, Логос, Едука, Креативни центар, Фреска и
Нова школа, учитељи 1.разреда су се определили за уџбенике издавачке куће Клет.
На овогодишњој регионалној конференцији Про Фемина, у организацији магазина Лепота
& Здравље, ученици одељења II/3 наше школе демонстрирали су вежбе из
програма Покренимо нашу децу, уз асистенцију професора мр Горана Петровића,
директора школе и коаутора овог програма. 22.5.2019.
Књижевни сусрет са Дејаном Алексићем - ђаци 2. и 4. разреда су имали прилику да
уживају у сусрету са својим омиљеним писцем, 21.5.2019.
Тродневна манифестација за све генерације, Парк Фест Земун, по први пут је одржан oд
24. дo 26. маја 2019. године. Ученици наше школе освојили су 2. разреда – 1.место, а 3.
разреда – 2.место на општини Земун.
У среду, 29.5.2019.г. ЈКП „Паркинг сервис“ у сарадњи са Саобраћајном полицијом
одржало је предавање, за ученике првог разреда, о правилима понашања у саобраћају, под
називом „Ђаци вас моле, успорите поред школе“.
слика 23
28.5.2019. за ученике првог разреда наше школе изведена је представа „Четири чаробне
речи“. Представа говори о значају очувања природе и лепом понашању.
Стручно усавршавање, приказ књиге, Памћење-Клаудија Тебел Нађ припремили:
Банићевић, Мишић, Генцел, 29.5.2019.
Посета предметних наставника, Српског језика, Жељка Тешића и Географије, Жарка
Петровића, 4. разреду.
Јун.
5.6.2019. Светски дан заштите животне средине, ученици учествовали у изради плаката и
модела
5.6.2019. Приредба за будуће прваке одржана је на тему лепог понашања. Велики број
родитеља и будућих ученика присуствовао је овој приредби. Приредбу припремали
учитељи првих разреда са ученицима.
слика 24

слика 25

слика 26

9.6.2019. финале Међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“ одржано
је на природно-математичком факултет у Крагујевцу наше школе, a остварили су следећи
успех: 2. награда - Андреј Богдановић II/1, 3. награда - Вероника Богдановић II/3
11.6.2019. премијера емисије „Космос: планете Сунчевог система“. Ова емисија је настала
као финални продукт вишемесечних активности ученика одељења II/1, а рађена је по
узору на оригинални серијал „Космос: Лично путовање“ Карла Сегана.
слика 27
16.6.2019. одржана IV Олимпијада у менталној аритметици. Ученик II-4 разреда Алекса
Ожеговић освојио је прво место у Анзан дисциплини.
У току школске године ученици вредно прикупљали лименке у оквиру акције „Лименке
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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скупљај - околину чувај“и пластичне чепове.
Поводом завршетка школске године „Весели састанак“ ученици обележили у својим
учионицама и свечаној сали школе уз музику и плес, као и пригодан драмски програм.
Реализоване завршне приредбе ученика 4. разреда.
Седница, 21.6.2019.
Утврђивање успеха и дисциплине на крају школске године - извештај и анализа (Записник
Одељењских већа)
Извештај о постигнутим резултатима, наградама и похвалама ученика у току школске
године на такмичењима, анализа постигнутих резултата (прилог 2)
Извештаји о реализацији наставе у природи (Записник Одељењских већа)
Урађени глобални планови по предметима и разредима у електронској форми за наредну
школску годину
Анализа рада Стручног већа наставника разредне наставе, предлог мера за побољшање
рада – извештај
Стручно усавршавање: Анализа одржаних угледних и огледних часова (тематско
планирање, интегрисани приступ настави и учењу, индивидуализација, учење усмерено на
компетенције)
Седница, 25.6.2019.
Предлози активности за наредну школску годину - стручно усавршавање у установи и ван
ње, подела задужења
Табеларни приказ- Извештај о стручном усавршавању у току 2018/19.
Израда Плана стручног усавршавања за школску 2019/20. годину -табеларни приказ
Предлози и утврђивање обавеза за наредну школску годину - план угледних часова
Израда и усклађивање Глобалних планова рада наставника у редовној настави, допунском
и додатном раду и слободним активностима - праћење њиховог остваривања
Поднети Извештаји о реализованој допунској, додатној настави и ваннаставним
активностима
***прилог 1
Размотрена питања од значаја за унапређивање квалитета и ефикасности наставе
одређеног предмете, као и групе сродних предмета
Координирање и корелација наставе међу предметима и наставницима у оквиру Стручног
већа разредн наставе са другим стручним већим
У циљу унапређења наставне праксе реализовани су часови посете предметних
наставника, по два часа у току школске године. Предметни наставници су уложили доста
труда у организацију занимљивих часова, а ученици су били веома задовољни оним што
су чули, видели и научили (евиденција посета у Дневницима рада).
Остварени резултати:
У току ове школске године значајан број ученика, уз подршку и помоћ својих наставника,
учествовао је на многим такмичењима и остварио завидне резултате. Врсте такмичења,
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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ученици као и њихови резултати детаљно су унети и у извештаје Стручних већа тих
области. Осим такмичења из наставних активности реализовано је учешће на различитим
конкурсима, акцијама и ваннаставним активностима где ученици успешно презентују
своју школу, а наставници активно пружају подршку ученицима.
***прилог 2
Анализа рада Стручног већа, предлог мера за побољшање рада;
Извештај:
- угледни часови: У току ове школске године није било угледних часова.
Потребна је већа сарадња и координирање са другим стручним већима, размена искустава
и литературе-тимски рад. Потребно је да наставници презентују примере добре праксе и
искуства размењују са колегама у оквиру група и тимова- наставник као рефлексни
практичар.
- избор уџбеника и литературе: Наставници разменили искуства о коришћеним
уџбеницима у току године, исте проследили наредној генерацији као и коришћену
стручну литературу.
- укључивање ученика у додатни рад, допунску наставу: Наставници изнели закључке да
је веома добро, мотивишуће и ефектно групу деце обухватити овим видовима наставе како
би достигли свој максимум, лакше савладавали градиво и били заинтересовани за дате
предмете и даље развијали интересовања. Повећава се број ученика који постижу веома
добре резултате на такмичењима, а обухваћени су часовима додатне наставе, где им се
пружа велики избор задатака и индивидуални и рад у пару Допунска настава је
мотивишућа за оне ученике који споријим темпом напредују., индивидуални рад и
прилагођени задаци.
- професионална орјентација ученика : У оквиру часова редовне наставе, обавезних и
изборних предмета (СЈ,ЛК,НТ,ЧОС,ОЗ) упознати ученике са различитим занимањима
људи, разговарати о склоностима ученика и њиховим жељама. Израђивање плаката
сродних занимања, стрипова и писање песама, ученицима може бити занимљиво и
креативно.
- план стручног усавршавања: На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и
увида у акредитоване програме, наставници ће сачинити план стручног усавршавања ван
и у установи.
У оквиру сручног већа разредне наставе реализоване су активности везане за стручно
усавршавање у оквиру установе: излагања,пројекти... на основу плана и извештаја за сваку
активност и годишњег извештаја – табеларни приказ и Записник Одељењског већа;
- израда Портфолија, наставници су се више пута састајали и размењивали искуства
везана за израду портфолија,а многи наставници су на увид колегама дали свој портфолио
и на тај начин мотивисали колеге. У оквиру Већа организовани су састанци везани за дату
тему.
Подносилац извештаја:
Виолета Булатовић
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ПРИЛОГ 1:
Извештај о допунској настави
Разред и одељење: I – 1
Предмет: Српски језик
Теме: - Почетно читање и писање - 15 часова
- Књижевност - 7 часова
- Језик, граматика, правопис - 7 часова
- Језичка култура – 4 часа
Укупан број часова: 34
Број ученика: 8
Предмет: Математика
Теме: - Предмети у простору и односи међу њима - 4 часа
- Линија и област – 2 часа
- Природни бројеви до сто - 28
- Мерење и мере - 0
Укупан број часова: 34
Број ученика: 2
Предметни наставници:
Српски језик: Виолета Булатовић
Математика: Тамара Павловић

Разред и одељење: I - 2
Предмет: Српски језик
Теме: - Почетно читање и писање - 15 часова
- Књижевност - 5 часова
- Језик, граматика, правопис - 6 часова
- Језичка култура – 4 часа
Укупан број часова : 30
Број ученика : 5
Предмет: Математика
Теме: - Предмети у простору и односи међу њима - 4 часа
- Линија и област – 2 часа
- Природни бројеви до сто - 28
- Мерење и мере - 0
Укупан број часова : 34
Број ученика : 2
Предметни наставници:
Српски језик: Биљана Генцел
Математика: Свјетлана Узелац

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Разред и одељење: I – 3
Предмет: Српски језик
Теме: - Почетно читање и писање - 15 часова
- Књижевност - 7 часова
- Језик, граматика, правопис - 7 часова
- Језичка култура – 5 часа
Укупан број часова : 34
Број ученика : 4
Предмет: Математика
Теме: - Предмети у простору и односи међу њима - 4 часа
- Линија и област – 2 часа
- Природни бројеви до сто - 28
- Мерење и мере - 0
Укупан број часова : 34
Број ученика : 2
Предметни наставници:
Српски језик: Наташа Опачић
Математика: Марина Романић
Разред и одељење: II 1
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 5 часа
- Изражајно читање – 5 часова
- Латиница – 7 часова
- Правопис – 10 часова
- Граматика – 9 часова
Укупан број часова: 36 часова
Број ученика: 6
Предмет: Математика
Теме: - Линије. Геометријски облици- 4 часа
- Природни бројеви до100- 27 часова
- Мерење и мере- 4 часа
Укупан број часова: 35
Број ученика:5
Часови Слободних активности –музичка секција секција, одржавани су петком 5. час.
Предметни наставници:
Српски језик: Радмила Станишић
Математика: Николаје Паулица

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Разред и одељење: II 2
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 5 часа
- Изражајно читање – 5 часова
- Латиница – 7 часова
- Правопис – 10 часова
- Граматика – 9 часова
Укупан број часова: 36 часова
Број ученика: 5
Предмет: Математика
Теме: - Линије. Геометријски облици- 4 часа
- Природни бројеви до100- 27 часова
- Мерење и мере- 4 часа
Укупан број часова: 35
Број ученика:2
Часови Слободних активности – драмско-рецитаторска секција, одржавани су петком 5.
час.
Предметни наставници:
Српски језик: Олга Радаковић
Математика: Ивана Јовић
Разред и одељење: II 3
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 5 часа
- Изражајно читање – 5 часова
- Латиница – 7 часова
- Правопис – 10 часова
- Граматика – 9 часова
Укупан број часова: 36 часова
Број ученика: 4
Предмет: Математика
Теме: - Линије. Геометријски облици- 4 часа
- Природни бројеви до100- 27 часова
- Мерење и мере- 4 часа
Укупан број часова: 35
Број ученика: 4
Часови Слободних активности – ликовна секција, одржавани су петком 5. час.
Предметни наставници:
Српски језик: Бранка Јовановић
Математика: Даница Павићевић-Ђоковић
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Разред и одељење: II 4
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 5 часа
- Изражајно читање – 5 часова
- Латиница – 7 часова
- Правопис – 10 часова
- Граматика – 9 часова
Укупан број часова: 36 часова
Број ученика: 5
Предмет: Математика
Теме: - Линије. Геометријски облици- 4 часа
- Природни бројеви до100- 27 часова
- Мерење и мере- 4 часа
Укупан број часова: 35
Број ученика:2
Часови Слободних активности –шаховска секција, одржавани су петком 5. час.
Предметни наставници:
Српски језик: Милкица Ивановић
Математика: Ана Комазец
Разред и одељење: III 1
Часови допунске наставе држани су четвртком – наизменично српски језик и математика.
На овим часовима остајао је различит број ученика, зависно од потреба.Од 3 до 6 ученика.
Часове су посећивали и одлични ученици када су имали потешкоће са појединим
наставним садржајима. Сви ученици су остварили позитивне резултате.
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 2 часа
- Изражајно читање – 1 час
- Правопис – 6 часова
- Граматика – 8 часова
Укупан број часова: 17 часова
Број ученика: 3- 6
Предмет: Математика
Теме:
- Природни бројеви до хиљаду – 10 часова
- Геометрија – 4 часа
- Мерење и мере – 3 часа
Укупан број часова: 17
Број ученика: 3-6
Часови СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – МУЗИЧКА СЕКЦИЈА, одржавани су петком 5.
час за 20 ученика.
Један број ученика је у то време имао своју редовну активност- хор /10ученика/.
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Ученици су на часовима слободних активности радили садржаје предвиђене планом рада
за ову школску годину.
Предметни наставник:
Снежана Миленковић
Разред и одељење: III 2
Часови допунске наставе држани су утотком – наизменично српски језик и математика.
На овим часовима остајао је различит број ученика, зависно од потреба.Од 3 до 6 ученика.
Часове су посећивали и одлични ученици када су имали потешкоће са појединим
наставним садржајима. Сви ученици су остварили позитивне резултате.
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 2 часа
- Изражајно читање – 1 час
- Правопис – 6 часова
- Граматика – 8 часова
Укупан број часова: 17 часова
Број ученика: 3- 6
Предмет: Математика
Теме:
- Природни бројеви до хиљаду – 10 часова
- Геометрија – 4 часа
- Мерење и мере – 3 часа
Укупан број часова: 17
Број ученика: 3-6
Часови СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА, одржавани су петком 5.
час за 22 ученика.
Један број ученика је у то време имао своју редовну активност- хор /4 ученика/.
Ученици су на часовима слободних активности радили садржаје предвиђене планом рада
за ову школску годину.
Предметни наставник:
Наташа Мишић
Разред и одељење: III 3
Часови допунске наставе држани су понедељком – наизменично српски језик и
математика.
На овим часовима остајао је различит број ученика, зависно од потреба.Од 3 до 6 ученика.
Часове су посећивали и одлични ученици када су имали потешкоће са појединим
наставним садржајима. Сви ученици су остварили позитивне резултате.
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 2 часа
- Изражајно читање – 1 час
- Правопис – 6 часова
- Граматика – 8 часова
Укупан број часова: 17 часова
Број ученика: 3- 6
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Предмет: Математика
Теме:
- Природни бројеви до хиљаду – 10 часова
- Геометрија – 4 часа
- Мерење и мере – 3 часа
Укупан број часова: 17
Број ученика: 3-6
Часови СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – рецитаторско – драмска секција, одржавани су
петком 5. час за 19 ученика.
Један број ученика је у то време имао своју редовну активност- хор /8 ученика/.
Ученици су на часовима слободних активности радили садржаје предвиђене планом рада
за ову школску годину.
Предметни наставник:
Оливера Бачанац
Разред и одељење: III 4
Часови допунске наставе држани су уторком – наизменично српски језик и математика.
На овим часовима остајао је различит број ученика, зависно од потреба,од 3 до 6 ученика.
Часове су посећивали и одлични ученици када су имали потешкоће са појединим
наставним садржајима. Сви ученици су остварили позитивне резултате.
Предмет: Српски језик
Теме: - Усмено изражавање – 2 часа
- Изражајно читање – 1 час
- Правопис – 6 часова
- Граматика – 8 часова
Укупан број часова: 17 часова
Број ученика: 3- 6
Предмет: Математика
Теме:
- Природни бројеви до хиљаду – 10 часова
- Геометрија – 4 часа
- Мерење и мере – 3 часа
Укупан број часова: 17
Број ученика: 3-6
Часови СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – ЛИКОВНА СЕКЦИЈА, одржавани су петком 5.
час за 24 ученика.
Један број ученика је у то време имао своју редовну, такође слободну активност- хор /6
ученика/.
Ученици су на часовима слободних активности радили садржаје предвиђене планом рада
за ову школску годину.
Предметни наставник:
Јелена Банићевић
Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун
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Извештај о раду за одељење 4-1
Додатна и допунска настава су одржаване редовно према потребама ученика, које су
утврђиване у току редовне наставе и утврђеном распореду.
Ученици који су похађали допунску наставу из српског језика:
Стефан Милић /3/, Миња тодоровић /3/, Талија Тодоровић/3/
исти ученици су похађали и допунску наставу из математике и имају позитивне оцене.
Стефан Милић /3/,Миња Тодоровић/"/, Талија Тодоровић/2/.
Извештај о раду за одељење 4-3
Часови допунске наставе држани су понедељком – наизменично српски језик и
математика.
На овим часовима остајао је различит број ученика, зависно од потреба.Од 2 до 10
ученика.
Часове су посећивали и одлични ученици када су имали потешкоће са појединим
наставним
садржајима. Сви ученици су остварили позитивне резултате.
Часови слободних активности одржавани су петком- пети час. Један број ученика је у то
време
имао своју редовну активност- хор, а остали ученици су на часовима слободних
активности
радили садржаје предвиђене планом рада за ову школску годину.
Одељенски старешина:
Надежда Благојевић

Извештај о раду за одељење 4-4
Допунска настава
Допунској настави је присуствовало 5 ученика и сви су постигли завидан напредак.
Реализован је у целости планиран наставни садржај.
Одељењски старешина
Наташа Пилчевић
Извештај о додатној настави
Извештај о раду за одељење 4-3
Часови додатне наставе су одржавани уторком-наизменично српски језик и математика.
На овим часовима реализовани су садржаји предвиђени планом рада. Ученици су
припремани за такмичења.Ове часове посећивало је 7 до 10 ученика.Рад је био веома
динамичан и садржајан. Најбоље резултате остварила је Маша Јовановић.
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Извештај о раду за одељење 4-4
Додатна настава
Додатној настави је присуствовало 10 ученика, благовремено припремани за тамичење из
математике, детаљно анализирани књижевна дела и текстови и писали стихове за
одељењску приредбу. Реализован је у потпуности план и програм додатне наставе.
Одељењски старешина
Наташа Пилчевић
ПРИЛОГ 2:
СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА
НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА II РАЗРЕД - МАТЕМАТИКА Међународно такмичење „Кенгур без граница“
1.
Андреј Богдановић (3. награда) II/1
2.
Вероника Богдановић (3. награда) II/3
Финално такмичење „Кенгур без граница“
1.
Андреј Богдановић (2. награда) II/1
2.
Вероника Богдановић (3. награда) II/3
Општинско такмичење „Читалачка значка“ - СРПСКИ ЈЕЗИК 1.
Дуња Козомара („Поштовани говорник“ и „Поштовани писар“)
2.
Јована Опарић („Поштовани говорник“ и „Поштовани писар“)
3.
Владимир Јанковић („Поштовани говорник“)
4.
Маша Пипер („Поштовани говорник“)
5.
Стојилковић Константин („Поштовани говорник“ и „Поштовани писар“)
6.
Шулетић Вукашин („Поштовани говорник“ и „Поштовани писар“)
ДИПЛОМЕ, ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ – одељење 3-2
(школска 2018/19. год.)
СРПСКИ ЈЕЗИК
* Такмичење у рецитовању :
1. Александра Николић – диплома за учешће на општинској смотри рецитатора,
19.3.2019.
* Такмичење „Читалачка значка“ :
1. Александра Николић – школско, па општинско такмичење; диплома и књига за
освојену титулу
ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и
ПОШТОВАНИ ПИСАР,
24.5.2019.
2. Нина Топаловић – школско, па општинско такмичење; диплома и књига за
освојену титулу ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК
и
ПОШТОВАНИ ПИСАР,
24.5.2019.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1. Елена Ђикић – прво место на општинском такмичењу соло певача „ЗЛАТНА
СИРЕНА“, 4.3.2019.
2. Елена Ђикић – диплома за освојено прво место на општинском такмичењу
МАЛИХ ВОКАЛНИХ САСТАВА, дует са Наташом Говедарицом из 3-1, 4.3.2019.

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

68

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину

3. Елена Ђикић – прво место на градском такмичењу соло певача „ЗЛАТНА
СИРЕНА“, 25.3.2019.
4. Елена Ђикић – прво место на градском такмичењу „ЗЛАТНА СИРЕНА“, дует са
Наташом Говедарицом из 3-1, 25.3.2019.
Одељењски старешина:
Наташа Мишић
Разред и одељење: 3/4
Читалачка значка
Титула ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК:
Арсић Теодора
Дебелић Нина
Ђукић Томаш
Општинско такмичење из математике
1. место - Арсић Теодора
3. место - Дукић Данило
3. место - Требјесанин Лука
МИСЛИША , основни ниво
1. награда (књига "Занимљива геометрија") - Арсић Теодора, 100 поена
МИСЛИША - републичко такмичење, финале
3. место, Арсић Теодора
КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, међународно такмичење Арсић Теодора, диплома за запажен
резултат
РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 4/1
СРПСКИ ЈЕЗИК
Ивона Аливојводић:
- Прво место на Општинском такмичењу у рецитовању
- Учешће на Духовским свечаностима
Филип Василјевић:
- Читалачка значка- Титула ,,Велики поштовани говорник" и ,,Поштовани писар
Стеван Гагић:
- Читалачка значка - Титула ,,Постовани писар"
Теодора Цветојевић:
- Друга награда за литерарни рад ,,Недовршена прича"
МАТЕМАТИКА
Ванја Лештарић:
- друго место на Општинском такмичењу из математике, Запажено учешће на
такмиченју ;;Кенгур,без граница"
Матеја Мићовић:
- Треће место на Општинском такмичењу из математике, Друго место на такмичењу
;;Кенгур без граница" и учешће на финалном такмиченју ,,Кенгур" у
Крагујевцу,9.6.2019.
Уна Мајсторовић:
- Треће место на Општинском такмичењу из математике
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МУЗИЧКА КУЛТУРА
Ивона Аливојводић
- Друго место на такмичењу ,,Мала сирена", за дует и соло наступ
ВЕРСКА НАСТАВА
Дуња Бељин
- прво место у пливанју за Богојавлјенски крст
Филип Карановић
- треће место у пливању за Богојављенски крст
РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 4/2
МАТЕМАТИКА
Јоветић Сара
- 2.место на ОПШТИНСКОМ такмичењу
- остварила запажен резултат на међународном такмичењу ,,Кенгур без граница,,
Ђукић Соња
- 3.место наОПСТИНСКОМ такмичењу
- остварила запажен резултат на међународном такмичењу,,Кенгур без граница,,
Златковић Лука
- остварио запажен резултат на међународном такмичењу ,,Кенгур без границе,,
СРПСКИ ЈЕЗИК –ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА
Ђукић Соња –ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК
Миловановић Петра – ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК
Павлов Ива –ПОСТОВАНИ ГОВОРНИК
МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
1.место на општинском такмичењу
2. место на градском такмичењу
Одељењски старешина
Гордана Матић
РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 4/4
МАТЕМАТИКА
ВИКТОР ТРАЈКОВИЋ
- 1.место на ,,Кенгуру“
- 2.место на општинском такмичењу
- похвала на ,,Мислиши“
УНА РАНКОВИЋ
- награда за ,,Најемотивнију новогодишњу честитку“/школски конкурс/
-

Цело одељење присуствовало Сајму науке у нашој школи, који су организовали
ученици 8.разреда.
Одељењски старешина
Наташа Пилчевић

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

70

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину

ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
за школску 2018/19. годину

Август
Први састанак Стручног већа друштвених наука одржан је 29. 8. 2018. године. Том
приликом извршена је коначна подела радних задужења, потврђено је присуство свих
чланова, сачињен оперативни план рада, усвојен годишњи план и планирани угледни
часови по месецима. Сачињен је предлог активности за школску 2018/19. годину. Он је
саставни део Годишњег плана рада школе.
Стручно веће друштвених наука у току ове школске године чине: наставници
разредне наставе Олга Радаковић, Драгана Пешић, Наташа Опачић, Наташа Мишић,
Гордана Матић и Виолета Булатовић; наставници српског језика и књижевности Виолета
Костовић, Јадранка Чантрић, Јелена Петаковић и руководилац стручног већа Жељко
Тешић, као и библиотекар Весна Ђукић Пејчић, наставнице историје Ивана Виоглавин
Ковачевић и Ђурђица Даутовић и наставници грађанског васпитања Марија Мишић и
Жарко Петровић. У току школске године дошло је до измена у саставу чланова. У
новембру је на место замене Иване В. Ковачевић дошао наставник Иван Дрљача, а на
место Ђурђице Даутовић, која је отишла у пензију, наставник историје Андреја
Вучићевић.
Септембар
Према донетом плану текао је ток активности планираних за септембар (размена
уџбеника међу наставницима, консултације у вези са могућим корелацијама и др.).
У првом и петом разреду настава се изводи по новим програмима наставе и учења
оријентисаним ка исходима. Наставнице разредне наставе Наташа Опачић, Виолета
Булатовић и наставник српског језика и књижевности Жељко Тешић били су на обуци за
примену нових програма у првом, односно петом разреду, коју је организовало
Министарство просвете. О новинама, изменама и појашњењу терминологије упознали су
чланове свога стручног већа. Посебна пажња у првом и петом разреду треба да буде
посвећена пројектној настави. У првом разреду пројектне активности су предвиђене
посебним часовима и посебно ће се оцењивати, док у петом разреду пројектну наставу
треба интегрисати у наставни процес, увести у оперативне планове, и са ученицима
спроводити пројектне активности у току школске године.
Са наставницима разредне наставе професори српског језика и историје разговарали
су о иницијалном тестирању из ових предмета. Тестирање је обављено на почетку
септембра. Кроз разговор и указивање на резултате које су постигли ученици, дошло је и
до значајне размене мишљења у смислу сагледавања образовних стандарда за предмет
Српски језик како би се начинила пожељна решења у смислу дистрибуције наставних
садржаја из српског језика и историје од првог до осмог разреда. Указано је и на најчешће
проблеме на које се наилази у раду са ученицима (честе правописне грешке,
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терминолошка проблематика и др.). Наставници српског језика и историје указали су на
резултете иницијалног тестирања ученика од петог до осмог разреда. Посебна пажња
посвећена је разрешењима појмова: наставни исходи, наставни циљеви, образовни
стандарди.
Октобар
Реализована је посета ученика и учлањење ученика првог разреда у Библиотеци
„Свети Сава“ у Земуну.
Ученици 5/2 одељења били су на сусрету са писцем Урошем Петровићем који је
одржан 22. 10. 2018. године на Сајму књига у Београду, у организацији редакције дечјег
програма РТС-а (слика 1).
Сајам књига посетила је и група ученика предвођена наставником Жарком
Петровићем.
Почетком октобра, Пријатељи деце Земуна и Пријатељи деце Вождовца
организовали су свечану доделу награда и признања учесницима манифестације
Доситејево перо, у Библиотеци града Београда. У суботу, 6. 10. 2018. г. додељене су
награде писцима који су учествовали у овој манифестацији и чије су књиге добиле
највише оцене од чланова жирија – ђака. Из наше школе књиге су читали и оцењивали:
Ивона Аливојводић 4/1, Сара Јоветић 4/2, Маша Јовановић 4/3, Алекса Јелић 7/1. Анћела
Најић и Маша Циврић 7/3. На додели је било лепо и свечано, а ученици су за свој рад,
награђени дипломама и књигама. И ове године ученици су укључени у конкурс дечје
критике Доситејево перо.
Ученица одељења 4-1 наше школе, Теодора Цветојевић, на конкурсу за Недовршену
причу – ,,Мамин рођендан", аутора Јова Кнежевића, освојила је друго место. Свечана
додела награда одржана је у библиотеци Свети Сава.
Стручни актив школских библиотекара Општина Земун и Сурчин обележио је
oктобар – месец књиге приредбом која је одржана у нашој школи. Одабрани ученици из
дванаест школа показали су своје литерарно, глумачко, рецитаторско и музичко умеће.
Нашу школу представиле су Маша Циврић и Анћела Најић, 7/3, које су као учеснице
манифестације Доситејево перо, прочитале своје записе о књигама Приче о Јангу и
Заборављени град. Приредбу је увеличао и песник М. Кокошар који је одрецитовао
неколико својих веома духовитих песама. На крају је уследило дружење ђака,
библиотекара, наставника и песника који нам је обећао да ће нас поново посетити.
Део чланова литерарне секције је 26. 10. 2018. године у КЦ Крокодил учествовао је у
књижевној радионици књижевнице Јасминке Петровић. На интересантан начин упознали
су се са светом интересантних књига које најбоље сам писац за децу може да дочара
(слика 2).
Новембар
Ученици су се пригодним учионичким паноима подсетили писаца Великог рата.
Ученици старијих разреда су посетили Земунско гробље приликом обележавања
године завршетка Великог рата у организацији Удружења потомака ратова – носиоци
активности биле су наставнице Марија Мишић, Ивана Виоглавин Ковачевић и Јелена
Петаковић (слика 3).
У циљу побољшања корелација између предмета одржан је угледни час Музика и
хришћанство. Реализовале су га наставнице Марија Мишић, Ивана Виоглавин Ковачевић,
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Радмила Лисинац и Јелена Петаковић; наставни предмети: Историја, Верска настава,
Музичка култура и Српски језик (слике 4 и 5).
У складу са препоруком Министарства просвете обележен је Светски дан
толеранције пригодним паноима и говорима ученика млађих и старијих разреда. Носилац
активности био је наставник Жарко Петровић (слика 6).
Децембар
Светосавску академију припремају наставница српског језика Виолета Костовић и
наставник ликовне културе Небојша Раичковић заједно са хором школе и наставницама
музичке културе Маријом Мишић и Весном Стаменковић. Овогодишња представа ради се
по драмском предлошку, омнибусу „Сан“ наставника српског језика Жељка Тешића.
На општинском нивоу Песничких сусретања наше ученице су освојиле награде:
Ђина Пејаковић 3/1 (наставник Снежана Миленковић) и Теодора Мимић 5/3 (наставник
Жељко Тешић). Свечана додела награда била је у земунској Библиотеци „Свети Сава“
слика 7).
Књижевна радионица: Сусрет са класицима књижевности. У читалишту књижаре
ИП Пчелица били смо једна од гостујућих школа. Ученици 8/2 били су део књижевне
радионице коју је водио њихов наставник књижевности Жељко Тешић. Министарство
просвете препоручило је овај центар културе за окупљање деце око књиге и за књиге.
Радионица ,,Сусрет са класицима књижевности" била је, на известан начин, синтеза свега
што су вредни ученици одељења 8/2 доживели, научили и стекли као духовно богатство у
протеклих осам година. Говорило се о њима најдражим књижевним делима, о одабраним
класицима српске и светске књижевности (слика 8).
И ове године наставници грађанског васпитања координирају прикупљањем
хуманитарних новогодишњих пакетића.
У овом месецу на дужност је ступио нови директор школе Горан Петровић са којим
је разговарао и кога је са активностима стручног већа упознао координатор Жељко Тешић.
Јануар
Светосавска академија одржана је 25. и 26. јануара. Програм је организовао тим
наставника. Програм су, са ученицима старијих разреда, припремили наставници Виолета
Костовић, Марија Мишић, Весна Стаменковић и Небојша Раичковић. Тема академије била
је осамстота годишњица самосталности српске православне цркве. Представа је приређена
према драмском предлошку, омнибусу „Сан“ чији је аутор наставник српског језика и
књижевности Жељко Тешић. У представи су учествовали ученици старијих и млађих
разреда наше школе, а присутни гости били су врло задовољни приређеним програмом и
упутили су честитке и похвале за представу и наступе хорова. Овогодишњи беседник био
је угледни свештеник и професор теологије др Димитрије Калезић. Дневне новине
Политика објавиле су чланак о светосавској академији у нашој школи. (слике 9 и 10)
У сарадњи са одељењским старешином 5/3 наставник грађанског васпитања Жарко
Петровић одржао је радионицу о другарству и важности међусобне толеранције.
Ученицима су на крају радионице додељене својеврсне дипломе као потврда да су ојачали
свој дух другарства (слика 11).
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Фебруар
Школско такмичење Књижевна олимпијада одржано је 26. 2. 2019. На општинско
такмичење пласирало се осам ученика (по четворо из седмог и осмог разреда). Три
ученице осмог разреда имају директну проходност на општинско такмичење (Лена Вукић
8/2, Анђела Фундуп 8/2 и Ива Јочић 8/4). Седми разред: Тара Рудовић, Наталија Лонић и
Атина Шевић (7/2) и Јована Спасић (7/3). Осми разред: Теа Ивановић, Милица Савић
(8/1), Теодора Милетић (8/3) и Филип Гајић (8/4).
Врше се припреме за школско такмичење из српског језика и историје.
Сви наставници српског језика и књижевности (Јадранка Чантрић, Виолета
Костовић, Јелена Петаковић и Жељко Тешић) похађали су Зимски републички семинар за
наставнике српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду. Своја
запажања, утиске и усвојена знања и вештине пренели су колегиницама и колегама из већа
(теме: проблеми пројектне наставе, обрада лирске песме, драмска педагогија у настави).
Наставник Ж. Тешић подробније је упознао чланове већа са пројектним
активностима у које су укључени сви ученици петог разреда (пројектне активности под
називом: Књига, наша најбоља другарица).
Март
Школско такмичење из српског језика је одржано 6. марта 2019. године. У њему су
учествовала 73 ученика, од чега 36 ученика петог, 14 ученика петог, 11 ученика седмог и
12 ученика осмог разреда. На општинско такмичење пласирали су се следећи ученици:
Богдан Вујновић 5/3, Павле Мишић 5/3, Теодора Мимић 573 и Илија Деврња 5/2 (пети
разред); Ива Пешић, Ева Мијатовић (6/3), Милош Булатовић 6/2, Марко Гајић (6/4), а
директан пласман су имали Марко Арсић и Сања Шиметић (шести разред); Александра
Дугалић, Тара Танкосић, Јелена Глукаховић и Вања Максимовић, а директан пласман
имају Софија Гвоздић, Доротеа Премовић, Тара Рудовић и Иван Милосављевић (седми
разред); Маја Пешић, Сандра Стамевски, Теа Ивановић и Милица Савић (осми разред).
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у заједничкој
организацији земунског огранка београдске подружнице Друштва за српски језик и
књижевност Србије и наше школе 17. марта 2019. године и обухватило је целу општину
Земун. Резултати наших ученика: Богдан Вујновић, Павле Мишић, Теодора Мимић и
Илија Деврња – сви прво место (пети разред); Ива Пешић и Ева Мијатовић – 1. 2есто,
Сања Шиметић и Марко Гајић – 2. место и Милош Булатовић – 3. место; Доротеа
премовић и Софија Гвоздић – обе 3. место (седми разред); Маја Пешић и Сандра
Стамевски – обе 2. место (осми разред).
Књижевна олимпијада – резултати општинског такмичења: Јована Спасић 7/3, Тара
Рудовић и Атина Шевић 7/2 – све треће место.
Резултати општинског такмичења из историје: Милош Булатовић 6/2, Марко Гајић
6/4 (обојица друго место), Лука Чаворовић 6/4, Тео Трбојевић 6/4, Лука Стајин 6/4 (сви
треће место) – шести разред; Маја Пешић 8/4 друго место – осми разред.
На општинском такмичењу рецитатора, које је одржано у нашој школи, наши
ученици Ивона Аливојводић 4/1, Павле Мишић 5/3 и Никола Брун 7/1 пласирали су се на
градско такмичење.
Библиотекарка Весна Ђукић Пејчић је чланове СВ обавестила да се такмичење
Читалачка значка спроводи по плану.
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Позориште „Лектира“ извело је у свечаној сали наше школе позоришну представу
„Ромео и Јулија“, насталу по драмском делу Виљема Шекспира. Након представе глумци
су са ученицима одржали интересантну и едукативну радионицу која представља
својеврсно тумачење овог Шекспировог дела, као и анализу припреме позоришне
представе (слика 12).
И ове године су наши ученици, са својим наставником грађанског васпитања
Жарком Петровићем, посетили ФЕСТ. Праћење филмских пројекција била је прилика да
се дође до тема и питања, али и одговора и ставова који су били / ће бити актуелизовани
на часовима грађанског васпитања (слика 13). Истог дана посећена је и изложба о
Небојши Глоговцу, као и изложба о фламенку у Културном центру Сервантес (што је било
припрема за предстојећи угледни час географије).
Извршен је одабир уџбеника за први и други и пети и шести разред.
Постоји иницијатива и теку припреме за израду првог броја школског часописа
„Лазар“ – носилац активности је Јелена Петаковић, наставница српског језика и
књижевности.
Април
У овом месеци одржана су градска такмичења па следе резултати наших ученика:
Резултати градског такмичења из српског језика и језичке културе:
Богдан Вујновић 5/3 треће место, Теодора Мимић и Павле Мишић 5/3 друго место
обоје; Милош Булатовић 6/2 треће место.
Књижевна олимпијада, градско такмичење – резултати: Јована Спасић треће место,
Јована Спасић друго место и пласман на републичко такмичење.
Резултати градског такмичења из историје: Милош Булатовић 6/2 и Лука Чаворовић
6/4 – треће место.
Градско такмичење у рецитовању: Никола Брун 7/1 прво место и пласман на
републичко такмичење.
Ученици су полагали пробни завршни испит из српског језика, као и из историје (у
оквиру комбинованог теста). Просечан број бодова износи 13,70 поена (од укупних 20).
Наставници предметне наставе одржали су часове у одељењима четвртог разреда.
Успешно су реализоване пројектне активности са свим ученицима петог разреда за
Међународни дан књиге за децу (2. април) уз изложбу ликовних радова, нацрта корица
прочитаних књига. Приређена је продајна изложба ученичких радова у холу школе.
Угошћени су родитељи и други гости којима су ученици представили своје пројектне
активности. Суштински садржај вишемесечних активности огледао се у томе да је сваки
ученик петог разреда требало да прочита једну књигу ван школског програма, по
сопственом избору, да ту књигу представи својим другарицама и друговима на часу
српског језика и књижевности и да за њу напише препоруку. У плану пројектих
активности били су и сусрети и радионице са писцима. Реализовани су сусрети са писцима
Урошем Петровићем и Лидијом Николић, као и радионица са књижевницом Јасминком
Петровић. Након изложбе у школи, градска земунска библиотека угостила је нашу
изложбу и представила је земунској јавности (слика 14).
Наставница српског језика и књижевности Јадранка Чантрић одржала је угледни час
са темом „Тематски круг епских народних песама о Марку Краљевићу“ у одељењу 6/2.
Часу су присуствовали, уз директора школе, Виолета Костовић и Жељко Тешић, као и
одељењски старешина 6/2 Жарко Петровић. Ученици су кроз синкретизам активности
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показали како су доживели и разумели лик Марка Краљевића у народној епици. Присутни
наставници оценили су час као изузетно успешан и садржајан (слика 15).
У школском амфитеатру одређен број ученика свих старијих разреда присуствовао је
књижевном сусрету са Лидијом Николић, књижевницом за децу и младе. Између осталих,
представљена је и њена последња објављена путописна књига На рогу Африке. Овај
сусрет део је плана пројектних активности у петом разреду (слика 16).
Јелена Петаковић известила је чланове већа о томе како теку припреме часописа.
Чланови су добили одређена задужења везана за прикупљање материјала за часопис.
Група ученика је у пратњи неколико наставника, међу којима је био и наставник
историје Иван Дрљача, посетила Музеј Николе Тесле у Београду и упознала се са
историјским, научним и културолошким аспектива живота и рада једног од најзначајнијих
српских научника.
Мај
На републичком такмичењу из књижевности у Сремским Карловцима учествовала је
Јована Спасић 7/3, а на републичком такмичењу рецитатора у Ваљеву запажен наступ
имао је Никола Брун 7/1. Чланови стручног већа задовољни су овогодишњим припремама
и резултатима такмичења.
Извршене су анализе контролних задатака којима се проверавало знање ученика у
току школске године. Резултати су задовољавајући.
Учитељи првог разреда су са својим ученицима припремили драмски и рецитаторски
програм поводом пријема нове генерације првака.
У музеју Конак кнегиње Љубице 23. маја 2019. одржана је интерактивна радионица
Барокно преобликовање Београда у којој су учествовали ученици одељења 8/2. Са
ученицима су у радионици учествовали и наставници историје и књижевности Иван
Дрљача и Жељко Тешић. Циљ рада био је уочавање културолошких и архитектонских
промена у једном делу београдске историје (слика 17).
Прва у низу манифестација Саватић у мају (музички фестивал наше школе)
укључила је у своју организацију и велики број наших ученика – волонтера, који су се за
овакве активности припремали и о волонтеризму информисали на часовима грађанског
васпитања (наставници Марија Мишић и Жарко Петровић).
Гост школе био је песник и приповедач Дејан Алексић. О својим књигама, као и о
темама детињства и читања, Алексић је разговарао са ученицима млађих разреда (слика
18).
Драмска секција Девете београдске гимназије за наше ученике, на нашој школској
сцени, у свечаној сали, извела је своју награђену представу Милунка Савић – хероина
Великог рата.
У свечаој сали школе, за ученике првог разреда, одржана је 28. маја едукативна
представа Четири чаробне речи.
Весна Ђукић Пејчић, библиотекарка, поднела је извештај о резултатима такмичења
Читалачка значка у школској 2018/2019. школској години. Чланови већа похваљују
награђене ученике (слика 19).
У градској Библиотеци „Свети Сава“ у Земуну изложени су ликовни нацрти
насловних страна књига које су ученици петог разреда радили у оквиру пројектних
активности.

Основна школа ,,Лазар Саватић“ Земун

76

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину

Јун
Јелена Петаковић, наставница српског језика и књижевности, представила је први
број школског часописа „Лазар“. Чланови већа похвалили су рад деце, као и наставника
који су потпомогли покретање дугочеканог школског часописа. Часопис је за сада у
електронској форми и може се прочитати на школском сајту. Мноштво учесника и
разновсност садржаја говоре у прилог његовог квалитета.
У одељењу 5/2 6. јуна ове године одржан је угледни час са темом: Национални
паркови Америке у корелацији предмета: Историје (Иван Дрљача), Географије и
Енглеског језика (слика 20). Час је био омаж обележавању Светског дана планете Земље.
У свечаној сали школе 15. 6. 2019. године одржана је свечана додела диплома
ученицима осмог разреда. Доделу је уприличио програм који су припремили ученици
осмог разреда са својим одељењским старешинама. За литерарни део програма била је
задужена Виолета Костовић, наставница српског језика и књижевности (слика 21).
Завршни испит из српског језика је успешно обављен. Просечан број бодова (од 20)
за српски језик био је 15,60, што се сматра као изузетно добар резултат ове генерације.
Четири ученика имају максималан број бодова (20). Највећи проблеме, очекивано, за
ученике су представљали задаци са напредног нивоа.
На крају школске године сви ученици из Српског језика и Историје имају позитивну
оцену. Сви ученици из Грађанског васпитања (од првог до осмог разреда) имају оцену
Истиче се. Указано је на то који ученици слабије напредују, те са њима следеће школске
године треба интензивније радити на часовима допунске наставе. Похваљени су ученици
који су учествовали на такмичењима.
Директору школе предати су предлози расподеле задужења за следећу школску
годину.
Анализа рада и предлози за побољшање рада
Чланови стручног већа задовољни су радом са ученицима у току школске 2018/ 2019.
године. Предвиђене теме и наставне јединице реализоване су у складу са глобалним и
оперативним плановима рада. Настава у петом разреду текла је према изменама наставног
програма и била је оријентисана ка наставним исходима, уз међупредметна повезивања и
пројектне активности.
Одређени ученици млађих и старијих разреда били су обухваћени радом по плану
индивидуализације или индивидуалних образовних програма (ИОП-а 1 и ИОП-а 2). У
складу са прошлогодишњим захтевима да до овога у овој школској години дође, показало
се да су мере индивидуалних планова дале добре резултате и утицале на боље сналажење
(у наставном процесу) ових ученика.
На часовима српског језика наставници се труде да сваку област овог предмета
(читање и разумевање прочитаног, граматику, књижевност и правопис) приближе
ученицима како би резултати и постигнућа на тестовима у редовној настави, као и на
такмичењима и завршном испиту, били што бољи и како би се задовољили прописани
стандарди постигнућа. Тежило се неговању литерарног стваралаштва ученика, а то
потпомаже и едукативни наставнички сајт Литерарна секција Лазар коју уређују чланови
већа. Осим садржаја за наставне и ваннаставне активности, на овом сајту се налазе и
литерарни радови ученика. У свом раду наставници, осим традиционалних, користе и
модерна помоћна наставна средства (мултимедијалне презентације, филмове и др.) како
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би осавременили и побољшали наставу. Такође, своју праксу обогатили су и искуствима
са посећених акредитованих семинара.
Настава српског језика у млађим разредима спроводила се према прописаним
наставним исходима, уз стални рад наставника у циљу описмењавања ученика, затим у
раду на пољу читања и разумевања прочитаног, у настави граматике и књижевности.
Редовно су се консултовали и размењивали мишљења са наставницима српског језика у
старијим разредима.
Један од најзначајнијих доприноса нашег стручног већа у овој школској години било
је покретање школског часописа „Лазар“. Чланови већа су на њему радили скоро читаво
друго полугодиште, а највеће заслуге за реализацију објављивања часописа имала је
Јелена Петаковић, наставница српског језика и књижевности.
Настава историје одвојала се према предвиђеном плану рада. Ученици су
припремани за провере. Тежило се стицању знања и вештина према прописаним
стандардима постигнућа. Наставници у свом раду редовно користе различита савремена
наставна средства, уз то негујући и креативност ученика и тежњу ка очигледној настави.
Настава грађанског васпитања протекла је према плану и ученици су у току школске
године наставили са радом на активностима под називом „Гумицом толеранције
избришимо насиље“. Такође, сарађивали су са ученичким парламентом. Наставници су се
трудили да различитим волонтерским и хуманитарним активностима укључе ученике,
како у живот школске, тако и шире друштвене заједнице.
Школски библиотекар Весна Пејчић поднела је Извештај о раду библиотеке у
школској 2018/ 2019. школској години. Одређени садржаји тог извештаја уграђени су у
Извештај о раду Стручног већа за друштвених наука. Библиотекар је активно сарађивао са
наставницима у циљу популарисања књиге и читања. Заједно са наставницима српског
језика и књижевности биране су нове књиге за библиотеку, а у сарадњи са библиотеком
последњих година проширен је и лектирски избор за ученике старијих разреда.
Интензивно се сарађује са установама културе, а тежи се и томе да што чешће у школи
бораве и писци за децу. Као најважнијег госта писца у овој школској години издвајамо
Дејана Алексића, једног од најзначајнијих савремених писаца српске књижевности за
децу и одрасле.
Чланови стручног већа друштвених наука труде се да у сваком смислу унапреде свој
рад. Тако су чланови већа учествовали у креирању Развојног плана школе за наредне три
школске године и том приликом јасно изнели своје ставове, као и ускостручна, али и шира
педагошка запажања. Посебно се слажу у ставу да је у школи потребно прећи на
кабинетску наставу јер сматрају да би то отклонило многе досадашње потешкоће у раду,
унапредило и осавременило наставни процес, утицало на то да се развије тешња ученичка
веза са наставним предметом, али и да се, из те перспективе сагледава и међупредметни
дискурс и оријентише настава која би водила ка стицању међупредметних компетенција.
Жељко Тешић,
Руководилац Стручног већа за српски језик
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ИЗВЕШТАЈО РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
за школску 2018/19. годину
Стручно веће за стране језике чине: Биљана Будимир, Ивана Јоковић, Данијела
Дугалић и Ненад Димитријевић- наставници енглеског jeзика и Данијела Стојилковић и
Јасенка Антонић- наставнице француског.
Септембар
На састанку одржаном 23. августа дискутовали смо и анализирали постигнуте
резултате у претходној школској години. Осврнули смо се на добре резултате постигнуте
на такмичењу из француског, као и на добре резултате постигнуте на Хипо такмичењу из
енглеског језикa, уз напомену да треба да будемо још бољи. Потврђена је подела
задужења за наредну школску годину. Подељени су и размењени уџбеници за наредну
школску годину. Уз сагласност свих чланова Стручног већа за стране језике за новог
координатора именована је Ивана Јоковић, наставница енглеског језика, уместо
досадашњег координатора Биљане Будимир.
Други састанак Стручног већа који је одржан 20.9.био је посвећен усвајању
распореда наставних и ваннаставних активности, као и анализи иницијалних тестова, који
су завршени до овог састанка. У глобалу, иницијални тестови су солидно урађени, и из
једног, и из другог страног језика. Они су нам дали увид у то које ученике треба укључити
у додатну наставу, а које у допунску наставу, као и које ученике треба мотивисати да узму
учешће на такмичењима и конкурсима из страних језика. Постигнут је договор о
учесталијем коришћењу дигиталнох средстава у настави страних језика. Ивана Јоковић је
и званично именована за координатора Стручног већа за стране језике.Пошто се у петом
разреду ради по новом програму, истакнута је неопходност писања нове форме припреме
за њих, као и рад на годишњем пројекту.
Разговарало се о обележавању Европског дана страних језика 26. септембра 2019.
године и договор је да ученици 5. и 6. разреда украсе школске паное у холу заједно са
наставницама француског Дајијелом Стојилковић и Јасенком Антонић у то име. На
часовима се дискутовало о важности учења страних језика.
Oктобар
На састанку одржаном дана 28. октобра разматран је садржај,облик ,обим и начин
оцењивања писмених облика знања.Наставници су усагласили ставове и уједначили
критеријуме свих облика оцењивања у складу са Правилником о оцењивању ученика,
тестови се израђују заједнички, на нивоу целог разреда, на тестовима се јасно истичу
скале оцењивања, пре сваког теста или писменог задатка ради се припрема за исти.
Родитељи могу имати увид у тестове у оквиру отворених врата која се организују сваке
друге среде у месецу. Договорено је да се више пажње посвети тестирању и оцењивању
вештина, а да провера граматике буде интегрисана кроз проверу вештина.
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Новембар
На четвртом састанку одржаном 22. новембра анализиран је успех и дисциплина и
реализација плана и програма на крају првог тромесечја.
На крају првог тромесечја било је негативних оцена из енглеског и француског
језика, и то у седмом и осмом разреду, па је постигнут договор да се на те ученике обрати
посебна пажња у редовној настави и додатно се мотивишу на долазак на допунску
наставу. Посебну пажњу смо обратили на ученике петог разреда и њихово сналажење у
новим околностима, па смо их мотивисали оценама да буду активни, радни и вредни, што
се показало ефикасним јер није било ниједног ученика са слабом оценом из страних
језика. Општи утисак је да се ученици полако прилагођавају на нове критеријуме и
захтеве, као и на захтеве које им поставља настава француског језика, њима потпуно новог
предмета
За 23. и 24. новембар планирано је учешће у семинару присуствују семинару Рад са
тешким родитељима . Наставнице енглеског језика Ивана Јоковић и Биљана Будимир су
17. новембра присуствовале су обележавању дана издавачке куће The English book. Чије
уџбенике користе у настави.План је да наставници енглеског језика посете конференцију
ЕЛТА у месецу мају.
Професори су указали ПП служби на ученике који теже напредују у учењу,као и на
ученике који праве дисциплинске проблеме. Договорено је да се инсистира на похађању
допунске наставе од стране ових ученика и на чешћим разговорима ученика са ПП
службом. Ученица 5-2 Ленка Лонић због потешкоћа са видом учествује у настави
енглеског и француског језика по посебном индивидуализованом плану наставе и види се
њен напредак.
ДЕЦЕМБАР
На петом састанку одржаном 20. децембра донешена је одлука да се поводом дописа
о описном оцењивању у оквиру предмета Други страни језик, за прво полугодиште
текуће школске године, сачекају даља упутства из Министарства просвете у вези са
формирањем и уписивањем описних оцена за Француски језик као други страни језик.
Одлука је донешена у складу са тренутном ситуацијом, у којој поред дописа добијеног 18.
12. 2018. нема одговарајућих усмерења у вези са описним оцењивањем. Размењена су
искуства са семинара Рад са тешким родитељима на коме су учествовали сви чланови
Стручног већа за стране језике.
Анализиран је успех ученика петих разреда, где смо се сложили да одељење 5-3
показује најбоље резултате из оба страна језика, док је уочљиво и добро сналалежење
одељења 5-1, са којим се ради пројектни задатак ''Моје (не)здраве навике'' заједно са
наставницама матеметике, биологије и информатике.
Merry Christmas – наставници енглеског језика у млађим разредима у сарадњи са
Иваном Јоковић и Биљаном Будимир и ученицима петог и седмог разред су уредили
централне паное садржајима везаним за Божић у Енглеској и Француској и Нову годину.
На састанку актива разговарало се о неодазивању појединих ученика на позиве
наставника да присуствују допунској настави.Дошло се до закључка да треба појединачно
обавити разговоре са ученицима о значају похађања допунске наставе. Послата и
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званични дописи родитељима ученика Душана Марковића 6-1,Николине Лаврње 7-1,
Угљеше Исаковића 7-2 и Радета Чоловића 7-3, који су имали опомене на тромесечју.
Разматран је правилник о општим стандардима постигнућа и дошло се до следећих
ставова: Сви професори се придржавају датих стандарда и нема већих одступања у
појединачном раду,односно сви су усаглашени. Такође наставници су упознати са новим
изменама Правилника о оцењивању.
Изглед паноа у холу школе поводом обележавања Божића у Енглеској и Француској
ЈАНУАР
На шестом редовном састанку одржаном 25. јануара 2019. године анализирали смо
успех и дисциплину на крају првог полугодишта. Ученици
Душан Марковић 61,Николина Лаврња 7-1, Угљеша Исаковић 7-2 и Раде Чоловић 7-3 имали су негативне
оцене из енглеског језика, док су негативну оцену из француског имале Сара Вучиновић
7-3 и Ена Аливојводић 8-4.
Ученици петог разреда по коначној одлуци Министарства просвете оцењени су
описно оценама: одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан.
Једна ученица је радила по индивидуализиваном плану и програму за енглески и
француски језик Ленка Лонић и постигла се сјајне резултате и одличну оцену.
Настава ДТ, ДН, СА се одвија уобичајено. Ученици редовно похађају све видове
ових активности, осим ученика који су имали јединице, чијим је рпдитељима послат и
званични допис о недоласку на сопунску наставу. Наставници су дали максималан напор
да мативишу ученике на долазак.
Теку припреме за предстојећа такмичења која ће се одржати непосредно након
повратка са зимског распуста. Завршене су све припреме и одштампани тестови за
школска такмичења. Благовремено су извршене пријаве за Хипо такмичење и у оквиру
актива се планира организација међународног такмичења из страних језика Willkommen
организацији Немачко – аустријског културног центра из Краљева. Мотив за овај
подухват је велика жеља наших ученика да учествују на такмичењима из страних језика
непостојање истих за ученике од првог до седмог разреда.
ФЕБРУАР
Школско такмичење из страних језика одржано је дана 20. фебруара 2019. године из
енглеског језика у 12, односно у 14 часова из француског.
Ученици који су се пласирали на општинско такмичење из енглеског језика су:
1.

Теодора Лакетић 8-2. 39 поена

2.

Александра Тривановић 8-1, 38 поена

3.

Ања Шкипина 8-4, 38 поена

4.

Милица Савић 8-1, 37 поена

Ученици који су се пласирали на општинско такмичење из француског језика су:
1.

Лена Вукић 8-2, 40 поена

1. Ива Јочић 8-4, 40 поена
1. Филип Гајић 8-4, 40 поена
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2.

Момир Тонић 8-3, 39 поена

3.

Лола Пејић 8-1, 38 поена

4.

Ања Кнежевић 8-4, 37 поена



Стручно веће за стране језике израдило је свој предлог СВОТ анализе рада
школе и послало је Активу за развојно планирање, који тренутно израђује
Развојни план школе.
МАРТ

На седомом састанку 28. марта, анализирали смо успехе ученика на општинским
такмичењима. На општинском такмичењу из оба страна језика постигнути су следећи
резултати.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:
Такмичење је одржано у ОШ '' Бранко Радићевић'' у Батајници 23.фебруара 2019.
године.
1.

Лена Вукић 8-2, 40 поена

1.

Ива Јочић 8-4, 40 поена

1.

Филип Гајић 8-4, 40 поена

2.

Момир Тонић 8-3, 39 поена

3.

Лола Пејић 8-1, 38 поена

3.

Ања Кнежевић 8-4, 37 поена

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
Такмичење је такође одржано у ОШ '' Бранко Радићевић'' у Батајници 23. фебруара
2019. Ученица Теодора Лакетић пласирала се на градско такмичење из енглеског језика
са 33 бода и освојеним трећим местом.
Конференција Школа за 21. век
Колегеница Биљана Будимир учествовала је у уторак, 12. марта, 2019. године, у
Музеју науке у технике у Београду, на конференцији "Школе за 21. век". Пројекат се тиче
осавремењивања и дигитализације настава у школама у Србији и траје три године и
обухватиће 1.150 основних школа, међу којима је и наша школа, а које ће бити опремљене
micro:bit уређајима, џепним рачунарима помоћу којих ће ученици научити нове дигиталне
вештине и основе програмирања на забаван и интерактиван начин.
Уџбеници
Што се тиче избора уџбеника за наредну школску годину, одлучено је да се поједини
уџбеници промене у складу са законским регулативама уџбеника. За енглески се мењају
уџбеници за 5. и 6. разред, док се за 7. и 8. задржавају стари уџбеници, али ће се
користити њихово новије (четврто) издање.
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За француски језик ће се користити уџбеник Club@dos за 5. и 6. разред, док ће се за
остале разреде користити уџбеник Et toi?,аутори Мари Жозе Лопез,Жан Тјери ле Буњек ,
оба уџбеника су из издавачке куће Клет.
Уџбеници који ће се користити у настави млађих разреда за енглески језик су:
1.

Happy house 1, Stella Maidment, Lorena Roberts

2.

Happy house 2, Stella Maidment, Lorena Roberts

3.

Happy street 1, Stella Maidment, Lorena Roberts

4.

Happy street 2, Stella Maidment, Lorena Roberts

Издавачка кућа је the English book.
Одлучено је да се промене уџбеници за 5. и 6. разред услед неколико разлога:
кашњења испоруке, богатијег граматичког садржаја и лексике, савременијих тема и
доступности дигиталнох формата, За 7. и 8. разред остају исти уџбеници, али новије
издање. Уџбеници који који ће се користити у настави старијих разреда за енглески језик
су:
1.

To The Top 1, H.Q. Mirchell

2.

To The Top 2, H.Q. Mirchell

3.

Project 4 , the Fourth Edition, Том Хачинсон

4.

Project 5, the Fourth Edition, Том Хачинсон

Издавачка куће су the English Book ( 7. И 8. разред) и DataStatus (5. И 6. разред)
Хипо такмичење
Настава је интензивирана и на часовима додатне наставе у петом, шестом и седмом
разреду због интернационалног Хипо такмичења чија је прелиминарна рунда одржана 01.
марта 2019. године у у гимназији “Михајло Петровић Алас, због продужетка зимског
распуста и термин такмичења је одложен за недењу дана. Нашу школу је представљало
петоро ученика петог разреда: Ања Боиеру 5-1, Вукашин Васић 5-1, Катарина Ковчић 5-3,
Богдан Вујновић 5-3 и Павле Мишић 5-3.Учествивало је и седморо уленика шестог
разреда: Милош Булатовић 6-2, Ева Мијатовић 6-3, Дина Вукић 6-3, Ива Пешић 6-3,
Душан Ракић 6-3, Владимир Калинчевић 6-3 и Данијел Вукајлов 6-4; деветоро ученика
седмог разреда: Вељко Лазић 7-1,Тара Рудовић 7-2, Вања Максимовић 7-2, Лола
Костадиновић 7-3, Анђела Гошић 7-3, Добријевић 7-4, Мина Јанковић 7- 4, Андреј Ковчић
7- 4 и Јован Соћанин 7-4 и Ђорђе Чоловић 8-4 као једини представник осмог разреда.
Није било такмичара из осмог разреда.Резултате очекујемо кроз три недеље.
Вукашин Васић

Ања Боиеру и Богдан Вујновић

У истом месецу( 30. 03. 2019.) одржала се и полуфинална рунда Hippo међународног
такмичења из енглеског језика у гимназији “Михајло Петровић Алас учествовали су
следећи ученици: Богдан Вујновић 5-3 Милош Булатовић 6-2, Ева Мијатовић 6-3, Ива
Пешић 6-3, Дина Вукић 6-3,Данијел Вукајлов 6-4, Анђела Гошић 7-3, Мина Јанковић 7-4
и Лена Добријевић 7-4. Остали ученици су имали изузетно висок број бодова ( углавном
један, два или три бода мање од максимума) али се нису пласирали у полуфинале због
пропозиција тамичења и ограниченог броја полуфиналиста. У 8. разреду, учествовао је
Ђорђе Чоловић.
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Почете припреме за Пројекат пракса у оквиру кога студенти завршне године
Филолошког факултета, одсека за Енглески језик и књижевност одрађују практични део
једног од испита под менторством Иване Јоковић, Ненада Димитријевића и Биљане
Будимир на њиховим часовима у нашој школи. Главни координатор са овог факултета је
Ана Влаисављевић Ђорђевић.
АПРИЛ
На крају 3. тромесечја, ученици су остварили позитиван успех и из енглеског језика
док су Јана Максимовић 7-2, Илија Грубор 7-1 и Данило Кнежевић 7-3 имали негативне
оцене из француског језика. Није било већих потешкоћа у раду стручног већа за стране
језике и успеси које наши ученици остварују на такмичењима су изузетни и поносимо се
њима.
Градско такмичење из француског језика одржало се 24. марта у ОШ ''Јован Јовановић
Змај'' и на републичко такмичење пласирали су се следећи ученици;
1.

Ива Јочић 8-4, 40 поена

2.

Лена Вукић 8-2, 39 поена

2.

Филип Гајић 8-4, 39 поена

3.

Ања Кнежевић 8-4, 37 поена

Иако је Теодора Лакетић 8-2 освојила 35 бодова од максималних 40 на градском
такмичењу из енглеског језика одржаном у ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 23. марта , није се
могла такмичити на републичком јер су се пласирали само ученици који су имали између
37 и 40 бодова и број ученика који је прошао даље ограничен је на стотину.
Представа ''Ромео и Јулија''
Позориште ''Лектира'' које се бави драматизацијом књига које се раде у школи,
гостовало је 20. марта у нашој школи са интерактивном представом ''Ромео и Јулија''.
Представи су присуствовали ученици осмог разреда током заједничког часа енглеског и
српског језика, на којима се ово књижевно дело обрађује у осмом разреду. Ученици су
имали прилику да и сами учествују у представи и дају своје мишљење о току догађаја.
Координатори овог гостовања биле су наставнице Биљана Будимир и Виолета Костовић.
Остали чланови Стручног већа, осим Д.Дугалић били су присутни такође.
Гости из амбасаде САД-а у Београду
У среду, 3. априла, 2019. године, имали смо прилику да угостимо Џејмса
Хагенгрубера (James Hagengruber) , представника за медије амбасаде САД у Београду, у
оквиру часа енглеског језика за даровите ученике седмог и осмог разреда, у коме смо
поред знања језика показали и вештине међупредметног повезивања (енглески,
информатика, математика и географија).
Тема је била МЕДИЈИ (THE MEDIA). Лара Савић, ученица одељења 7-1, је
започела час презентацијом о друштвеним мрежама, а затим је наш гост представио себе и
свој посао. Потом су ученици добили прилику да поставе питања везана за тему, као и за
рад у дипломатији. У оквиру овог часа, ученица Лара Савић је претходно своју
презенатацију предтсавила и ученицима петог разреда, како би се и они упознали још
боље са овом, њима блиском темом.
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Био је то један интерактиван час који ћемо дуго памтити, јер су ученици показали
изузетно висок степен знања енглеског језика и нису се плашили да постављају питања.
Пројекат Пракса
Завршене су све активности и одржани су финални часови у оквиру пројекта
Пракса, који већ другу годину заредом организује Филолошки факултет у Београду,
односно његов одсек за Енглески језик и књижевност у сарасњи са нашом школом и
нашим стручним већем. Циљ је да се студенти завршних година овог факултета ближе
упознају са практичном наставом енглеског језика и да сами присуствују часовима и на
крају циклуса и сами одрже свој час нашим ученицима. Наставници Биљана Будимир,
Ивана Јоковић и Ненад Димитријевић су били у улози ментора и ове године су пратили
рад десеторо студената и на крају им дали оцене. Остало је само неколико завршних
часова за мај, одложених због ускрашњих празника.
Лиценца
Колегеница Ивана Јоковић је уз похвале положила испит за лиценцу 15. априла у
ОШ ''Младост'' на Новом Београду.
МАЈ
На састанку стручног већа одржаном 30. Маја сумиран је успех ученика осмог
разреда из енглеског и француског језика и резултати су изузетно добри.
Четворо ученика наше школе, под вођством наставнице Данијеле Стојилковић
учествовало ја на републичком такмичењу из француског језика одржаном 19. маја у
ОШ '' Раде Драинац'' у Борчи. Ученик 8-4 Филип Гајић освојио је пето место на
републичком такмичењу из француског језика. Ученице Ања Кнежевић 8-4, Ива Јочић
8-4 и Лена Вукић 8-2 освојиле су више од 32 бода, што је доња граница за пласман на
усмени део такмичења, али се нису пласирале јер је само првих десеторо на ранг листи
прошло у финалну фазу такмичења.
Посета десетој гимназији ''Михајло Пупин''
Наставница Данијела Стојилковић је са ученицима осмог разреда 11. маја била у
посети одсеку за француски језик десете гимназије '' Михајло Пупин'' на њихов позив.
Група талентованих ученика имала је прилику да се упозна са начином рада овог одсека,
који је до сада успешно уписало више ученика ОШ'' Лазар Саватић''.
EЛТА конференција
Наставници енглеског језика Биљана Будимир, Ивана Јоковић и Ненад
Димитријевић учествовали су на ЕЛТА (English language teachers’ association)
конференцији која се одржала 10. и 11. маја у просторијама Учитељског факултета у
Београду. Током та два дана слушали смо предавања еминентних говорника и учествовали
на радионицама на којима смо стекли практично знање примењиво и у нашим одељењима.
Крилатица конференције била је: “ No teacher is an island”, уз идеју о сарадњи међу
наставницима и професорима и непрекидној размени знања и искустава из учионице,
односно унапређивању и осавремењивању наставе енглеског језика.
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Елта конференција 2019, неке од радионица и предавања
Willkommen такмичење
У просторијама наше школе је Стручно веће за стране језике први пут учествовало у
организовало међународно такмичење из страних језика Willkommen
у сарадњи са
Немачко – аустријским културним центром из Краљева у суботу, 18. маја 2019. Преко 50
ученика наше школе радило је тестове из енглеског и француског језика. Резултати се
очекују 18. јуна 2019. Организација је протекла у најбољем реду, без икаквих изазова и
потешкоћа. И представљала је добар тест за нашу намеру да организујемо и Хипо
такмичење у просторијама наше школе. Главни координатор била је Ивана Јоковић, док је
за енглски језик била задужена Биљана Будимир, а за француски Данијела Стојилковић.
Посебну захвалност дугујемо колегеницама Оливери Бачанац, Тамари Павловић и Ивани
Ристић на прихватању да дежурају на такмичењу.
Учешће на семинару Часови разумевања и радости
У нашој школи је 18. маја организован дводневни семинар Часови разумевања и
радости, са циљем да се у организацију и атмосферу самог часа унесе нови позитивнији и
оптимистичнији приступ ученицима, односу са њима и самом часу. На семинару су
учествовале наставнице Биљана Будимир и Ивана Јоковић.
Семинар ''Часови разумевања и радости''
Представа ''Милунка Савић''
Наставница Данијела Стојилковић остварила је сарадњу са деветом гимназијом
''Михајло Петровић Алас'' и организовала њихово гостовање са представом ''Милунка
Савић'', чије су протагонисте тумачили ученици ове гимназије, међу којима су били и неки
бивши ђаци наше основне школе. Наши ученици од 5. До 8. разреда имали су прилику да
се упознају са животом и делом ове хероине Првог светског рата. Сви чланови Стручног
већа за стране језике били су присутни, осим Данијеле Дугалић.
Лиценца
Колегеница Данијела Стојилковић је положила испит за лиценцу уз похвале15. маја
у ОШ ''Владислав Рибникар'' у Београду.
ЈУН
Сумирање успеха ученика осмог разреда на крају школске године на сатанку
одржаном 25. јуна 2019. године. На крају школске године нема негативних оцена из
енглеског и француског језика и просечна оцена је врло добар, уз сјајне резултате на
такмичењима.
Ученици Стефан Ђуричић 8-1, Момир Тонић 8-3,Ива Јочић 8-4, Ања Кнежевић 8-4,
Миа Маленовић 8-4, Димитрије Милићевић 8-4, Вук Паскуљ 8-4 и Санда Миленковић 8-4
уписали су се већ у билнгвално, француско одељење у десетој гимназији '' Михајло
Пупин''.
Дина Вукић 6-3 освојила је друго место на међународном такмичењу из француског
језика Willkommen са 31 поеном,
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Електронски часопис ''Лазар''
У оквиру часописа ''Лазар'' објављени су текстови наших ученика на енглеском и
француском језику. Ученица Лара Савић 7-1 написала је на енглеском језику репортажу о
посети делегације амбасаде САД-а 22. марта, док је Лола Костадиновић 7-3 написала
причу ''Love story’’. Наставница Данијела Стојилковић написала је текст ''Quelque chose
d’interssant de la langue francaise'' о томе где се све француски језик говори на планети
Земљи.
Угледна активност The USA and its national parks (енглески, географија,
историја)
Као један од начина међупредеметног повезивања одржана је угледна активност у
5-2 одељењу, 6.јуна 2019. године. Тема активности била је јединица The USA and its
national parks и представљала симбиозу енглеског језика (наставница Ивана Јоковић),
географије (Жарко Петровић) и историје (Иван Дрљача). Ученици су претходно имали
задатке да спреме макете и презентације на тему појединачних националних паркова и то
представе на енглеском језику. Први део часа протекао је у форми групне активности, где
су се ученци уз вођство наставнице енглеског подсетили основних карактеристика ове
државе, затим им је Лара Савић ученице 7-1 разреда испричала нешто о историји САД-а,
јер се то учи у седмом разреду. Поред предметних наставника, часу су присуствовале и
друге колеге из актива и други премдетни наставници, као и психолог школе.
Угледни час у одељењу 5-2
Пројектни задатак,пети разред (5-1)
У оквиру новог плана и програма за пете разреде одржана је и пројектна настава.
Спој математике, биологије, информатике и енглеског језика. Током читаве школске
године ученици су веома вредно радили задатке у оквиру пројекта " Моје (не)здраве
навике", што је је резултирало завршним часом и групном презентацијом 12. јуна, на коме
смо заједно представили продукте целогодишњег рада. Што се тиче енглеског језика
ученици су искоришћавали знање које су стицали током читаве године: глагоска времена,
прилошке за време, квантификаторе и одређени и неодређени члан, поређење придева и
вокабулар који су стицали током године и радили на низу мањих задатака које су
уврстили у видеа, које су снимали и приказивали и анализирали на часовима енглеског и
на крају на последњем пројектном часу 12. јуна. Развијали смо неколико компетенција:
естетичку, сарадњу, брига о околини, одговорно учешће у демократском друштву и
ставили акценат на солидарност и тимски рад.
Пројектна активност (5-1) ''Моје (не)здраве навике''
Посета амбасади САД-а у Београду
На позив Америчке амбасаде у Београду, двадесеторо даровитих ученика, учесника
на такмичењима из енглeског језика предвођено наставицама Биљаном Будимир и
Иваном Јоковић и Дејаном Војновић гостовало је у овој институцији 12. јуна 2019. Они су
имали прилику да обиђу делове објекта недоступне за јавност и имају разговор са Џејмсом
Хагенгрубером, представником за медије и са културним аташеом из ове амбасаде. Ова
посета је била само још један корак у сарадњи наше школе и америчке амбасаде.
Постигнут је договор о наставку сарадње почевши од августа 2019. године.
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Обука (семинар) Програм обуке наставника за укључивање финансијског
описмењивања у систем образовања и васпитања Републике Србије- основна
школа(ФинПис)
У нашој школи одржан је овај семинар 8. јуна 2019. године и наставнице Ивана
Јоковић, Данијела Дугалић и Данијела Стојилковић биле су учеснице. Ивана Јоковић је
именована и за чланицу тима за остваривање овог пројекта.
КРАЈ
Подељена су задужења за следећу школску годину:
Енглески језик
(млађи разреди):
Данијела Дугалић

Hенад Димитријевић

Енглески језик
(старији разреди):

Број часова

10

20

Број часова

Биљана Будимир

18

Ивана Јоковић

12

Француски језик

Број часова

Јасенка Антонић

12

Данијела Стојилковић

18

Одељења
I3, I4
II3
IV2, IV3
I1, I2
II1, II2
III 1, 2, 3, 4
IV 1, IV 4
Одељења
V 1, 2, 3, 4
VII 1, 2, 3 4
VIII 4
VI 1, 2, 3
VIII 1, 2, 3
Одељења
VI 1, 2, 3
VIII 1, 2,4
V 1, 2, 3, 4
VII 1, 2, 3 4
VIII 3

Урађени су извештаји о реализацији додатне,допунске наставе и слободних активности.
Израђен је план стручног усавршавања у установи и ван ње.
Израђен је план рада актива за следећу школску годину.
Анализиран је успех ученика на крају школске 2018/19 године.Сви ученици су имали
позитивну оцену из енглеског и француског језика.Препорука наставника је да се што
више ученика укључи у допунску наставу, као и у додатну наставу и СА.
У прилогу су предати извештаји о стручном усавршавању.
Руководилац стручног већа за стране језике,
Ивана Јоковић, професор енглеског језика
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ,ИНФОРМАТИКУ И
ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
за школску 2018/2019. годину

Чланови Стручног већа математике за 2018/19. годину:
Мирјана Бабић
Славка Вучићевић
Дејана Војиновић

Радмила Станишић
Оливера Бачанац
Слађана Стојнић Ирт

Свјетлана Узелац
Марина Романић
Виолета Јеринкић

Тамара Павловић
Милкица Ивановић

У току школске 2018/19. године одржано је дванаест састанака Већа на којима су
обрађене и анализиране теме Годишњег плана рада Већа. Детаљније анализе и закључци
налазе се у записницима са састанака.
На састанцима су обрађене све теме везане за наставу математике у нижим и вишим
разредима као што су:
- Утврђивање стручне литературе, часописа, нових средстава, дат предлог за
уџбенике и приручнике за следећу школску годину;
- Распоред писмених задатака и контролних вежби;
- Анализа успеха ученика у току школске године;
- Реализација допунске и додатне наставе, мере унапређивања, као и постигнути
резултати у оквиру допунске и додатне наставе;
- Критеријум оцењивања;
- Организовање и реализација припремне наставе за полагање завршног испита за
упис у средње школе;
- Организовање, реализација и анализа свих предвиђених такмичења;
- Организовање, реализација и анализа иницијалног тестирања;
- Припрема ученика за полагање завршног испита ;
- Организовање, реализација и анализа пробног тестирања за полагање завршног
испита;
- Усавршавање у установи: извештаји са стручних предавања на нивоу општине и
града;
- Усавршавање у установи: извештаји са семинара математике;
- Усавршавање у установи: планирање и реализација угледних часова
- Договор о организацији математичког такмичења ''Мислиша'' и "Кенгур"
Анализирање и отклањање текућих проблема у настави.
План и програм су реализовани у потпуности. До мањих одступања је долазило при
реализацији што је евидентирано у оперативним плановима наставника.
Успех ученика из математике се прати и детаљно анализира после сваког
тромесечја. На почетку школске године урађени су иницијални тестови у свим одељењима
виших разреда. Постигнуће је следеће: 5. разред 60% (12 од 20 задатака), 6. разред 32%, 7.
разред 29% и 8. разред 25-30% (најслабије је урађен тест у 83). Тестови су састављени тако
да од ученика захтевају основна знања. Лоши резултати, пре свега, су последица
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незаинтересованости ученика на почетку школске године и немотивисаност оцењивањем.
Предузете су одговарајуће мере тако да су ученици могли да на часовима редовне и
допунске наставе понове заборављено градиво. Инсистирало се на редовном раду домаћих
задатака.
На састанку Стручног већа одржаном почетком октобра, детаљно су анализирани
резултати завршног испита за претходну школску годину. Резултати су били доста
бољи у поређењу са резултатима просека на нивоу Србије , као и у поређењу са школама у
окружењу. Задатке основног нивоа решило је 98% ученика, средњег нивоа 86%, а
напредног 33%.
Допунска и додатна настава су испланиране и реализоване према задужењима и
предвиђеном плану и програму. Евиденција о присутности ученика и наставним
јединицама је у Дневнику предвиђеном за остале облике образовног и васпитног рада, а
преглед тема за допунску и додатну наставу дат је у Глобалном плану предметних
наставника.
Табеларни преглед реализације допунске и додатне наставе је :
Наставник

Допунска настава
Пл./реал.
34/34
17/17
17/17
34/33
16/16
17/17

Раз.

Мирјана Бабић (Слађана Стојнић Ирт)
Славка Вучићевић
Дејана Војиновић
Мирјана Бабић (Слађана Стојнић Ирт)
Дејана Војиновић
Славка Вучићевић

61,2,3,4
51
53
52
81,2,3,4
71,2,3,4

Додатна настава
Пл./реал.
34/36
34/34
34/34
34/21
32/32
34/34

Пробни тест за полагање матурског испита одржан је 12.4.2019.год. Просечан број
поена на тесту из математике је 8,9 од 19 (једна наставна јединица није обрађена).
Ученици су стекли искуство по питању израде теста, указано има је на грешке које су биле
најчешће, као и на поштовање правила при решавању завршног испита (обична оловка,
прецртавање, исправљање...). Припрема за завршни испит је реализована у оквиру школе
по раније утврђеном плану. У другом полугодишту су ученици имали могућност да
присуствују припремама за завршни испит у ОШ „Светозар Милетић“ које је
организовала Општина Земун (10 пута по 3 сата).
На крају школске године просек оцена из математике је нешто нижи у односу на
остале предмете што је логичка последица континуиране повезаности градива од 1. до 8.
разреда. У току школске године радило се на свим нивоима и резултати у редовној
настави су задовољавајући.
Табела средњих оцена из математике на крају II полугодишта:
Раз.
Ср.оц

51

52

3,65

4,00

53

61

62

63

64

71

72

73

74

81

82

83

84

3,93 3,5 4,00 3,71 3,77 3,58 2,92 3,48 3,54 3,62 3,66 3,63 3,90

Два ученика шестог разреда се упућују на полагање поправног испита у августовском испитном року.
На завршном испиту ученици осмог разреда су постигли значајно бољи резултат од пробног тестирања,
што је и очекивано. Средња оцена теста из математике је 12,9 поена, што је знатно више од републичког просека.
Детаљну анализу постигнутог урадићемо почетком следеће школске године.

Такмичења
У току школске године ученици су участвовали на више такмичења из математике и информатике и
на њима показали запажене резултате.
На школском такмичењу које је одржано 18.1.2019. је учествовало 128 ученика. (3. разред -43, 4.
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разред – 36, 5. разред – 14, 6. разред – 17, 7. разред -14 и 8. разред – 14 ученика)
Општинско такмичење је одржано 2.3. 2019. године и на њему је учествовао 51 ученик наше школе.
16 ученика је освојило награде. Углавном су то ученици нижих разреда (приказано у табели).
Пласман на Окружно такмичење које је одржано 23.3.2019. остварило је 8 ученика. Запажен резултат
на овом такмичењу остварили су ученици осмог разреда Немања Шарић (2. награда и учешће на Државном
такмичењу) и Лазар Јелисијевић (3. награда).
Остварени резултати на такмичењима из математике:
Име и презиме

Разред

Општинско

Окружно

Државно

Наставник

1.

Теодора Арсић

3.

1.

/

/

Јелена Банићевић

2.

Дуња Станковић

3.

1.

/

/

Снежана Миленковић

3.

Нина Миловановић

3.

1.

/

/

Оливера Бачанац

4.
5.

Ивона Марковић
Милица Грчић

3.
3.

2.
3.

/
/

/
/

Оливера Бачанац
Снежана Миленковић

6.

Данило Дукић

3.

3.

/

/

Јелена Банићевић

7.
8.

Лука Требјешанин
Лена Костадиновић

3.
3.

3.
3.

/
/

/
/

Јелена Банићевић
Оливера Бачанац

9.

Виктор Трајковић

4.

1.

учешће

/

Наташа Пилчевић

10.

Маша Јовановић

4.

2.

учешће

/

Надежда Благојевић

11.
12.

Вања Лештарић
Сара Јоветић

4.
4.

2.
2.

учешће
учешће

/
/

Драгана Пешић
Гордана Матић

13.

Соња Ђукић

4.

3.

учешће

/

Гордана Матић

14.

Тео Трбојевић

6.

2.

учешће

/

15.

Немања Шарић

8.

3.

2.

учешће

Дејана Војиновић

16.

Лазар Јелисијевић

8.

3.

3.

/

Дејана Војиновић

У школи је 21.3.2019. године одржано и друго математичко такмичење Друштва
математичара Србије "Кенгур без граница". Ученици су освојили 4 награде и 24
похвале . Награде су освојили следећи ученици: Андреј Богдановић 2.р, 3. награда (Н.
Паулица); Вероника Богдановић 2.р, 3. награда (Д. П. Ђоковић); Виктор Трајковић
4.р, 1. награда (Н. Пилчевић); Матеја Мићовић 4.р, 3. награда (Д.Пешић). Награђени
ученици су учествовали на Суперфиналу које је одржано 9.6.2019. године у Крагујевцу. У
Суперфиналу је Андреј Богдановић освојио 2. место и сребрну медаљу, а Вероника
Богдановић 3. место и бронзану медаљу.
И ове године учествовали смо на такмичењу ''Мислиша'' под покровитељством
Математичког друштва "Архимедес". Такмичење је успешно одржано 14.03.2019 . године
под руководством наставнице М. Бабић, а у сарадњи са наставницима и учитељима који
предају пријављеним ученицима. Учествовало је 97 ученика, а награде су освојили:
Теодора Арсић 3.р , I награда (Ј. Банићевић), Милица Грчић 3.р, III награда (С.
Миленковић); Дуња Станковић 3.р, III награда (С. Миленковић). Освојено је и 11
похвала. У Суперфиналу „Мислише“ одржаном 12.5.2019, ученица Теодора Арсић је
освојила III награду.
Ове године смо успешно учествовали на Архимедесовом математичком турниру,
екипном државном првенству основних школа Србије и екипно освојили похвалу.
Турнир је одржан 18.5.2019. године у Хемијско-прехрамбеној школи на Бановом брду.
Екипу су чинили: Виктор Трајковић (4. разред), Душан Богуновић (5. разред), Тео
Трбојевић (6. разред), Лидија Миловановић (7. разред) и Лазар Јелисијевић (8. разред).
Екипа је похваљена, а појединачно су награђени Тео Трбојевић (II награда), Душан
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Богуновић (III награда), Лазар Јелисијевић (III награда) и Виктор Трајковић
(похвала).
Архимедесову школу младих математичара и Центар за таленте у Земуну ове
школске године похађа значајан број ученика од II-VIII разреда. У оквиру Центра за
таленте, Немања Шарић 8.р. је остварио запажен резултат.
На овогодишњем такмичењу из информатике који као и сваке године организује
Друштво математичара Србије, наши ученици су остварили следеће резултате:
Никoла Најић 5р. oсвoјиo је 2. местo на oпштинскoм такмичењу , 2. местo на
oкружнoм такмичењу и пласман на државнo такмичење;
Алекса Бoжoвић 6р. oсвoјиo је 2. местo на oпштинскoм такмичењу, 3. местo на
oкружнoм такмичењу и пласман на државнo такмичење ;
Душан Бoгунoвић 5р. oсвoјиo је 2. местo на oпштинскoм такмичењу и пласман на
oкружнo.
На такмичењу из инфoрматике у категoрији филм учествoвала је Лoла Пејић 8р.
oсвoјила је 1. местo на oпштинскoм такмичењу.
Наши ђаци су ове године учествовали и у такмичењу Кодиграње у оквиру акције
Битка за знање. У школи је организован први део такмичења. Учествовало је 9 ученика, а
најбоља три су изабрана у тим који наставља даље такмичење. У суботу 9.3.2019. године
тим наше школе у саставу Никола Најић 5-2, Алекса Јелић 7-1 и Алекса Божовић
7-1 представљао је нашу школу на физичком колу лиге Кодиграње које је одржано у
основној школи Вук Караџић у Београду. После сабирања бодова са онлајн и физчког
кола на коме је учествовало 115 школа у Србији, наша школа је зазузела 14. место и
пласирала на државни ниво лиге Кодиграње.
14. априла наши ученици Вељко Лазић 7-1, Алекса Јелић 7-1 и Алекса Божовић 71 учествовали су на државном такмичењу лиге Кодиграње и зазуели 15. место од 30
школа из Србије које су учествовале.
Додатне активности ученика и наставника
Током читаве школске године ученици 51 и њихови наставници, међу којима и
Славка Вучићевић и Виолета Јеринкић, су вредно радили задатке у оквиру пројекта "
Моје (не)здраве навике", што је је резултирало завршним часом и групном презентацијом
12. јуна, на коме су сви заједно представили продукте целогодишњег рада. Био је то спој
математике, биологије, информатике и енглеског језика.
Поводом 150 година од рођења нашег познатог математичара Михајла Петровића
Аласа, ученици су са наставницом Дејаном Војиновић организовали изложбу посвећену
његовом животу.
Ученици осмог разреда су са наставницом Дејаном Војиновић направили изложбу
Пирамида у холу школе.
У оквиру стручног усавршавања наставници виших разреда присуствовали су
следећим семинарима:
семинар
Настава оријентисана на исходе

место

датум

број бодова

наставник

ОШ "Јелена
Ћетковић", Београд

30-31.8,
1.9.2018.

24

Дејана Војиновић,
Славка Вучићевић

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

92

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску 2018/19. годину
Унапређивање наставе
математике у основној школи

ОШ "Михаило
петровић Алас",
Београд
ОШ "Лазар Саватић",
Земун
Економски факултет,
Београд

21.11.2018.

8

Дејана Војиновић

23-24.11.2019.

16

Славка Вучићевић,
Виолета Јеринкић

9-10.2.2019.

16

Дејана Војиновић

Учитељски факултет,
Београд

16.2.2019.

8

Дејана Војиновић

Герундијум, Београд

9.3.2019.

8

Славка Вучићевић

Математика и сагласје

Врњачка Бања (хотел
Фонтана)

1-19.5.2019.

16

Дејана Војиновић

Финансијска писменост (602)

ОШ "Лазар Саватић",
Земун

8

Дејана Војиновић,
Слађана Стојнић
Ирт, Виолета
Јеринкић

24

Виолета Јеринкић

5 недеља

37

Виолета Јеринкић

13-14.1.2019.

16

Виолета Јеринкић

19-20.1.2019.

30

Виолета Јеринкић

Рад са тешким родитељима
Државни семинар Друштва
математичара Србије
Архимедесов математички
практикум: нестандардни
математички задаци
Креирање наставних материјала
за интерактивну наставу

Летњи семинар у области
такмичарског програмирања
Електронски часопис у служби
креативности ученика (273)
Обука наставника информатике
6. и 7. разреда основне школе за
програмски језик Пајтон
Java fоndatiоns

онлајн

Оracle academy

25-26.5.2019.

Стручни скупови (конгрес, сабор, сусрети и дани, конференција, саветовања, симпозијум, округли сто,
трибина)
"Математика и примене" - IX
Математички
симпозијум (национални скуп са
17.11.2018.
1
Дејана Војиновић
факултет, Београд
међународним учешћем)
Архимедесова 441. математичка
Учитељски факултет,
15.1.2019.
1
Дејана Војиновић
трибина
Београд
ХемијскоАрхимедесов мајски
прехрамбена школа,
18.5.2019.
1
Слађана Стојнић Ирт
математички сусрет
Београд
Обука за координаторе
13.11.2018.
1
Виолета Јеринкић
електронског дневника

Наставници наше школе редовно присуствују састанцима Актива математичара Земуна, који се одржавају у
просторијама школе Мајка Југовић, као и предавањима која се организују на нивоу општине.
Учитељица Бранка Јовановић члан је тима за израду образовних стандарда знања из математике за крај првог
образовног циклуса и један од аутора Збирке задатака из математике за завршни испит у основном образовању и
васпитању, а наставница Дејана Војиновић је стални сарадник Завода за унапређивање квалитета образовања и
васпитања.
У априлу 2019. године у пензију је отишла наставница Мирјана Бабић, руководилац Већа, а на њено место је
дошла Слађана Стојнић Ирт.
На часопис "Математички лист" претплаћено је 32 ученика од III-V разреда, а наставнице математике су
учлањене у Друштва математичара Србије.
Одлучено је да издавач уџбеника за све више разреде буде "Герундијум".
У току протекле школске године Стручно веће је активно радило. Постигнућа ученика су добра. Пред
нама је следећа школска година, свестрана анализа урађеног и жеља да и убудуће водимо редовну наставу,
додатне и допунске активности као и секције на овако високом нивоу и да, наравно уз праћење савремених
токова, наставу унапредимо још више.
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ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
за школску 2018/2019. годину

Август
Чланови стручног већа су донели одлуку да руководилац Стручног већа остаје Ана
Стојановић, помоћник руководиоца Јелена Павловић Гверо.
Усвојен је записник са јунског састанка Стручног већа.
Чланови Стручног већа су донели одлуку да се уџбеници за ову школску годину
неће мењати.
Септембар
Састанку су присуствовали наставници чланови Стручног већа. Усвојен је записник
са августовског састанка. Чланови Стручног већа су разматрали глобалне и месечне
планове. Направљен је оквирни план за спровођење различитих активности. Постојећа
наставна средства су функционална и задовољавају тренутне потребе наставе.
Октобар
Одржан угледни час из биологије у одељењу 5/3 '' Особине живих бића и
ћелија''.Ментор наставник предметне наставе биологије Ј.Гверо-Павловић.(Слика1.)
Новембар
Поводом Дана науке, ученици наше школе презентовали су (21.11.) ученицима
четвртог разреда огледе и наставна средства са којима ће се сретати у вишим разредима у
оквиру предмета из групе природних наука. Осим упознавања са делом садржаја
наставних предмета, циљ ове презентације је и популаризација науке.Реализатори
пројекта су наставници предметне наставе:Наставници биологије С.Рајковић и Ј.ГвероПавловић,наставници географије А.Бабић Сретеновић и Ж.Петровић, наставник хемије
А.Стојановић. (Слике 2-11)
Децембар
„Рад са тешким родитељима“, семинар организован у нашој школи 30. 11 – 01. 12.
2019. године, у трајању од 16 сати, компетенција К4, приоритетна област четири, број
1043-94/2018 од 30. 05. 2018. године. Организатор обуке „ Друштво психолога
Србије“.Семинар похађали сви чланови Стручног већа природних наука.
Јануар
Анализом успеха ученика на крају првог полугодишта утврђено је да има ученика са
негативним оценама из физике и хемије.
Угледни час из биологије одржала наставник предметне наставе биологије Сандра
Рајковић .(Слика 12)
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Наставна тема: Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема
Наставна јединица: Унапређивање животне средине-значај и могућности (обрада)
Датум: 23.01.2019.
Одељење: 82
Присутни:
Директор Горан Петровић, психолог Бранка Тишма, педагог Иван Костић, ментор Јелена
Гверо-Павловић, библиотекар Весна Ђукић Пејчић, предметни наставник математике
Дејана Војиновић, учитељица Наташа Опачић
Фебруар
Одржана су школска такмичења,интезивиран је рад са ученицима који су се пласирали на
више нивое такмичења.
Запослени у школи су похађали Против пожарну обуку и Обуку о заштити на раду.
Март - Април
Космос: Планете Сунчевог система
13.3.2019. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
Наставна јединица: Шпанија
Фламенко, Андалузија, Ебро, корида, Барселона, Балеарска острва, Прадо, Антонио
Гауди... на заједничком путовању, ученици 6/3 и наставник Жарко Петровић. Посебна
захвалност Мирјани Старчевић, гошћи са Института Сервантес.(СЛИКЕ 13-14)
15. март 2019. год.
Ученици II1 су у дворишту школе помоћу креда и метра у точку, приказали растојања
планета у тачној размери. (СЛИКА 15-16)
18. март 2019. год.
Поново ради телескоп! На крову наше школе, у оквиру низа активности о Свемиру
(„Космос: Планете Сунчевог система“), ученици II1 имали су прилике да кроз окулар
школског телескопа виде Месец на један потпуно другачији начин. Активност, сама по
себи, била je повод за разговор о кратерима, менама и „морима“ (тзв. „marie“) који се могу
видети на површини Месеца. Велику захвалност дугујемо Бранку Симоновићу,
Астрономско друштво „Руђер Бошковић“.(СЛИКА 17-18)
Пројектна настава у оквиру наставног предмета географија у 5/1 и 5/3.разреду, са
темом ОБЛИКОВАЊЕ РЕЉЕФА РАДОМ СПОЉАШЊИХ СИЛА,реализована у
марту.Ментор Ана Бабић Сретеновић (СЛИКА 12)
Широм света 22. април се обележава као Дан планете Земље. На тај дан организују
се акције које имају за циљ промену еколошке свести и у којима, према неким подацима,
учествује више од пола милијарде људи.
Наша школа је и ове године имала угледну активност, коју су припремили ученици
ОШ "Лазар Саватић" и наставници Николаје Паулица, Марија Мишић и Жарко Петровић,
у сарадњи са општином Земун. Пре угледне активности, родитељи су донирали саднице за
учионицу на крову школе.СЛИКА (19-20)
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Општинско такмичење одржано је 16.03.2019. године у ОШ „Светозар Милетић“
Учествовали су следећи ученици:
Оливера Будимлић – 5-3 практичан рад по задатку, ментор Предраг Каблар
Маја Симоић – 5-3 практичан рад по задатку, ментор Предраг Каблар
Хелена Мишић – 5-3 практичан рад по задатку, ментор Предраг Каблар
Вук Трифковић – 6-3 практичан рад по задатку, ментор Предраг Каблар
Јована Бељинац – 7-1 аутомоделарство, ментор Велисав Митровић
Анђела Глухаковић – 7-1 аутомоделарство, ментор Велисав Митровић
Матеја Визи – 8-3 ракетно моделарство, ментор Предраг Каблар
Алекса Божовић – 7-1 ракетно моделарство, ментор Предраг Каблар
Ученица Јована Бељинац је освојила трећу награду.
Општинско такмичење Шта знаш о саобраћају у организацији АМКЈединство Земун.
Такмичење одржано 07.04.2019. године у ОШ „Светозар Милетић“, Земун.(СЛИКА 21)
Учествовали следећи ученици:
Матеја Радета 2-1
Лука Малетковић 2-1
Јована Опарић 2-2
Луна Радоњић 2-2
Лука Јовановић 5-3
Крсман Зекић 5-1

Елена Марковић 5-1
Зоја Шевић 5-3
Михајло Јакшић 6-2
Вања Вујисић 7-1
Дина Вукић 6-3
Ева Мијатовић 6-3
Ментор – Предраг Каблар

Наставници Велисав Митровић, Љубомир Радовић и Предраг Каблар са ученицима
петог разреда, остварили су део активности у склопу пројектне наставе са темом „Књига,
наша најбоља другарица“. У склопу ових активности, организовано је дружење са
родитељима ученика 27. 03. 2019. Године и продајна изложба употребних предмета у
централном холу наше школе.
Такмичења из физике
Ментор наставник физике Весна Поповић
На општинском такмичењу из физике ученици су постигли следеће резултате:
Тео Трбојевић, 6. разред, (2. место),
Марко Гајић, 6. разред,( 3. место),
Марко Арсић, 6. разред (3. место),
Лазар Јелисијевић, 8. разред. (2. место).
На градском такмичењу из физике , ученик Тео Трбојевић освојио је 3. место.
Такмичења из биологије
Ментор наставник биологије Јелена Павловић – Гверо
Општинско такмичење из биологије одржано је 09.03.2019. године у о.ш. „Сава
Шумановић“, Добановачки пут 107, Земун.(СЛИКА 22)
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Ученици који су ишли на такмичење из биологије су:
Циврић Маша, Максимовић Вања, Дугалић Александра, Јовановић Теодора, Лазић Вељко
али због неразумне одлуке руководства Биолошког факултета да само прва три ученика са
највише бодова буду награђена многи добри ученици су остали без дипломе. Ученици 5,
и 6, разреда су искључени из такмичења под изговором да је тешко огранизовати
такмичење због новог плана и програма.
Ученици 8.разреда који су се такмичили:
Ментор професор биологије Сандра Рајковић
Марија Лончар 82 , 1.место 93/100
Мара Раичковић 83, 3.место 90/100
Емилија Маринковић 81, без награде 85/100
Окружно такмичење из биологије одржано је 14.04.2019. године у о.ш. „Милан Ракић“,
Војвођанска 62, Нови Београд (СЛИКА 23)
Ученици 8.разреда који су се такмичили:
Марија Лончар 82, без награде, 78/100
Мара Раичковић 83, без награде, 70/100
Такмичења из географије
Ментор наставник географије Ана Бабић Сретеновић
Општинско такмичење: (СЛИКА 24)
1.место Л.Јелисијевић 8/2
2.место Ф.Гајић 8/4
2.место А.Дугалић 7/2
2.место Л.Добријевић 7/4
2.место Ј.Бељинац 7/1
3.место М.Стефановић 8/2
3.место С.Гвоздић 7/4
Градско
1.Јелисијевић Лазар
2.Гајић филип
Републичко
4.место Јелисијевић Лазар 97 бодова,свакако најбољи од свих такмичара из Земуна
Такмичење из хемије
Ментор наставник хемије Ана Стојановић
Општинско такмичење одржано 3.3.2019.
Алекса Јелић 7/1 друго место,
Вељко Лазић 7/1 треће место,
Анђела Најић 7/3 треће место,
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Вања Богдановић 8/3 треће место.
Градско такмичење одржано 30.3.2019.
Анђела Најић7/3 треће место,
Вељко Лазић 7/1 треће место,
Вања Богдановић 8/3 похвала.
Мај
Ученици 7.и 8. разреда су 25.04.2019. посетили Музеј Николе Тесле са наставницима
физике (Весна Поповић), историје (Иван Дрљача) и биологије (Сандра Рајковић). Сазнали
су много о животу и раду нашег најзначајнијег научника.(СЛИКЕ 25-28)
У току ове школске године, почетком маја месеца, наставник физике Весна Поповић
организовала је долазак младих људи из Центра за промоцију науке, који су донели и
монтирали Мобилни планетаријум у сали за фискултуру. Том приликом су сви ученици 6.,
7., и 8. разреда имали прилику ду уживају у симулацији зведаног неба наше галаксије и да
сазнају нешто ново о небеским телима. (СЛИКЕ 29-30)
Током маја месеца, наставник физике Весна Поповић похађала је "Републички
семинар о натави физике" (каталошки број 815, К2), које се одржавао у Кладову у трајању
од 3 дана.
Семинар "Часови разумевања и радости", у оквиру програма НЛП.одржан у нашој
школи у трајању од 2 дана (18.5.-19.5.).
Републичко такмичење из географије одржано је у Зрењанину у ОШ''Јован Цвијић''
Јун
„Програм обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем
образовања и васпитања Републике Србије-основне школе“
01.06.2019. године. Похађали наставници чланови Стручног већа природних наука
Семинар „ Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи“
похађале Јелена Павловић-Гверо и Ана Стојановић 1.6. 2019. год. Организатор семинара
је издавачка кућа Герундијум.
У одељењу 51 угледни час пројектног задатка „Моје (не) здраве навике“ 11.6.1019.
год. У пројектни задатак су укључени наставница математике Славка Вучићевић,
наставница енглеског језика Ивана Јоковић, наставница информатике Виолете Јеринкић и
наставник техничког образовања Предраг Каблар.СЛИКЕ 31-33
22.6 и 23.6. одржан је семинар Настава (биологије) орјентисана ка исходима
учења,семинару су присуствовале наставнице биологије Јелена Павловић – Гверо, Сандра
Рајковић и Ана Стојановић.
Анализом рада утврђено је да негативних оцена из области природних наука
нема,усвојен је план рада Стручног већа природних наука за школску 2019/2020.
Ана Стојановић, професор хемије
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ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ И КУЛТУРУ
за школску 2018/2019. годину

Током школске године реализоване су многе планиране активности. Чланови ове
стручне групе су током 2018/19. године на састанцима обављали договоре око
реализације планираног и што ефикаснијег рада. Тимски рад, унапређивање
компентенција наставника и преиспитивање сопствене праксе су основни параметри
напредовања групе и појединца. Током школске године ово Стручно веће било је активно
и реализовало разноврсне садржаје.
Списак активности које су обележиле ову школску годину:
АВГУСТ
- Избор и размена уџбеника, приручника и другог материјала- наставници
-

Координирање са другим стручним већима

-

Утврђен списак наставника чланова стручног већа- конституисање
СЕПТЕМБАР

-

Усвојен распоред наставних и ваннаставних активности

-

Израђен списак за набавку потребног потрошног материјала

-

Размена искустава наставника о изради и доради личних портфолија наставника и
ученика, са акцентом на развој компентенција-комплетирана документација.

-

1.9.2018. свечани пријем првака и сусрет са Пеђолином, за ученике првог разреда
одржан је у свечаној сали школе.

-

Дана 27. септембра 2019. године ученици ОШ,,Лазар Саватић“ узели су учешће у
Архијерејској литургији и литији на сам празник Крстовдан, у
Николајевској цркви. /слика1/

-

школско, међуодељењско првенство у футсалу за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.

-

школско, међуодељењско првенство у рукомету за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.
школско такмичење у стоном тенису./слике 2,3,4/

-

ОКТОБАР
-

општинско, међушколско првенство у футсалу за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. /слика5,6/
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-

школско, међуодељењско првенство у атлетици за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.

-

општинско, међушколско првенство у атлетици за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. Ученице и ученици наше школе освојили су три медаље: Лазар
Миладиновић, Урош Ђорђевић, Милан Тешановић и Дарко Красавчић VIII разред
- сребрна медаља (штафета 4 х 100 метара), Марко Грујичић VI разред - бронзана
медаља (600 метара), Лана Кочовић V разред - бронзана медаља (скок увис).

-

/слике8,9,10,11/

-

првенство Београда у пливању за ученице и ученике основних школа. Атина
Шевић, Огњен Беловуковић, Филип Рончевић, Лука Кукољ, Лазар Јелисијевић,
Виктор Јовановић./слике 12,13/

-

Дана 30. октобра, у библиотеци школе, одржана је угледна активност под називом
,,Музика и хришћанство“. Ученици 7/3 одељења су били у прилици да и сами
узму учешће у истаживачким задацима и дискусији са предметним наставницима
историје, верске наставе, музичке културе и српског језика и књижевности.
/слика 7/

-

Годишњим планом рада школе је реализован спортско-рекреативни дан за
ученике млађих и старијих разреда. Ученици су јесењи спортско-рекреативни дан
провели на Палићу.
НОВЕМБАР
- општинско, међушколско првенство у рукомету за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. Ученици, седмог и осмог разреда, Вељко Маловић, Стефан Аџић,
Марко Хрељац, Симон Алексић, Момир Тонић, Андреј Грозданић, Виктор
Мајдич, Лука Стаменковић, Лука Цветковић и Раде Чоловић су освојили бронзану
медаљу. /слика15 и 16/
- Дана 5. новембра 2019. године, на Земунском гробљу, хор старијег узраста
учествовао је у манифестацији обележавања 100 годишњице од завршетка Првог
светског рата./слике17и18/
ДЕЦЕМБАР
- школско, међуодељењско првенство у одбојци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.
- школско, међуодељењско првенство у кошарци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.
- 11. децембра, у свечаној сали Руског дома, одржана је промоција књиге Драгана
Милошевића под називом ,,Споменар вечним српским пријатељима“. Хор
старијих разреда је ову свечаност испратио пригодним песмама./слика19/
- 14.12.2018.год. Ликовни конкурс: „Железница очима деце 2018.“- радови 38
ученика изложени су у Галерији Железничког музеја у Београду.
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- Ученици млађих разреда посетили су 21.12.2018. године позориште Академија 28
и одлгедали Новогодишњу представу са глумачким, плесним и музичким тачкама.
Ученици узели учешће у интерактивној представи.
- Дана 26. децембра, у свечаној сали школе,
одржан је традиционални
Новогодишњи концерт у извођењу оба хора школе као и плесне,драмске и
рецитаторске секције одељења 3/1 и 4/4 . Одељење 4/4 је имало и представу коју
су припремили родитељи деци, што је дало на мотивационом значају тог одељења
за даљи труд и рад.
27.12.2018. године Новогодишња приредба ђака првака, учитељице првих разреда.
ЈАНУАР
- Донети закључци о начину и форми реализације свечаности поводом
САВИНДАНА у оквиру одељења - тематски приступ, интегрисана настава.
- 15. јануара 2019. године у згради Дома ваздухопловства у Земуну, одржано
традиционално такмичење ,,Најраспеваније одељење". Ученици одељења 4-2
наше школе у пратњи наставница Весне Стаменковић и Гордане Матић, освојили
су прво место./слика 20,21/
- У суботу 26. јануара 2019. године у нашој школи је одржана централна прослава
школске славе Савиндана. С почетком у 18 часова уприличена је свечана
академија коју је чинио музичко-драмски програм посвећен обележавању осамсто
година Српске архиепископије (1219-2019). За пригодне песме у духу светосавља
били су задужени хорови школе (млађи, који води Весна Стаменковић, и старији
којим руководи Марија Мишић - професорке музичке културе). /слике
22,23,24,25/
ФЕБРУАР
- градско првенство у ватерполу.
- општинско, међушколско првенство у одбојци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. Ученици петог и шестог, у саставу Марко Грујичић, Андрија
Полић, Павле Бељин, Вук Лишанчић, Петар Мелезовић, Лазар Морача, Огњен
Шкрба, Михајло Јакшић и Андреј Вујиновић, освојили су бронзану медаљу.
- ученици седмог и осмог разреда, Стефан Аџић, Марко Хрељац, Милан
Тешановић, Симон Алексић, Ђорђе Ракић, Никола Миладиновић (најбољи играч
турнира), Андреј Грозданић, Момир Тонић и Немања Богданов, су постали
шампиони Земуна и на градском такмичењу заузели пето место.
- традиционални светосавски турнир у баскету за ученице и ученике од петог до
осмог разреда наше школе. /слике 26,27,28,29,30,31,32/
- градско првенство у спортској гимнастици за ученице и ученике основних школа.
Ученице седмог и осмог разреда, Исидора Станишић, Хана Тухина, Теодора
Чукић и Исидора Ћупрић, заузеле су четврто место у екипној конкуренцији.
Такмичиле су се и Атина Шевић и Наталија Лонић. /слика 36,37/
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- Анализа успеха и рада на крају 1. полугодишта; остварени резултати на
такмичењима и конкурсима. Предлог мера за унапређења рада у наредном
периоду.
МАРТ
- 6.3. 2019. године, Изложба награђених радова на ликовном конкурсу за Дечју
карикатуру „Мали Пјер“, на општинском нивоу награђени су радови 5 ученика
наше школе и самим тим квалификовани и за градску изложбу.
- 12. марта 2019. године, ученици осмог разреда су посетили позориште
Мадленијанум и одгледали музичку драму ,,Присутност“.
- У оквиру ДЕМУС –а ( Дечијих музичких свечаности), 14. марта, на општинском
нивоу ученици наше школе, у пратњи наставница музичке културе Весне
Стаменковић и Марије Мишић, остварили су запажене резултате. /слика 33,34/
- Градско такмичење соло певача "Златна сирена" и "Мали вокални састави"
одржано је 22. и 25.03.2019. године у свечаној сали Дечјег културног центра
Београда. /слика 35/
- општинско, међушколско првенство у кошарци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. Ученици петог и шестог разреда, Марко Радовић, Јован Чолић,
Тео Трбојевић, Виктор Стевовић, Михајло Јакшић, Матеја Кнежевић, Никола
Савић, Петар Лазаревић и Марко Милин (најбољи играч турнира), заузели су прво
место./слика 38,39/
- 15. марта 2019. године, наша школа је имала прилику да угости Патришу Сташ
(Patricia Stasch), професора на Универзитету Justus-Liebig-Universität , Gießen,
Немачка, која је боравила у Србији у оквиру Еразмус+ програма Европске уније и
у оквиру пројекта који се реализује између Факултета спорта и физичког
васпитања и дотичног универзитета. У пратњи директора школе, гошћа је обишла
школу и посетила час физичког васпитања наставника Милоша Ђоковића. /слике
40,41/
- Разматрења и анализира уџбеника за наредну шк.годину.
АПРИЛ
- У периоду од 4.4.2019. до 18.4.2019.год. у две смене реализована је настава у
природи за ученике I- IV разреда у одмаралишту "Бели бор“ на Тари.
У току боравка ученици су имали организоване дневне и вечерње активности.
Обишли су и упознали природне лепоте и културно-историјске знаменитости овог
краја. Ученици и наставници су понели лепе утиске.
- 16.04.2019.године, 7 ученика наше школе је учествовало на Општинском
такмичењу из ликовне културе у ОШ,,Сутјеска“, награђена 2 ученика.
- Наставници Верске наставе су обележили прославу Васкрса украсивши паное,
ученици су фарбали јаја,и организовали такмичење за најлепше украшено
васкршње јаје.
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- Дана 21. априла 2019. године хор старијих разреда узео је учешће у извођењу
Литургије, у Николајевској цркви, у обележавању празника Цвети.
- Ученици наше школе на градском такмичењу у стрељаштву, одржаном 18.4.2019.
године, остварили су изванредне спортске резултате. Појединачно, Ања Кнежевић
прво, а Димитрије Фатић треће место. У екипној конкуренцији ученика
београдских основних школа, Димитрије Фатић, Немања Богданов и Огњен
Беловуковић постали су шампиони Београда.
Пласман на републичко такмичење остварили су Ања Кнежевић и екипа ученика.
/слика 42,43,44/
- Широм света 22. април се обележава као Дан планете Земље. На тај дан
организују се акције које имају за циљ промену еколошке свести и у којима,
према неким подацима, учествује више од пола милијарде људи. Наша школа је и
ове године имала угледну активност, коју су припремили ученици ОШ "Лазар
Саватић" и наставници Николаје Паулица, Марија Мишић и Жарко Петровић, у
сарадњи са општином Земун./слика 45, 46/
- У периоду од 4. до 6. априла, 2019. године, изведена је екскурзија ученика 8.
разреда на релацији ЗЕМУН – МАНАСТИР ВАВЕДЕЊЕ – ЗЛАТИБОР –
МИЛЕШЕВА – ТАРА – МАНАСТИР РАЧА – ПЕРУЋАЦ – ТАРА – МОКРА
ГОРА – БРАНКОВИНА – ВАЉЕВО – ЗЕМУН.
Ученици су имали прилику да уживају у природним лепотама планине Таре, да
посете манастире Ваведење, Рачу и Милешеву, као и да посете етно-компекс
„Мећавник“. Једна од атракција била је и вожња једном од најлепших
железничких
траса
на
свету,
„Шарганском
осмицом.“
Незаобилазан део екскурзије била су и вечерња дружења у дискотеци хотела
„Бели бор“.
Понели смо незаборавне успомене са ове екскурзије, како ученици, тако и њихови
наставници./слика 48/
МАЈ
-

Републичко такмичење у певању традиционалне песме одржано је по четврти
пут, 11. и 12.05. у Београду. Нашу школу представљала је Ива Јокановић уч. 6/3,
и својим анђеоским гласом освојила прво место са 100 поена./слика 47/

-

,,ДЕЛИС“ је јубиларно, 25-ти пут, у галерији „Стара капетанија“ 8.маја отворила
је своја врата и за најмлађе земунске ликовњаке, ученике основних школа. И ове
године је сваком ко је дошао на изложбу застао дах од стваралачке енергије и
изложеног паноа. Богат колорит, велики и мали снови и цитати великих
уметника кроз филтере дечје перцепције. Учествовало је 10 наших ученика,
двоје награђених./слика 49/

-

У дворишту наше школе, 25. маја 2019. године у сарадњи са УЦ “Талија” и
европском организацијом Фолклора фестивал асоцијацијом одржан је први
музички фестивал „Саватић мају". Једанаест хорова узело је учешће на првом
фестивалу као и бројне фолклорне групе из земље и иностранства (Босна и
Херцеговина, Румунија, Северна Македонија, Бугарска, Пољска). /слика 50,51/
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-

ученица Ања Кнежевић, након златне на градском у стрељаштву, освојила је и
бронзану медаљу на републичком такмичењу. Димитрију Фатићу је мало
недостајало до медаље. Заузео је четврто место. На истом такмичењу, које је
одржано у Смедереву, ученици Димитрије Фатић, Немања Богданов и Огњен
Беловуковић су чинили екипу наше школе и као шампиони Београда, били су
седми, од двадесет две екипе./слик 52,53/

-

крос РТС "Кроз Србију".
Наша школа подржала је акцију РТС-а и организовала трке за ученике наше
школе.

-

општинско, међушколско такмичење, Мале олимпијске игре, за ученике прва
три разреда основних школа. Ученици првог разреда освојили су бронзану
медаљу. /слика 54,55,56,57/. Ученике припремала и водила учитељица Даница
Павићевић Ђоковић.

-

ученици наше школе, Маја Симовић, Хелена Мишић, Катарина Вукелић, Јован
Чолић, Сергеј Алексић, Марко Цвјетић, Матеј Коларевић (члан најбоље петорке
лиге), Урош Митровић, Петар Громико, Виктор Стевовић, Милан Божић, Огњен
Ћупрић, Милош Ландауер и Богдан Вујновић су у овој сезони Јр НБА лиге
Србије представљали НБА екипу Шарлот Хорнетс. После 130 утакмица и више
од 450 играча и играчица који су се такмичили у лиги, 40 тренера и много
њихових навијача, родитеља и другара, дошло се до краја Јр НБА лиге Србије за
2019. годину у организацији КСС и НБА ЕМЕА. Наша школа је трећи пут, од
четири сезоне такмичења, освојила бронзану медаљу. Два месеца смо уживали
учествујући у одлично организованом такмичењу./слика 58,59,60/

-

подржали смо и спортска такмичења у оквиру манифестације Парк фест, у
организацији Општине Земун, и освојили медаље, ученици другог златну, а
трећег разреда сребрну медаљу,

-

Реализовали пројекат ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ Aqua Viva Књаз Милош, у
којем су наши ученици учествовали на снимању и показивању типова вежби на
челу са учитељицом Даницом Павићевић Ђоковић.

-

опроштајни турнири у малом фудбалу за ученике осмог разреда.

-

спортски дан наставника и ученика осмих разреда. Осмаци и наставници су
обележили последњи наставни дан ученика осмог разреда такмичењима у
баскету 3 на 3, стоном тенису, одбојци и футсалу./слика 62/

ЈУН
-

На сајту наше школе објављен је први број часописа ,,Лазар", први број
електронског часописа наше школе. Иза овог значајног подухвата стоји вредна
ђачка новинарска екипа вођена Јеленом Петаковић, нашом професорком српског
језика и књижевности која је, у сарадњи са осталим колегама и ученицима,
уложила велики труд да први број ,,Лазара" изађе пред своје читаоце./слика 63/

-

5.6.2019. у нашој школи одржана је приредба којом су садашњи ђаци прваци
поздравили будуће ђаке прваке. Хор млађих разреда извео је неколико
пригодних нумера из свог репертоара, а ђаци прваци рецитале,игре и драмске
текстове о школи и другарству. /слика 64,65,66/
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- игре без граница за ученике петог и шестог разреда су одржане, најпре у нашој
школи, а победници су учествовали и на општинском такмичењу./слика 67/
- Општина Земун је приредила награде за најуспешније спортисте у овој
школској години за ученике основних и средњих школа. Своје место међу њима
нашла је и наша ученица Ања Кнежевић./слика 68,69/
-

Наставничко веће је Ању Кнежевић, ученицу осмог разреда, прогласило „
Спортискињом своје генерације“, а Момира Тонића, ученика осмог разреда,
прогласило „Спортистом своје генерације“.

-

/слика 70,71//

-

За изузетан допринос у области спорта и промоцију школе признања су добили
Дуња Јоксимовић, Марко Хрељац, Стефан Аџић и Симон Алексић.

Такмичило се у једанаест спортова, освајали награде и признања, причали о
правилној исхрани и здравом начину живота, дружили се...
-

9.6.2019. године матурско вече у нашој школи означило је крај једног циклуса у
образовању наших ученика. /слика 72/

-

15.6.2019.године у нашој школи одржана је свечана подела посебних диплома и
признања нашим матурантима. Проглашени су
ђак генерације Лазар
Јелисијевић и спортисти генерације/горе поменути/
Утврђивање успеха и дисциплине на крају школске године - извештај и анализа
(Записник Стручног већа)

-

Анализа рада Стручног већа, предлог мера за побољшање рада – извештај

-

Табеларни приказ- извештај о стручном усавршавању у току 2018/19.

-

Предлози активности за наредну школску годину - стручно усавршавање у
установи и ван ње, подела задужења.

-

Израда плана стручног усавршавања за школску 2019/20. годину -табеларни
приказ

-

Предлози и утврђивање обавеза за наредну школску годину - план угледних
часова

-

Координирање са другим стручним већима

-

Утврђен списак наставника чланова сручног већа- конституисање

-

У циљу унапређења наставне праксе реализовани су часови посете предметних
наставника, по два часа у току школске године. Предметни наставници су
уложили доста труда у организацију занимљивих часова, а ученици су били
веома задовољни оним што су чули, видели и научили.

-

У току ове школске године значајан број ученика, уз подршку и помоћ својих
наставника, учествовао је на многим такмичењима и остварио завидне резултате.

-

Осим такмичења из наставних активности реализовано је учешће на различитим
конкурсима, акцијама и ваннаставним активностима где ученици успешно
презентoвали своју школу.
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Анализа рада Стручног већа, предлог мера за побољшање рада:
Извештај:
-

угледни часови: број угледних часова могао је бити већи. Квалитет одржаних
часова је био на завидном нивоу, велика посећеност часовима и анализе од
стране присутних наставника доприносе квалитету наставе. Потребна је већа
сарадња и координирање са другим стручним већима, размена искустава и
литературе-тимски рад. Потребно је да наставници презентују примере добре
праксе и искуства размрњују са колегама у оквиру група и тимова.

-

избор уџбеника и литературе: Наставници су разменили искуства о коришћеним
уџбеницима у току године и коришћеној стручној литератури. Направљен је и
договор о размени уџбеника које користе ученици.

-

укључивање ученика у ваннаставне активности: дошло се до закључка да је
веома добро, када групу деце обухватимо овим видовима активности како би
достигли свој максимум и даље развијали интересовања. Повећава се број
ученика који постижу веома добре резултате на такмичењима.

-

професионална орјентација ученика : У оквиру часова редовне наставе,
обавезних и изборних предмета (ЛК, МК, ФВ, НТ, ЧОС, ОЗ) упознати ученике
са различитим занимањима људи, разговарати о склоностима ученика и
њиховим жељама. Израђивање плаката сродних занимања, стрипова и писање
песама, ученицима може бити занимљиво и креативно.

-

план стручног усавршавања: На основу Правилника о сталном стручном
усавршавању и увида у акредитоване програме, наставници ће сачинити план
стручног усавршавања ван и у установи.
У оквиру овог Стручног већа реализоване су активности везане за стручно
усавршавање у оквиру установе - угледни часови, излагања,пројекти, а на основу
плана и извештаја за сваку активност и годишњег извештаја.

-

израда портфолија: наставници су се више пута састајали и размењивали
искуства везана за израду портфолија, многи наставници су на увид колегама
дали свој портфолио и на тај начин мотивисали колеге и презентовали на
састанцима.

Подносилац извештаја:
Наташа Пилчевић
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ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ШКОЛСКОГ СПОРТСКОГ ДРУШТВА
за школску 2018/2019. годину

Стручно веће физичког васпитања формирало је календар спортских активности и
такмичења за школску 2018/2019. годину. Сада, на крају школске године, са задовољством
приказујемо извештај о раду Школског спортског друштва.
Септембар
-

школско, међуодељењско првенство у футсалу за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.

-

школско, међуодељењско првенство у рукомету за ученице и ученике од петог
до осмог разреда.

-

школско такмичење у стоном тенису.

-

градско, међушколско првенство у стоном тенису. Владимир Калинчевић,
Димитрије Андрејевић и Немања Шарић су представљали нашу школу и заузели
четврто место. У појединачној конкуренцији Димитрије Андрејевић је стигао до
осам најбољих стонотенисера Београда.

Октобар
-

општинско, међушколско првенство у футсалу за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.

-

школско, међуодељењско првенство у атлетици за ученице и ученике од петог
до осмог разреда.

-

општинско, међушколско првенство у атлетици за ученице и ученике од петог
до осмог разреда. Ученице и ученици наше школе освојили су три медаље: Лазар
Миладиновић, Урош Ђорђевић, Милан Тешановић и Дарко Красавчић VIII
разред - сребрна медаља (штафета 4 х 100 метара), Марко Грујичић VI разред бронзана медаља (600 метара), Лана Кочовић V разред - бронзана медаља (скок
увис).

-

првенство Београда у пливању за ученице и ученике основних школа. Атина
Шевић, Огњен Беловуковић, Филип Рончевић, Лука Кукољ, Лазар Јелисијевић,
Виктор Јовановић.

Новембар
-

општинско, међушколско првенство у рукомету за ученице и ученике од петог
до осмог разреда. Ученици, седмог и осмог разреда, Вељко Маловић, Стефан
Аџић, Марко Хрељац, Симон Алексић, Момир Тонић, Андреј Грозданић, Виктор
Мајдич, Лука Стаменковић, Лука Цветковић и Раде Чоловић су освојили
бронзану медаљу.
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Децембар
-

школско, међуодељењско првенство у одбојци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.

-

школско, међуодељењско првенство у кошарци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда.

Јануар
-

градско првенство у ватерполу.

-

општинско, међушколско првенство у одбојци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. Ученици петог и шестог, у саставу Марко Грујичић, Андрија
Полић, Павле Бељин, Вук Лишанчић, Петар Мелезовић, Лазар Морача, Огњен
Шкрба, Михајло Јакшић и Андреј Вујиновић, освојили су бронзану медаљу.

-

ученици седмог и осмог разреда, Стефан Аџић, Марко Хрељац, Милан
Тешановић, Симон Алексић, Ђорђе Ракић, Никола Миладиновић (најбољи играч
турнира), Андреј Грозданић, Момир Тонић и Немања Богданов, су постали
шампиони Земуна и на градском такмичењу заузели пето место.

-

традиционални светосавски турнир у баскету за ученице и ученике од петог до
осмог разреда наше школе.

Фебруар
-

градско првенство у спортској гимнастици за ученице и ученике основних
школа. Ученице седмог и осмог разреда, Исидора Станишић, Хана Тухина,
Теодора Чукић и Исидора Ћупрић, заузеле су четврто место у екипној
конкуренцији. Такмичиле су се и Атина Шевић и Наталија Лонић.

Март
-

општинско, међушколско првенство у кошарци за ученице и ученике од петог до
осмог разреда. Ученици петог и шестог разреда, Марко Радовић, Јован Чолић,
Тео Трбојевић, Виктор Стевовић, Михајло Јакшић, Матеја Кнежевић, Никола
Савић, Петар Лазаревић и Марко Милин (најбољи играч турнира), заузели су
прво место.

-

15. марта 2019. године, наша школа је имала прилику да угости Патришу Сташ
(Patricia Stasch), професора на Универзитету Justus-Liebig-Universität , Gießen,
Немачка, која је боравила у Србији у оквиру Еразмус+ програма Европске уније
и у оквиру пројекта који се реализује између Факултета спорта и физичког
васпитања и дотичног универзитета. У пратњи директора школе, гошћа је
обишла школу и посетила час физичког васпитања наставника Милоша
Ђоковића.

Април
-

ученици наше школе на градском такмичењу у стрељаштву, одржаном 18.4.2019.
године, остварили су изванредне спортске резултате. Појединачно, Ања
Кнежевић прво, а Димитрије Фатић треће место. У екипној конкуренцији
ученика београдских основних школа, Димитрије Фатић, Немања Богданов и
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Огњен Беловуковић постали су шампиони Београда. Пласман на републичко
такмичење остварили су Ања Кнежевић и екипа ученика.
Мај
-

ученица Ања Кнежевић, након златне на градском у стрељаштву, освојила је и
бронзану медаљу на републичком такмичењу. Димитрију Фатићу је мало
недостајало до медаље. Заузео је четврто место. На истом такмичењу, које је
одржано у Смедереву, ученици Димитрије Фатић, Немања Богданов и Огњен
Беловуковић су чинили екипу наше школе и као шампиони Београда, били су
седми, од двадесет две екипе.

-

крос РТС "Кроз Србију". Наша школа подржала је акцију РТС-а и организовала
трке за ученике наше школе.

-

општинско, међушколско такмичење, Мале олимпијске игре, за ученике прва
три разреда основних школа. Ученици првог разреда освојили су бронзану
медаљу.

-

ученици наше школе, Маја Симовић, Хелена Мишић, Катарина Вукелић, Јован
Чолић, Сергеј Алексић, Марко Цвјетић, Матеј Коларевић (члан најбоље петорке
лиге), Урош Митровић, Петар Громико, Виктор Стевовић, Милан Божић, Огњен
Ћупрић, Милош Ландауер и Богдан Вујновић су у овој сезони Јр НБА лиге
Србије
представљали
НБА
екипу
Шарлот
Хорнетс.
После 130 утакмица и више од 450 играча и играчица који су се такмичили у
лиги, 40 тренера и много њихових навијача, родитеља и другара, дошло се до
краја Јр НБА лиге Србије за 2019. годину у организацији КСС и НБА ЕМЕА.
Наша школа је трећи пут, од четири сезоне такмичења, освојила бронзану
медаљу.
Два месеца смо уживали учествујући у одлично организованом такмичењу.

-

подржали смо и спортска такмичења у оквиру манифестације Парк фест, у
организацији Општине Земун, и освојили медаље, ученици другог златну, а
трећег разреда сребрну медаљу.

-

опроштајни турнири у малом фудбалу за ученике осмог разреда.

-

спортски дан наставника и ученика осмих разреда. Осмаци и наставници су
обележили последњи наставни дан ученика осмог разреда такмичењима у
баскету 3 на 3, стоном тенису, одбојци и футсалу.

Јун
-

игре без граница за ученике петог и шестог разреда су одржане, најпре у нашој
школи, а победници су учествовали и на општинском такмичењу.

-

Општина Земун је приредила награде за најуспешније спортисте у овој школској
години за ученике основних и средњих школа. Своје место међу њима нашла је
и наша ученица Ања Кнежевић

-

Наставничко веће је Ању Кнежевић, ученицу осмог разреда, прогласило „
Спортискињом своје генерације“, а Момира Тонића, ученика осмог разреда,
прогласило „Спортистом своје генерације“.
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-

За изузетан допринос у области спорта и промоцију школе признања су добили
Дуња Јоксимовић, Марко Хрељац, Стефан Аџић и Симон Алексић.
Такмичили смо се у једанаест спортова, освајали награде и признања, причали о
правилној исхрани и здравом начину живота, дружили се...

Циљ овог система такмичења и спортских активности је био да се што већем броју
ученика омогући да партиципира у њему. Мишљење стручног већа физичког васпитања је
да се успело у тој намери.
Руководилац,
ШСД ОШ „Лазар Саватић
Милош Ђоковић, професор физичког васпитања
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Извештај о раду подмлатка Црвеног крста
за школску 2018/19. годину

Подмладак Црвеног крста наше школе је учествовао у бројним активностима и
манифестацијама које су се одвијале у више смерова, како на нивоу целе школе тако
индивидуално и групно.
АКТИВНОСТИ ЗДРАВСТВЕНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА
Редовне активности које се реализују током школске године:




брига о личној и колективној хигијени (ЧОС, ЧОЗ, ФВ);
уређење учионица (кречење, замена школске гарнитуре и оплемењивање
цвећем);
многобројне теме везане за превентиву, психо-физички развој и др. (ЧОС, ЧОЗ,
ФВ)
АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Током летњег распуста прошле године, Црвени крст Београд организовао је
опоравак деце из социјало-угрожених породица у објекту Црвеног крста Србије. Две
ученице, тадашњег, навршеног 3. разреда наше Школе су биле упућене на похађање овог
програма. Искуства која су понеле са овог летовања су позитивна.
„Дечји динар“ је реализована током септембра месеца. Ова активност има за циљ
прикупљање чланарине подмлатка и омладине Црвеног крста (50 динара по ученику).
Прикупљена средства омогућила су Црвеном крсту Земун да успешно реализује
планиране активности.
Трка „За срећније детињство“ је организована 6. октобра у Спортском центру
„Бежанијска коса“. Ово је рекреативно-хуманитарна акција чији је приход намењен деци
без родитељског старања. Ученици наше школе од I до IV разреда учествовали су у овој
трци.
Акција “Један пакетић-много љубави“ је традиционална акција Црвеног крста која
се реализује непосредно пред новогодишње и божићне празнике. Циљ ове акције је да се
од ученика основних и средњих школа у сарадњи са школским управама прикупе
слаткиши, сланиши и играчке како би се направили новогодишњи пакетићи за различите
категорије угрожене деце. Ове године успели смо да сакупимо и донирамо 67 пакетића.
У марту и априлу реализован је ликовни и литерарни конкурс на тему „Крв живот
значи“ чији је циљ промоција добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви.
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Недеља Црвеног крста и добровољног давалаштва крви
Недеља Црвеног крста обележена је следећим активностима:
Акција цртања на тему „Крв живот значи“ је одржана 11. маја на Земунском кеју.
У овој акцији су учествовали ученици из више основних школа са територије општине
Земун. На нивоу наше школе учествовале су три екипе ученика IV разреда. Учесници су
ликовним радовима имали за циљ да прикажу значај давалаштва крви. Поред
традиционалне акције цртања, истог дана одржана је и акција добровољног давалаштва
крви на Земунском кеју. Служба за трансфузију крви и Црвени крст Србије су
организатори ове акције на коју су се одазвали многи добровољни даваоци крви из
Земуна.
Током Недеље Црвеног крста, 9. маја, организовано је и општинско такмичење
„Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“ за ученике IV разреда
основних школа. Представници наше школе су били: Лена П., Сара Н., Маша Ј. и Дамјан
В. Као и ранијих година, квиз се одржао у просторијама наше школе. Припремне
активности (учење и истраживање о историјату Црвеног крста, израда тзв. „мапа ума“,
преметаљке слова итд.) су биле јако добро прихваћене од стране ученика.
Координатор:
Николаје Паулица
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА
за школску 2018/2019. годину

Дечји савез Основне школе „Лазар Саватић“ је, у сарадњи са Пријатељима деце
Земуна, организатор бројних активности културног, забавног и хуманитарног карактера.
Током школске године ученици вредно раде на припреми разних такмичења, бројним
литерарним и ликовним конкурсима, а активно се укључују у све акције и манифестације
организоване у школи и ван ње.
У складу са предвиђеним планом рада за ову школску годину ученици су узели
учешће у предвиђеним смотрама, такмичењима, сусретима и конкурсима које су
организовали „Пријатељи деце Земуна“.
Септембар
Дечја игра „Тајни пријатељ“ реализована је на часовима Грађанског васпитања.
Припреме за обележавање Дечије недеље започете су упознавањем наставника и
ученика са слоганом манифестације:
„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО
– за одрастање без насиља “.
као и са програмом и планираним активностима и начином њихове реализације.
Започета традиционална акција солидарности , ове године посвећена нашим
најмлађим суграђанима. Организована је акција прикупљање помоћи за децу без
родитељског старања, а у сарадњи са Црвеним крстом наше школе.
Октобар
1. октобар – 7. октобар 2017. године ДЕЧЈА НЕДЕЉА
Програм Дечије недеље, која је ове године посвећена остваривању повољне климе за
остваривање права детета да одраста у здравом окружењу у нашој школи је пропраћен
разним активностима. Искористили смо прилику да скренемо пажњу на превенцију и
заштиту од насиља, да се о овој теми говори, да се покрену конкретне активности, и уз
примерено учешће деце у решавању овог проблема, пружи допринос даљем развоју
толерантног, мултикултуралног и друштва још одговорнијег према сваком појединцу и
сопственој будућности. Све активности су извођене ускладу са предвићеним програмом
„Дечије недеље“.
О реализованим активностима написан је посебан извештај.
У октобру месецу су ученици започели рад на литерарном и ликовном конкурсу
„Пред ликом Светог Саве“ и ликовном конкурсу „Мали Пјер“.
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Ученици су добили списак литературе и пропозиције такмичења „Читалачка
значка“ и започели израду Читалачких дневника.
Новембар
Ученици су упознати са пропозицијама конкурса „Недовршена прича“.
Заинтересованим ученицима је подељен пратећи материјал – текст приче чији су наставак
требали да осмисле и напишу. Ученици млађих разреда су писали наставак приче
„Неправда“ Гордане Малетић, док су њихови старији другари довршавали причу „“
исте ауторке.
22. новембра инспектори МУП-а из Одељења за сузбијање наркотика одржали су
предавање ученицима осмог разреда. Тема предавања је Превенција коришћења
наркотика.
Децембар
Током децембра спроведена је традиционална хуманитарна акција „Један пакетић –
много љубави“ у оквиру које су ученици прикупљали пригодне поклоне - књиге,
школски прибор, играчаке и кондиторске производе за угрожену децу , за новогодишње
пакетиће. Акција „Деца – деци“ спроведена у сарадњи са Црвеним крстом наше школе.
На овогодишњим Песничким сусретањима две награде добиле су наше младе
песникиње Ђина Пејковић 3/1 и Теодора Мимић 5/3. Свечана додела награда била је у
Библиотеци Свети Сава у Земуну.
Крајем децембра одржани су брижљиво припремани Новогодишњи програми.
Дивним стиховима, песмом и плесом ученици су показали своја изузетна умећа.
Весели новогодишњи колаж
Јануар
Завршен је конкурс „Недовршена прича“. Наставак приче „Неправда“ и „Црвени
торањ“ Гордане Малетић написало је 14 ученика наше школе, а одабраних девет радова
(Јелена Цветојевић 2/1, Дуња Козомара 2/1, Андреј Аливојводић 2/1, Петра
Миливојевић 2/1, Теодора Цветојевић 4/1 Ивона Аливојводић 4/1, Маша Видак 4/4,
Калина Милићевић 4/4 – млађи узраст; Марко Арсић 5/2– старији узраст) су прослеђени
даље на конкурс.
Организована је изложба радова пристиглих на конкурс „Мали Пјер“ - ликовни
конкурс за дечју карикатуру. Изабране су карикатуре које ће представљати нашу школу
на општинском такмичењу.
15.јануара 2019. године у згради Дома ваздухопловства у Земуну, одржано
традиционално такмичење ,,Најраспеваније одељење". Ученици одељења 4-2 наше
школе у пратњи наставница Весне Стаменковић и Гордане Матић, освојили су прво
место.
26. јануар 2019. године СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
У суботу 26. јануара 2019. године у нашој школи је одржана централна прослава
школске славе Савиндана. С почетком у 18 часова уприличена је свечана академија коју је
чинио музичко-драмски програм посвећен обележавању осамсто година Српске
архиепископије (1219-2019). За пригодне песме у духу светосавља били су задужени
хорови школе (млађи, који води Весна Стаменковић, и старији којим руководи Марија
Мишић - професорке музичке културе). Драмски програм чинило је извођење омнибус
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представе Сан, шест слика о шест различитих периода српске историје (од 12. до 20. века),
по ауторском тексту Жељка Тешића, нашег професора књижевности и српског језика.
Сценографију, драматургију и режију представе потписују Виолета Костовић, професорка
српског језика и књижевности и Небојша Раичковић, професор ликовне културе.
Глумачку екипу чинили су ученици млађих и старијих разреда наше школе. Након
програма присутнима се обратио овогодишњи беседник др Димитрије Калезић, као и
директор школе мр Горан Петровић.
Фебруар
Током зимског распуста ученици су имали могућност учествовања у различитим
спортским и културним манифестацијама, као и радионицама које је организовао Град
Београд.
26. фебруара 2019. године ученици одељења 4-2 наше школе, у пратњи одељењског
старешине Гордане Матић и наставнице музичке културе Весне Стаменковић,
учествовали су на градском такмичењу „Распевано одељење" у Дечијем културном
центру и освојили су запажено друго место.
Школско такмичење „Читалачка значка“ је одржано од 28. 2. до 7. 3. 2019.
године. Учествовало је 38 ученика млађих разреда и 6 ученика старијих разреда. На
општинско такмичење се пласирало 30 ученикa.
Март
Већ четврт века „Пријатељи деце Земуна“ организује Општинско такмичење
младих карикатуриста ученика основних школа, под називом „Мали Пјер“.На изложби,
која је отворена 6. марта 2019. године,у галерији Канцеларије за младе у Косовској 9,
уручене су награде најбољим земунским карикатуристима-основцима. Међу 125
изабраних радова из осам земунских школа, радови ученика наше школе Анђеле Најић
(7-3), Доротее Премовић (7-3), Лоле Пејић (8-1), Маје Пешић (8-4) и Стефана
Гвоздића (8-4) нашли су се међу 19 изабраних, награђених радова. Маја Пешић је
добитник Посебне награде Земунског салона карикатуре. Награђени радови су
кандидовани и за градску изложбу.
У току марта почела је реализација програма „Доситејево перо“ у коме је
учествовало четири ученика трећег и три ученика шестог разреда. Ученици су добили
задатак да у наредном периоду (до маја), у два круга читања, прочитају неколико
књижевних дела и напишу своје мишљење о прочитаном. Као књижевни критичари
опробали су се:
Лина Бурчул 3/1, Искра Танасковић 3/2 , Лена Костадиновић 3/3
Дебелић 3/4 (млађи узраст)

иНина

Софија Ковачевић 6/2, Исидора Лазаревић 6/2 и Инес Митков 6/2 (старији
узраст).
У оквиру ДЕМУС –а ( Дечијих музичких свечаности) на општинском нивоу
ученици наше школе, у пратњи наставница музичке културе Весне Стаменковић и
Марије Мишић, остварили су запажене резултате.
У категорији соло певача ,,Златна сирена" прву награду освојиле су : Наташа
Говедарица 3-1, Елена Ђикић 3-2, Ивона Аливојводић 4-1 и Ива Јокановић 6-3, док је
Миона Маговчевић 2-1, освојила другу награду.

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

115

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску
2018/19.годину

У категорији ,,Мали вокални састави"- дуети, прву награду освојиле су
Елена Ђикић 3-2 и Наташа Говедарица 3-1
Ева Мијатовић 6-3 и Ива Јокановић 6-3.
Ана Арсић 3-3 и Ивона Аливојводић 4-1, освојиле су другу награду.
У категорији терцета освојене су две друге награде и то:
Нађа Кирћански 6-4, Сара Стојилковић 6/3 и Николина Станишић 5-1,
Лара Алексић 8-2, Зое Радовић 8-2 и Дуња Јоксимовић 8-3.
19. 3. 2019. године у нашој школи је одржано општинско такмичење у рецитовању
,,Песниче народа мог" на коме је троје наших ученика освојило два прва и једно треће
место.
Прва места су освојили Ивона Аливојводић (4/1) и Никола Брун (7/1), а треће
место је освојио Павле Мишић (5/2).
У петак, 22. 3. 2019. у нашој библиотеци је одржано општинско такмичење
„Читалачка значка“ на коме је учествовало 30 ученика од 1. до 7. разреда. Чланови
комисије из Библиотеке Свети Сава (Мира Стојнић, библиотекар и Наташа Кнежевић,
управник библиотеке) разговарали су са ученицима о прочитаним књигама, слушали их
како рецитују и уживали у њиховим илустрацијама. Ученици наше школе су били веома
успешни. Тридесеторо ученика освојило је укупно 47 титула, од чега је 5 Великих
говорника, писара и илустратора. Постигнути су следећи резултати.
1.РАЗРЕД:
1. Рудовић Мина 1/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

2. Вујанић Војин 1/2

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

3. Кушаковић Јована 1/2 ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР
4. Вуковић Хелена 1/3

ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ
ПИСАР

5. Зечевић Петар 1/3

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

2. РАЗРЕД:
1. Јанковић Владимир 2/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

2. Козомара Дуња 2/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

3. Опарић Јована 2/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

4. Пипер Маша 2/3

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

5. Стојилковић Константин 2/3 ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР
6. Шулетић Вукашин 2/3
7. Милаковић Аника 2/4
8. Савић Мара 2/4

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР
ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ
ПИСАР
ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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3. РАЗРЕД:
1.

Богуновић Дуња 3/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ
ПИСАР

2.

Грчић Милица 3/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ
ИЛУСТРАТОР

3.

Николић Александра 3/2 ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

4.

Топаловић Нина 3/2

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

5.

Веселиновић Јана 3/3

ПОШТОВАНИ ПИСАР

6.

Свечак Павле 3/3

ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ ИЛУСТРАТОР

7.

Шапић Александра 3/3

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

8.

Арсић Теодора 3/4

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

9.

Дебелић Нина 3/4

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

10. Ђукић Томаш 3/4

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

4. РАЗРЕД:
1.

Васиљевић Филип 4/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

2.

Гагић Стеван 4/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

3.

Ђукић Соња 4/2

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

4.

Миловановић Петра 4/2

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

5.

Павлов Ива 4/2

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

- Новотни Максим 6/3

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК и ПОШТОВАНИ ПИСАР

- Јелић Алекса 7/1

ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК

Градско такмичење соло певача "Златна сирена" и "Мали вокални састави"
одржано је 22. и 25.03.2019. године у свечаној сали Дечјег културног центра Београда.
Распевани Саватићевци су поново, својим изузетним резултатима, показали да се музичка
уметност на посебан начин негује у нашој школи.
Елена Ђикић 3/2 I награда, 97 поена
Ива Јокановић 6/3 I награда, 97 поена
дует: Наташа Говедарица 3/1 и Елена Ђикић 3/2 I награда, 95 поена
дует: Ева Мијатовић 6/3 и Ива Јокановић 6/3 I награда, 98 поена.
Април
Градска изложба дечје карикатуре „Мали Пјер“ је отворена, на деци тако омиљен
„Међународни дан шале“ – 1. април, у Културном и спортском центру „Шумице“.
Наравно да је и са те изложбе стигла очекивана вест: лаурерат Посебне награде земунског
салона карикатуре – Маја Пешић 8/4 је и на Градској изложби завредела посебну пажњу
жирија, који је њен рад обележио другом наградом. Обрадовали су нас и накнадним
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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обавештењем да је Анђела Најић 7/3 „ретроактивно“ добила трећу награду на Градском
такмичењу, као и да ће њен рад бити у конкуренцији за републичку изложбу.
Међународни дан дечије књиге,
2. април, обележен је низом пригодних
предавања, презентација и активности. Централно место имао је пројекат ученика петог
разреда са темом ,,Књига, наша најбоља другарица" .
Почетком априла доспели су резултати за конкурс „Недовршена прича“.
Награђени су наставци приче „Неправда“ које су написале Ивона Аливојводић 4/1 –
другом наградом и Маша Видак 4/4 – трећом наградом. Рад Теодоре Цветојевић 4/1 је
похваљен.
Награде са овог конкурса традиционално се додељују на свечаности у оквиру Дечије
недеље.
Градско такмичење рецитатора одржано је 7.4. 2019. године, а на овогодишњој
смотри ученик наше школе Никола Брун, (7/1) освојио је прво место. Никола ће нашу
школу представљати на републичком такмичењу ,,Песниче народа мог" у Ваљеву.
На овом такмичењу похваљени су и остали наши рецитатори, сјајни Ивона
Аливојводић (4/1) и Павле Мишић (5/3).
Изложба осликаних ускршњих јаја и цртежа
Широм света 22. април се обележава као Дан планете Земље. На тај дан организују
се акције које имају за циљ промену еколошке свести и у којима, према неким подацима,
учествује више од пола милијарде људи. Наша школа је и ове године имала угледну
активност, коју су припремили ученици ОШ "Лазар Саватић" и наставници Николаје
Паулица, Марија Мишић и Жарко Петровић, у сарадњи са општином Земун.
Мај
Републичко такмичење у певању традиционалне песме одржано је по четврти
пут, 11. и 12.05. у Београду. Нашу школу представљала је Ива Јокановић уч. 6/3, и
својим анђеоским гласом освојила прво место са 100 поена.
У петак, 17. маја, 2019. године са почетком у 10.00 часова, одржана је 51. смотра
рецитатора "Песниче народа мог" у категорији средњег узраста (од 5. до 8. разреда
основне школе).
Представник наше школе Никола Брун 7/1 остварио је запажен резултат - 6. место,
говорећи песму Пабла Неруде "Ако ме заборавиш".
Петак 22. маја 2019. године у библиотеци Свети Сава одржана је свечана додела
награда ученицима који су учестововали на конкурсу „Читалачка значка“. Подсетићемо
још једном, тридесеторо ученика наше школе освојило је укупно 47 титула, од чега је 5
Великих говорника, писара и илустратора. Велики говорници су Хелена Вуковић 1/3 и
Аника Милаковић 2/4. Велики писар је Дуња Богуновић 3/1, а Велики илустратори су
Милица Грчић 3/1 и Павле Свечак 3/3.
Крај школске године обележен је низом свечаности.
У дворишту наше школе, 25. маја 2019. године у сарадњи са УЦ “Талија” и
европском организацијом Фолклоре фестивал асоцијацијом одржан је први музички
фестивал „Саватић у мају". Једанаест хорова узело је учешће на првом фестивалу као и
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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бројне фолклорне групе. Хор млађих разреда наше школе припремала је наставница Весна
Стаменковић, а хор старијих разреда наставница Марија Мишић.
Последње школско звоно које је означило крај осмогодишњег школовања у
Основној школи „Лазар Саватић“ генерације 2004. зачуло се 31.маја 2019. Поздравили
смо наше осмаке и пожелели им срећу у даљем школовању и животу.
Јун
Приредба за будуће прваке одржана је 5. јуна. Добродошлицу будућим ђацима
првацима пожелели су ученици садашњих првих разреда. Разиграно, распевано, весело,
баш како приличи првацима!
Поводом Светског дана заштите животне средине 5. јуна организован је наградни
конкурс "Моја планета" и уручене су награде у две категорије: тимски и индивидуални
рад.
У оквиру обележавања Светског дана заштите животне средине одржан је и
заједнички угледни час из енглеског језика ( наставница Ивана Јоковић), географије (
наставник Жарко Петровић) и историје (наставник Игор Дрљача) у одељењу V/2 на тему "
The USA and its national parks". Ученици су на креативан начин представили однос човека
и природе, говорећи на енглеском језику и ближе се упознали са националним парковима
САД-a.
У току школске године реализоване су и следеће активности:
Образовни програм – Професори природних и друштвених наука и професори
разредне наставе су кроз пригодна предавања и презентације обележили и следеће
значајне датуме:
Дан здравља - 7. април; Дан Николе Тесле -2. јун итд.
Еколошки програм - током целе школске године у оквиру биолошке секције
спровођене су акције озелењавања учионица, неговање и сађење биљака, уређење
школског дворишта.
НАПОМЕНА: Хорови наше школе нису учествовали на предвиђеној смотри, јер су
чланови млађег хора били на рекреативној настави. Чланови старијег хора су учествовали
у припреми фестивала „Саватић у мају“.
Дечји савез Основне школе „Лазар Саватић“ ће и у наредном периоду подстицати
културна, уметничка и друга стваралаштва деце. Ученици ће учествовати у летњим
радионицама које организују Пријатељи деце Земуна.
Секретар Савета Дечијег савеза
Оливера Бачанац
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
за школску 2018/19.год

Ученички парламент је током школске 2018/19. заседао седам пута. На седницама се
говорило о свим важнијим питањима која се тичу функционисања парламента. На
конститутивној седници одржаној 11.09. конституисан је парламент, изабрани
представници Ученичког парламента за седнице проширеног сазива Школског одбора и
разматран је извештај о самовредновању квалитета рада школе и извештај о остваривању
годишњег плана школе.
Чланови парламента су: Лара Савић и Иван Милосављевић из VII/1, Анастасија
Митровић и Вања Максимовић из VII/2, Јована Спасић и Сара Тркуља из VII/3, Лена
Добријевић и Никола Дамјановић из VII/4, Александра Тривановић и Милица Павлић из
VIII/1, Лара Алексић и Нина Вулин из VIII/2, Теодора Милетић и Момир Тонић из VIII/3,
Mаја Пешић и Катарина Вујашевић из VIII/4. На конститутивној седници Ученичког
парламента од петоро предложених кандидата, тајним гласањем, у складу са пословникм о
раду изабрани су:
За председника Ученичког парламента изабран је Момир Тонић(15 гласова),
Потпредседник је Вања Максимовић, а запоисничар је Теодора Милетић. За представнике
Ученичког парламента који ће присуствовати седницама проширеног сазива Школског
одбора изабрани су: Маја Пешић и Лена Добријевић.
На другој седници усвојен је, једногласно, годишњи план рада Ученичког
парламента и изабрани представници Ученичког парламента у Школским тимовима:
Лена Добријевић у Тим за унапређивање квалитета и развоја школе, Сара Тркуља у
Тим за инклузивно образовање, Милица Павлић у Тим за професионалну оријентацију,
Момир Тонић у тим за маркетинги промоцију школе, Никола Дамјановић у Тим за
уређење школског простора, Иван Милосављевић у Тим за самовредновање и Лара Савић
у Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
На трећој седници Маја Пешић је предложила да представници Ученичког
парламента учествују у обележавању Међународног дана толеранције, 16.11.2018. год.
Дана 16.11.2018. у школи је обележен МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ.
Марија Мишић,наставник грађанског васпитања, Жарко Петровић, наставник грађанског
васпитања и координатор Ученичког парламента , је у пратњи, и уз ангажовање,
представника Ученичкогпарламента, координатора школског Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Марине Романић и ученика
различитог узраста посетио већи број одељења у току 2. часа,( по препоруци
Министарства просвете),
подсећајући их на важност прихватања и поштовања
различитости међу децом и људима.
На четвртој седници је педагог презентовао извештај о успеху и дисциплини на крају
првог класификационог периода. Представници парламента су на истој седници
предложили да се организује наградни конкурс за најлепшу новогодишњу честитку,
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упућену наставнику, педагогу или психологу. На конкурсу учествују ученици од првог до
осмог разреда.
У међувремену школа је добила и новог директора који је упознао чланове
парламента и укратко им представио начин функционисања школе у наредном периоду.
Представници Ученичког парламента су директору школе поклонили књигу са посветом и
потписом свих представника ученика у парламенту, “Мојих сто портрета“, Матије
Бећковића и у исто време пожели му успех у руковођењу школом.
30.12.2018. Завршен је конкурс за најлепшу новогодишњу честитку. Представници
ученика у Ученичком парламенту наградили су:
Најемотивнија честитка - Уна Ранковић
Награда парламента - Дуња Богуновић
Најбољи тимски рад - Одељење II/3
Трећа награда - Вук Илић
Друга награда - Дуња Козомара
Прва награда - Петар Вранешевић
Парламентарци су учествовали и у активностима поводом Савиндана.
Ученички парламент је угостио и пензионисане наставнике ОШ „Лазар Саватић“.
У фебруару је педагог презентовао извештај о успеху и дисциплини на крају
полугодишта. На истој седници директор школе је разговарао са ученицима о могућности
увођења кабинетске наставе у школи. Директор је образложио предност наставе у
опремљеним учионицамасавременим наставним средствима. Ученицима се допала идеја о
кабинетској настави и заједнички закључак је да ће тај вид наставе унапредити наставни
процес.
У априлу је педагог презентовао извештај о успеху и дисциплини на крају трећег
класификационог периода.
На последњој седници се разговарало о прослави матуре, избору ђака генерације, а
педагог је презентовао извештај о резултатима пробног завршног испита. Изнет је предлог
да се матура, по традицији, одржи на крову школе, а за ђака генерације предложени су:
Милица Савић, Лазар Јелисијевић, Вања Богдановић и Филип Гајић.
На крају, парламентарци су изнели став да је сарадња са координатором и органима
школе била одлична.
Напомена: Истакао бих конструктиван рад са парламентарцима, велики број идеја
које могу да унапреде рад школе и веома позитивну атмосферу на седницама Ученичког
парламента. Посебна захвалност педагогу школе на доступности у сваком трентутку и
веома исцрпним извештајима.

Координатор Ученичког парламента
Жарко Петровић
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ИЗВЕШТАЈ О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
за школску 2018/19. годину

Ступањем на дужност на самом почетку школске године, директор школе мр Горан
Петровић уочио је озбиљне мањкавости у дотадашњем раду Тима за развојно планирање,
те застарелост важећег основног документа, Плана за развојно планирање школе. По
хитном поступку приступило се реорганизацији тима и доношењу нових докумената
везаних за ову област, а за које је одлучено да ће важити наредне три школске године,
закључно са школском 2020/21. годином.
Оформљен је Актив за развојно планирање школе (у даљем тексту АРПШ), и за
координатора изабран је Жељко Тешић, наставник српског језика и књижевности.
Чланови Актива за развојно планирање су:
мр Горан Петровић, директор школе
Бранка Тишма, школски психолог
Иван Костић, школски педагог,
Жељко Тешић, професор српског језика и књижевности (координатор Актива за
развојно планирање)
Виолета Булатовић, професор разредне наставе
Наташа Пилчевић, професор разредне наставе
Снежана Миленковић, професор разредне наставе
Ана Стојановић, професор хемије и биологије
Славка Вучићевић, професор математике
Ивана Јоковић, професор енглеског језика и књижевности
Дејана Војиновић, професор математике
Велисав Митровић, професор техничког и информатичког образовања (записничар)
Снаге (предности)

Слабости

 квалитетан, стручан, компентентан
наставнички кадар;
 ученици који постижу добре резултате на
завршном испиту и такмичењима
(постигнућа ученика која су изнад граница
просека у општини, граду и републици,
резултати на завршним испитима изнад
републичког просека);

 дотрајалост школске зграде и
целокупне инфраструктуре;
 неуређеност школског
дворишта;
 недовољна техничка
опремљеност;
 непостојање кабинетске наставе;
 неадекватни термини за
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 рад у једној смени и целодневна настава у
1. и 2. Разреду;
 добра локација школе (близина реке Дунав
и центра Земуна);
 дугогодишњи углед школе;
 одговарајући школски простор за
одржавање различитих врста наставних и
ваннаставних активности;
 добра сарадња са родитељима ученика.

извођење допунске и додатне
наставе;
 недовољно поштовање школског
кодекса од стране родитеља
ученика и трећих лица;
 нестимулативан школски
ентеријер.

Потенцијали

Претње (препреке)

 кабинетска настава;
 спремност наставника за стручно
усавршавање и напредовање;
 учешће школе у већем броју
пројеката;
 целодневна настава у 3. и 4. rазреду;
 спремност родитеља да сарађују;
 организација већег броја
ваннаставних активности
(мултимедијални центар, свечана
сала, тераса на крову, двориште и
др.);
 промоција школе у складу са
инфраструктурним капацитетима ;
 интензивнија сарадња са локалном
заједницом.

 мали број будућих првака
који школи територијално
припадају;
 недостатак просторних
капацитета за упис свих
заинтересованих ученика;
 непостајање паркинг места
за запослене и родитеље;
 неадекватно дефинисана
сарадња са МШ „Коста
Манојловић“;
 недовољно подстицање,
стимулисање,похваљивање
и награђивање посвећених
радника који постижу
резултате у раду са
ученицима (не само на
званичним такмичењима,
него и у другим облицима
рада са ученицима).

Сара Тркуља, ученица
Тијана Јан Синђелић, родитељ
Матија Карахасан, председник Школског одбора
Ради унапређења рада актива одлучено је да се оформе групе које ће се бавити ужим
дијапазоном проблематике која стоји пред АРПШ. У том циљу оформљене су три групе и
то:
 Групу за питања менаџмента коју ће предводити директор школе мр Горан
Петровић
 Групу за питања наставе предводи Иван Костић, педагог
 Групу за сарадњу са родитељима предводи Бранка Тишма, психолог
Да би се реално и што јасније сагледало тренутно стање у школи у свим аспектима
њеног рада и постојања, најпре је широко спроведена SWOT анализа, која је показала
затечено стање и будуће правце деловања АРПШ, али и других актива који постоје и раде
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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у школи. Најважнији резултати ове анализе садржани су у табели.

Осим горе наведене анализе, веома важан утицај на доношење Развојног плана
школе имале су примедбе на уочене слабости, дате од стране тима који је учествовао у
екстерном оцењивању школе. На основу свега овога, кординатор АРПШ Жељко Тешић
направио је најпре нацрт Развојног плана школе, а који је убрзо потом усвојен као
званични документ, обзиром да је афирмативан, а у потпуности смештен у задате законске
оквире.
Држећим се смерница и теза о приоритетима у остваривању образовно-васпитног
рада, а које се налазе у закључку актуелног Развојног плана школе, овај извештај ће
сагледати до сада урађено, те истаћи реализацију задатака која је у току, односно оних
чија реализација следи у блиској будућности.
ИКТ опрема и приступ Интернету, модернизација наставних средстава и самог
наставног процеса (примена ИКТ-а и настава усмерена на исходе учења)
Од 2. септембра 2019. односно од почетка школске 2019/20.године, у настави је
заживео дуго припремани електронски дневник. Да би ова новина била и практично
примењена, било је неопходно средити и побољшати приступ Интернету у свакој
просторији школе. Током летњег распуста обновљена је и појачана Wi-Fi мрежа у школи,
чиме је омогућен бржи и ефикаснији приступ Интернету, неопходан предуслов за рад са
електронским дневником.
Сопственим средствима, али и средствима које је определило Министарство
просвете, у великој мери унапређена је ИКТ опрема школе, па је већ на почетку школске
године наставницима подељено десет нових лаптоп рачунара, док се већ на почетку
следеће школске године (2019/20,) очекује да од Министарства просвете школа добије још
десет преносивих рачунара, затим исто толико одговарајућих видео пројектора и
адекватних покретних сталака за ову опрему. Наведену ИКТ опрему школа добија на
основу акције унапређења информационе технологије коју спроводи Министарство
просвете, а у оквиру које ће један број наставника проћи додатну обуку кроз стручни
семинар на тему дигиталне учионице.
Са раније добијеним савременим и квалитетним наставним средствима кроз програм
„Развионице“, и унапређенјем наведених техничких услова, добијена опрема и наставна
средства примењују се у свом пуном капацитету, чиме је побољшан рад у настави, а деци
је омогућено лакше и занимљивије савладавање градива.
Инфраструктурна улагања у опремљеност кабинета и школске зграде у целини,
припреме за прелазак на кабинетску наставу
Више година уназад постоји идеја и интенција да се са садашњег система рада у
коме свако одељење виших разреда има своју матичну учионицу, а у којој се на часовима
смењују предметни наставници, пређе на кабинетску наставу. Идеја је заснована на
претпоставци, у многим школама на искуству доказаној, да су побољшања у настави која
се на тај начин остварују значајна. Годинама школа учествује у разним домаћим али и
међународним пројектима за унапређење рада у школама, те је на тај начин у великој мери
обновљен и унапређен наставно дидактички материјал у готово свим наставним
областима. У садашњим условима предметни наставници на сваки час долазе носећи врло
често масивна, али и осетљива наставна средства, губећи време у припреми и завршавању
школског часа. Кабинетском наставом постојећа средства би била лакше доступна за рад,
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а безбеднија за чување и коришћење на часу. Такође би се створили услови за упис два
додатна одељења, чиме би се изашло у сусрет великој заинтересованости родитеља за
упис деце у први разред, а такође би се у великој мери решили проблеми наставника и
стручних сарадника у погледу фонда часова.
У погледу реализације ове идеје приступило се припремама у смислу једног броја
сређивања учионица, али и фасаде, крова и олука зграде, како би просторије биле
адекватно припремљене за распоређивање квалитетних наставних средстава, а ученицима
и наставницима да се обезбеди пријатан боравак у радном простору и успешан рад на
часу.
Зграда школе стара је више од пола века и нормално је да је зуб времена учнио своје.
Уочена су критична места (пукотине, пробијање влаге и сл.), градским и општинским
институцијама упућене су молбе са пропратном документацијом и фотографијама, како би
се обезбедила средства за санирање како горућих проблематичних грађевинских детаља,
тако и потребе обнове комплетне расвете у школи, потојећег озвучења у школском
дворишту, свечаној сали, као и просторија у сутерену (дискотека и два амфитеатра).
Управо наведени простор у сутерену школе треба привести легалној намени у
смислу прибављања свих употребних дозвола, па је урађен пројекат за израду
вентилационих одвода, довршавања комплетне противпожарне инфраструктуре, санирања
последица ранијих поплава.
Свечана сала такође је предвиђена за детаљну реконструкцију у смислу лакирања
паркета, реновирања бине, прављења вентилационих канала.
Током августа 2019. године, општинским средствима започето је уређење школског
дворишта. Прва фаза радова обухвата замену кишне канализације која се претходних
година при појави иоле озбиљнијих падавина, често изливала у школско двориште,
стварајући поплаву, блато, али и реалну могућност заразе. Наредне фазе уређења
школског дворишта предвиђају асфалтирање сада (не)бетонираних површина, терена ѕа
мали фудбал и кошарку, постављање бехатон стаза, те мекане „Тартан“ подлоге на
местима где је пројектовано постављање нових гимнастичких справа, клацкалица и
сличне опреме прилагођене узрасту основаца.
Континуирано стручно усавршавање запослених, развој компетенција за
професију наставника и њихов професионални развој
Наставно особље континуирано пролази семинаре за стручно усавршавање. Обзиром
на измене у плановима и програмима за 2. и 6. разред, део предметних наставника и
наставника разредне наставе који у претходној школској години нису имали прилике да се
упознају са допунама и изменама у плановима и програмима за наведене разреде, ове
године завршили су семинаре за стручно усавршавање и тиме стекли неопходне
компетенције.
Дводневни семинар на тему рада са проблематичним родитељима, одржан је у нашој
школи и био је веома посећен, а и користан за све полазнике.
Последњих дана августа у школи су одржани семинари везани за рад у дигиталним
учионицама, као и онај на тему школског законодавства. Наставници су се опредељивали
за области које их занимају, а оба семинара била су веома посећена и успешно изведена.
Обзиром на успешну реализацију семинара о дигиталној учионици, очекује се да већ у
септембру, тј на самом почетку нове школске године, школа добије десетак лаптоп
рачунара и још нешто од ИКТ опреме.
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Угледни часови одржавани су током целе године по динамици и распореду
најављеном на почетку школске године. За сваки угледни час влада велико интересовање
колега, те су ови часови били веома посећени, а на крају и веома успешни као едукативни
и мотивишући за све колеге.
Учешће школе у већем броју пројеката
Школа већ неколико година учествује у пројекту „Зелена учионица,“ у оквиру које је
школско двориште већ богатије за неколико садница црногоричног дрвета, од којих је
једна садница Панчићева оморика. Коначним уређењем школског дворишта, ходника,
кабинета, учионица, као и дела крова школе, предвиђено је интензивно озелењавање
екстеријера и ентеријера, што ће допринети здравијим и пријатнијим условима рада, те
додатно улепшати школски простор.
У сопственој организационој режији, али и великим личним доприносом и
залагањем, пре свих колегинице Марије Мишић, наставнице музичке културе, и уз помоћ
предузимљивих људи из КУД „Талија“, у мају је у школском дворишту одржана
манифестација под називом „Заиграј, запевај“. Ова манифестација имала је међународни
карактер обзиром да су осим иззвођача из наше земље,учешће узеле и групе из неких
бивших југословенских република, као и ансамбл из Пољске. Изузетно велики број
учесника који су се појавили на сцени кроз хорске наступе, играчке и фолклорне групе
одушевио је публику која се спонтано окупљала јер за поменуту манифестацију практично
није било никакве рекламе.
Организација већег броја ваннаставних активности у односу на просторне и
инфраструктурне капацитете школе
Ваннаставне активности ученика кроз различите спортске и научне секције стара су
и добра пракса наше школе. Рад секција непрестано се унапређује бољим наставним
средствима и свеукупно бољим општим условима за рад, што на крају резултира добрим
успехом на такмичењима.
Као један од начина за унапређење и обогаћивање ових садржаја, ученицима се
често организују посете сајмовима, установама науке, културе, спорта. Годишњим планом
и програмом школе предвиђени излети и екскурзије, који у свом програму обавезно
садрже посете значајним културно историјским локалитетима.
Пружање додатне подршке даровитим ученицима и ученицима са тешкоћама у
учењу и развоју и остваривање потенцијала у складу са њиховим могућностима
SWOT анализа, али и комисија за екстерно оцењивање, показали су да у овој области
остаје још доста посла који треба урадити да би се унапредио рад са децом која наставу
похађају по ИОП-у. И поред чињенице да у школи имамо мали број деце који подпадају
под ИОП, бар онај који се односи на ученике који слабије напредују у учењу и раду. Јасно
је да ће у овој области бити још више активности, у смислу усавршавања рада и
унапређења услова похађања ИОП. Континуираним стручним усавршавањем кроз
семинаре у школи и ван ње, те кроз непрекидно едуковање посетама угледним часовима,
наставници стичу неопходна знања и вештине, па се може констатовати да је ситуација у
погледу додатне подршке ученицима, све боља.
Локално и међународно умрежавање и повезивање школе са другим
институцијама уз размену искустава и примера добре праксе
Планирано је да се настави са добром праксом из ранијег периода када су у
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просторијама школе организоване трибине и беседе, на којима су говорили знаменити
стручњаци из разних области, а које су биле отворене за све заинтересоване грађане, како
из школе тако и ван ње. Историчар Предраг Марковић, као и психолог пок. Владета
Јеротић, су само неке од имена значајних личности нашег јавног живота које су гостовале
у нашој школи, чинећи нам част својим доласком, али и задовољство да их непосредно
чујемо на разне теме из области њиховог научног опуса.
Чињеница је да су у ранијем периоду нашу школу као пример добре и успешне
праксе, посећивале разне, чак можемо рећи и многобројне међународне делегације и
појединци. Са радошћу се сећамо делегације Индонезије, али и представнике европских
земаља. Многи реформски програми које је Србија усвојила на свом путу ка Европској
унији, а из области образовања, једним делом примењивани су и у раду наше школе. Са
друге стране, страним делегацијама и појединцима, поносно смо показивали шта ми
умемо и знамо. Утисак је да су одлазили задовољни виђеним. Очекујемо да се са том
добром праксом повезивања настави. У протеклој школској години посетио нас је
службеник задужен за медије при амбасади САД и одржао једно кратко предавање о
утицају медија.
Унапређивање учења и квалитета наставног процеса кроз јасне критеријуме
оцењивања у односу на стандарде постигнућа и исходе учења
Квалитет наставе, савладавање градива и оцењивање ученика сталне су теме којима
се поклања велика пажња и које се као такве непрестано интерно анализирају. Разни
аспекти ових најважнијих задатака у образовном процесу унапређују се кроз
вишегодишња, континуирана тематска стручна усавршавања, али и на редовним
седницама Одељењских већа на крају клсификационих периода, када се ученицима
сумирају резултати рада, закључију оцене. Подсећање на важеће законске одредбе, те
примере праксе, добра су тековина стручног рада наставника и стручних срадника школе
и представљају пример успешне колегијалне сарадње и професионалне подршке.
Извештај сачинио:
Велисав Митровић, професор ТИО
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ИЗВЕШТАЈ
О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
У НАСТАВНИ ПРОЦЕС

Основне информације о пројекту
Општи циљ пројекта je унапређивње наставе и ваннаставнијх активности увођењем
ММ технологије и осавремењавање метода и облика рада у процесу наставе.
Пројектом је планирана израда и опремање мултимедијалне учионице и обука
насатвника за њено коришћење, као и заокруживање обуке за активно учење. То би
омогучило подизање кавалитета наставе и коришћење нове технологије и метода рада и за
наставнике и за ученике.
Посебни циљеви се могу поделити на три основне групе задатака и активности који
се односе на:
I

Припрема за примену ММ технологије у настави што је подразумевало:
израду и реализацију пројекта за просторно решење, односно адаптацију простора
испод степеништа у приземљу, набавку и инсталацију опреме (софтвера и
хардвера) и телефонске линије, организацију и реализацију семинара модуларни
програм перманентне обуке запослених у школама на два нивоа, израду
оперативног плана коришћења ММ учионице према програму рада сручних Већа,
избор области и тема из предмета свет око нас , биологија, географија, историја,
ликовна и музичка култура, израду конкретних планова, припрема, средстава за
реализацију ових часова уз примену ММ технологије у настави ових предмета

II

Увођење нових метода и техника рада у редовну наставу, што је предвиђало:
организацију и реализацију семинара активно учење,евалуациони ниво, за 18
наставника који нису прошли овај ниво обуке, избор градива, тема из предмета
биологија и географија и израда припрема за часове коришћењем ММ технологије
и метода активне наставе.

III

Увођење ММ технологије и нових метода и облика рада у ваннаставне
активности са задацима да се: изради програм рада за реализацију изборне
наставе из информатике за ученике 5. и 6. разреда, уради припремни ниво и
организовање изборне наставе информатике за све ученике 5 – 8 разреда,
оспособљавање ученика за примену и презентацију делова наставног садржаја
кроз изборну наставу и слободне активности, израду нових садржаја рада
ваннаставних активности и њихово повезивање и корелацију са редовном
наставом.

Реализација пројекта
Сама реализација пројекта је одвијала се у неколико фаза и мењала се у ходу, јер су се
током рада препознавале, отварале и користиле и друге могућности и ресурси које у
тренутку планирања нису биле видљиве. Kолектив су адаптирали и својим радом су
средили простор испод степеништа, намењен за ММ учионнцу. Добијена просторија је
опремљена као музички кабинет, који нам је недостајао. Истовремено је ослобођена једна
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учионица сталног сељења и библиотека у којој је једним делом реализаван програм малих
вокалних састава и соло певача, а хор је добио свој стални простор.
То је променило план и за ММ учионицу је предвиђена једна од подрумских
просторија, које су биле намењене централном грејању у школи. То је изазвало веће
трошкове, веће ангажовање и укључивање већег броја људи из локалне заједнице и
родитеља. Препознавање нових капацитета и ресурса је изазвало и промену конкретиних
задатака и активности. Подрумски простор је пружао много веће могућности од израде једне
ММ учионице.
Коначно је у том простору израђен мали амфитеатар, са 87 фиксираних седишта,
потпуно опремљен са свим апаратима за ММ учионицу : видео бим , пројектор, лап – топ,
клавир, адекватно осветлење, вентилација. Поред ове просторије израђена је клуб
просторија са малом чајном кухињом, уведена је интернет линија, опрема се разним
стручним часописима и литературом, клуб - намештајем који се малим интервенцијама
омогућава промену намене простора. Израђена је и опремљена мала ММ учионица са 42
седишта, са комплетном ММ опремом и паметном таблом. Направљен је мокри чвор са
тоалетима. Отворени су посебани улази за ове просторије. Израђена је и опремљена још
једна просторија, која се радно назива дискотека, а која се користи вишенаменски, као и сви
ови нови простори. Покренут је поступак легализације и пренамене добијеног школског
простора овим пројектима. Све ово је започето и једним делом завршено пре добијања
средстава за реализацију пројекта.
Ове активности су појачале већ започет процес опремања учионица, наставничких
зборница и канцелераја са компјутерима и пратећом опремом. То је значило да смо се као
колектив на различите начине ангажовали, и кроз реализацију и других пројеката,
ангажовање појединаца и укључивање других институција обезбедили квалитетну опрему.
Поред компјутера, штампача, скенера, видео бима, лап- топа, дигиталног фотоапарата,
током лета 2006/7 је импровизован видео-центар у централном холу школе, на којем се
стално приказују слике, слајдови, снимци и важне информације из школског живота.
На спољашњем зиду школе је израђен видео излог у коме се континуирано приказују
снимци и фотографије из различитих активности и догађаја који се одржавају у школи.
Један део излога се користи за изложбу фотографија са различитих дешавцања у школи,
новински чланци и друге важне информације о раду школе и активностима ученика.
Обука наставника за коришћење нових могућности је реализована кроз семинаре
модуларни програм перманентне обуке запослених у школама I и II ниво за 50 запослених.
Евалуациони ниво семинара за активно учење нисмо били у могућности да реализујемо,
због проблема у реализацији тог пројкта на Институту за психологију. То је био разлог да се
на нивоу Већа, радних група и размене заједнички планирају методске јединице по овом
методу и реализују кроз угледне часове. Појачано се инвестирало у све облике стручног
усавршања и похађање стручних семинара. Свеукупно појачано улагање у стручно
усавршавање што је резултирло тако што је 13 учитеља уписало и завршило факултет
разредне наставе, а један учитељ је уписао постдипломске студије.
На нивоима сваког стручног Већа је реализована минимално једна угледна активност
уз комплетно или делимично коришћење нове технологије. У наредним школским
годинима ова пракса се наставила. Из предмета биологије и географије су ученоци и
наставници заједнички припремили, прво презентације за поједине области , а крајем 2006/7
шк. год, и током 2007/8 је искоришћена комплетна могућност мултимедијалног приступа
уз коришћење принципа активне наставе. За већину наставних предмета се усталило
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коришћење ММ центра и за обраду и за утврђивање градива.

Две учионице у редовној настави су припремљене за допуну ММ центра. Опремљене
су видео бимом идругим средствима. Школа се укључила у реализацију пројекта
"Дигитална школа". У оквиру овог пројекта једна од ових учионица је опрмљена
компјутерима и сваки ученик и наставник имају компјутер на свом столу.
Свечана сала је такође опремљена у потпуности ММ технологијом, што отвара
различите могућности у реализацији различитих садржаја.
Набављен је школски разглас, који је коришћен у претходним годинама за различите
активности у школи. Од прошле школске године је повремено преко разгласа пуштана
инструментална музика за време великих одмора и пре почетка наставе. Ово доприноси
општој атмосфери у грађењу позитивних односа међу ученицима. За нареду школску годину
је планирано да се овај вид рада користи свакодневно. Планирано је да дежурни наставници
воде рачуна да се рзглас редовно користи у овим терминима.
У оквиру музичког образовања ученици у овом простору упознају мјузикл, оперету,
оперу , балет и концерт кроз различите музичке записе. Такође се по потреби користи и овај
простор за хор.
Активности хора су се појачале и усталиле као сталан облик рада. Сада постоје два хора
и више малих вокалних састава. У ове активности је укључено око 100 ученика. Важно је
истаћи да су изнеговани тако да и сами покрећу неке активности, а да истоврено учествују у
свим активностима школе који предвиђају јавна извођења. Током школске године хорови
учествују и у другим јавним манифесатацијама у нашој локалној заједници.
Током школске године наставници физичког користе нову технологију за
упознавање ученика са новим елементима спорта, занимљивим и важним постигнућима и
анализу неких својих активности.
Нови простор је омогућио и заједничке активности и повезивање различитих
области, пре свега у оквиру рада секција. Слободне активности из других предмета су
активније и укупан број ученика је повећан. Тако су сада учесталији јавни наступи
литералне, драмске и музичких секција.
Ученици осмих разреда, хор и наставници историје, српског и музичког су
припремили јавни час повдом обележавања пробоја солунског фронта.
Следила је употреба ММ технологије из уз учешће ученика у припреми и реализацији
часова из биологије, хемије, музичког, историје...
У оквиру ваннаставних активности у VII иVIII разреду се раелизује изборни програм
за информатику и у њега су укључени скоро сви ученици. ЗаV и VI је израђен програм.
Током школских распуста се за све ученике, који то желе, организо курс коришћења
компјутера, прилагођен узрасту и претходним знањима у мањим групама.
Кроз наставу српског језика су повезани елементи активног учења и принципа форум
театра. У протеклој шјколској години ученици осмог разреда су снимили филм користићи
као почетак процеса сцену из филма "Ко то тамо пева".У овој активности су учествовали
школски хор, фото-секција, други наставници, родитељи. Ученици су припремили и
уводни део о режисерима, глумцима, сценаристима, сниматељима, фотографији, филму.
Цела активност се заокружила након презентације припремљних материјала дискусијом
ољудским вредностима, историји, уметности у којој су учествовали и ученици и наставници.
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Сами ученици су покренули питање насиља у људским односима, израдили су упитник
и извели истраживање. Делове добијених исказа су користили кроз своје драмске и
литералне исказе.
Покренут је низ радионица и разговора о људским односима, односима дете одрасли, ученик - наставник. Све то доприноси мећусоно квалитетнијем граћењу односа и
међусобном поверењу.
Овакви услови рада су омогућили да се планови , припреме, програми, извештаји,
писмени и контролни задаци, подаци о ученицима праве у електронској верзији и да су сви
запослени у настави укључени у овакав начин рада. То појачава тимски рад, размену, и у
великој мери ослобођа временски простор и за друге облике рада. Тренутно се као
званичан докумеант користе и класични обрасци, и електронске верзије, које су углавном у
употреби. Израћени су електронски облици израде школске документације. Предстоји нам
систематизација електронске документације, њено умрежавање и обезбеђивање њене
транспарентности и економичности.
Добијен простор се користи и за друге намене. Пре свега за реализацију различитих
културних активности. Уобичајило је да драмска, литерална и музичке секције више пута
годишње направе своје програме за остале ученике, што има изузетну вредност и изазива
пажњу и поштовање. Такође је постала пракаса да ове секције увек имају пригодан програм
за различите активности у школи.
Нова година се обележева у овом простору. Ученици зависно од узраста гледају
пројекције прилагођеног садржаја, не само филмове. Један број разредних старешина је
искористио могућност пројекције филмова и других адекватнох садржаја за своје оделење
у поподневним сатима. Искуства су вредна пажње. ММ технологија се користи у оквиру
других јавних активности као и за презентацију постигнутих резултата и догађања у школи.
Светосавска академија, академијаза ученике осмих разреда и друге активности се
реализују уз помоћММ технологије.
Треба истаћи да нам Светосавска академија пружа могућност да са пригодно
израђеним захвалницама јавно уважимо све организације, институције и појединце који су
нам својим радом, ангажовањем, идејама и материјалном помоћи омогућили да за кратак
период урадимо оволико много и да наставимо са својим тежњама.
У овом простору су се реализовали и други програми. Програм " Школа без насиља" –
гледање предвиђених цртаних филмова, реализација појединих активности. Семинари
истручна предавања се одвијау у овом простору. Прогрграм стручних сарадника Београда
реализован је у овом простору,неколикошколскихгодина,пре свега због техничких
могућности и отворености школе за различите садржаје.
Простор се користи за сусрете ученика са песницима и књижевницима, а и као
галерија за излагање слика. Ова могућност је недовољно искоришћена. Ученички радови и
записаи из живота и рада школе могу на занимљив начин оплеменити ове просторије, са
сталним и повременим садржајима.
Ученици млађих разреда у клубу прослављају своје рођендане.
Колектив, такође обележава значајна дешавања из школског и личног живота, на
пригодан и примерен начин. Међусобни контакти и размене су учесталији. Све то
доприноси грађењу флексибилнијих и отворенијх односа унутар колектива.
Када није ангажован за друге активности, клуб се користи из различите састанке
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мањих група, сусретања, договорања, коришћење интернета и компјутера.
Коришћење ове технологије нам омугућава ефикаснији рад и повезивање стручних и
наставничкихВећа,рад школског одбора, рад Савета родитеља школе. Укупан ниво
информисаности и активнијег учешћа свих актера школског живота је значајно повећан,
као и мотивисаност за заједничке активности.
Као израз укупног повећенаг активитета у школи је и чињеница да школа учествује у
реализацији три велика програма у сарадњи са Министарством просвете и спорта: "Школа
без насиља", "Самовредновање" и "Превенција деликвентног понашања", "Професионална
оријентација у завршним разредима основне школе".
У 2013/14 школској години школа се укључила у пројекат "Развионица". Овај
пројекат је омогућио да се школа опреми новим наставним средствима. Сви чланови
колектива су прошли кроз обуку за реализацију овог пројекта. Један део колектива је прошао
и обуку за менторе студентима који се школују за рад у образовању. Очекујемо да ће оба ова
елемнта занчајно утицати на квалитет наставе. ИКТ обуку је прошао су прошли сви
чалнови колектива. Током 2014/15. шк. године је започето са применом нових технологија
у процесу наставе. Своја нова знања и вештине презентовали су одмах на седницама
Наставничког већа у оквиру анализе извештаја за претходну годину и планова и програма за
наредну школску годину.
Један део акције опремања овог простора на иницијатву родитеља је вођен у оквиру
акције и укључиввање у програм "Где је твоје дете сада", који је реалитован током
2013/14.шк. год.
Евалуација пројекта
Евалуација је спровођена у складу са реализованим корацима, и као таква је током
претходног периода стално отварала нове задатке и активности које смо реализовали и
мењали и сам пројекат и конкретне задатке. Редовно је вршено праћење, анализе, провере
знања.
Број неоправданих часова, број укора и казни се значајно смањио, број ученика који су
укључени у слободне активности и секције се повећао, општи успех ученика се повећао,
годинама немамо ученика који су пали на поправни испит. Постигнуће ученика на
завршном испиту је све боље. Број ученика који су осовојили награде за I, II, III место на
општинским, градским и републичким такмичењима је константан, број награћених
наставника за постигнуте резултате се повећао. Критерији нам се полако повећавају, о чему
треба јако водити рачуна, и развијати високу осетљивост за овакве промене На
такмичењима ученици континуирано постижу добре резултате из године у годину.
Средња оцена на нивоу школе је 4,46, што је бољи резултат него претходних година.
На крају школске године смо родитељима дали упитник о томе како виде школу и њене
могућности. Један од закључака је да задовољство родитеља са школом расте са степеном
информисаности, без обзира на школски успех и постигнуће ученика. Такође се итиче као
важан фактор осећање сигурности и безбедности за њихову децу у целини, и кроз однос
према деци и кроз однос према учењу и њиховој укупној безбедности.
Неке од активности школе су биле пропраћене јавним медијима, ТВ и новине.
Сматрамо да су сви актери школског обухваћени овим програмом , али у различитој мери.
Генерално смо јако завољни, јер је овај пројекат покренуо и отворио нове ресурсе. Много
тога је активно померање, а да у почетку нисмо ни могли да предвидимо такве резултате.
Што се тиче конкретних могћности примене ММ метода и просторија, сматрамо да смо
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тек започели свој рад и да нам предстоји дуг период откривања и сазнавања.
Цео процес који траје и даље, је у великој мери променио нашу мисију и визију, у
дефинисање школе као места извора развоја и одрастања ученика кроз различите заједничке
активности са одраслима.
План одрживости постигнутих ефеката
Све што је ураћене у претходном периоду , се једним делом наслонило на стање које је
постајало, у овом периоду се развијало, мењало и направљен је социјални оквир за даљње
грађење. Постоје ефекти који се не виде и који се не мере, а изражени су кроз људски однос и
однос према раду, учењу, заједничком ангажовању, вредновању и уважавању. Поред свих
материјалних, организационих и незавршених , а започетих активности надоградили смо и
овај важан део, који ће нам омогућити да и даље мењамо наше идеје и конкретне задатке.
Планирамо да реализујемо изборни програм информатике од V разреда, да се ММ
технологија више користи у настави, да буде више часова које ће ученици и насатвници
припремати, да достигнуту ниво сачувамо и негујемо као сталан облик рада, да на
адекватан начин озвучимо свечану салу, да као и до сада пратимо и користимо све
могућности које су нам на располагању. И да као и до сада користимо људски потенцијал
који носи колектив ученици, њихови родитељи и локална заједница.

За школски тим,
Бранка Тишма
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПРЕВЕНЦИЈА ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ

Специфичности школе важне за реализацију програма:
По резултатима рада које је ова школа до сада постигла налазимо се на самом врху
основних школа у Републици Србији и велики број родитеља жели да упише своје дете у ову
школу иако не припадају нашем подручју.
Родитељи ученика сами учествују у опремању учионица и другог школсог простора у
којима деца уче и раде. Савет родитеља има значајну улогу у школском животу и учествује у
свим важним догађајима.
Наставнички кабинети опремљени су са рачунарима, већина наставника прошла је
обуку за рад на компјутерима. Рачунари се користе у припреми и реализацији часова и
тестовa знања. Планови, припреме, програми, извештаји, писмени и контролни задаци,
подаци о ученицима се праве у електронској верзији.
Високо је развијен тимски рад, који се негује и подржава, систематски се улаже у
међусобне односе у колективу и у раду са децом. Сви облици стручног усавршавања и
напредовања се подржавају и негују као важан део школског живота.
Развијена је сарадња са родитељима и локалном заједницом. Већина активности
везаних за стручно усавршавање и разна такмичења ученика на нивоу општине Земун
одвија се у нашој школи.
Школски простор је пријатан и лепо опремљен, оплемењен зеленилом, који се са
много пажње одржава, у чему учествују и ученици школе. У опремање и уређење
простора се непрекидно улаже, што отвара нове могућности за осмишљавање и
реализовање нових активности. Истовремено овакав приступ покреће све учеснике
школског живота на нова улагања.
Распоред часова је специфичан и обухвата поред редовних часова и додатну и
допунску наставу, секције и изборне активности, час оделењског старешине и оделењске
заједнице, као и дежурства наставника за време одмора и пре почетка наставе, уклопљене
паузе на нивоу стручних Већа. Пре почетка школске године је израђен и усвојен
оријентациони распоред писмених и контролних задатака, распоред главних дежурних
наставника на спратовима и улазима за ученике. Сви распореди су истакнути у холу школе и
укључени су у Кодекс, који родитељи нових ученика добијају на почетку школске године.
Постоје јасни принципи, правила и критерији за све облике живота и рада у школи и
сви су упознати са њима. Успостављена је јасана структура и временски оквир за све
активности који се реализују у школи.
Правовремено и адекватно информисање свих учесника школског живота је важан
фактор међусобног уважавања и заједничког улагања у разлите активности
Програми који се континуирано реализују у школи: "Здрава школа", "Школско
развојно планирање", "Школа без насиља", "Школски полицајац", "Самовредновање",
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"Превенција деликвентног понашања".

Вредности које уткане у свакодневни живот и рад школе:из програма који се реализују
Поред редовне наставе, и ваннаставних активности запослени у свој рад уносе и
вредности из других програма који се реализују у школи:
-

Целодневна настава у прва два разреда, која доприноси свеукупном сагледавању
ученика у систему образовања, тимском раду и развијеној сарадњи на свим
нивоима;

-

Здрава школа, која је допринела развоју и неговању хуманих односа и здравих
стилова живота

Дете и култура, развија и негује међусобне односе , сматрајући да је социјална
средина извор развоја;
-

Волонтери, су допринели осамостаљивању ученика и њиховом већем ангажовању
у школском животу;

-

Полицајац у школи – пилот програм, доприноси свеукупној бризи и безбедности
ученика;

-

Школско развојно планирање – пилот, допринело је квалитетнијем коришћењу и
опремању школског простора, увоћењу наставног кадра у корићење ММ
технологије, отворио нове могућности сарадње са родитељима и локалном
заједницом;

-

Школа без насиља – пилот, је допринела јаснијем дефинисању школских
правила, ојачавању наставника у руковођењу разредом , формирању заштитне
мреже у школи и дефинисању улога зпослених у школи;

-

Превенција малолетничке деликвенције у основним школама је допринела
развијању протективних фактора и позитивно социјално везивање за школу уз
пружање могућности и за ученике и за одрасле;

-

Самовредновање је допринело квалитетнијој систематизацији и изради
докумената за праћење рада у школи;

-

Живети сада и овде је заједничка истраживачка активност деце и одраслих у
активном процесу мењања школске средине

-

Професионална оријентација за ученике завршних разреда основне школе је
комплексан приступ интересовањима и потребама ученика који захтева учешће
ученика, школе, родитеља и локалне заједнице.

Теоријски приступ:
1.

Приступ целовитости и широко схватање појма деликвенције које може да
повеже све прогреаме и обухвати све активности I које се дешавају у школи.

2.

Програм деликвенције као интегришуће полазиште за различите активности,
садржаје и програме који се реализују у школи.

На основу резултата истраживања урађеног у школи и пажљиве анализе тренутног
стања и расположивих материјалних и људских ресурса ми смо се определили за
подржавајуће активности и програме
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Стратегија:


Кроз различите акције и активности подстицати развијање протективних фактора и
позитивно социјално везивање за школу уз пружање могућности и за ученике и за
одрасле



Позитивно социјално везивање за школу уз признање постигнућа Активности
реализоване кроз друге програме

Школско развојно планирање: израда и опремање дискиотеке, реновирање
фискултурне сале, опремање две нове учионице за информатику, завршено опремање
радионице за ТО, рад на издавачкој делатности школе израду монографије, прављење
спискова свих ученика и радника школе, прављење видео и других записа са различитих
школских активности, подстицање наставног кадра на стручно усавршавање и напредовање
у струци уз адекватно истицање резултата и награђивање. Коришћење ММ технологије за
угледне часове, представљање и презентације нових садржаја, припреме за учење, излете,
екскурзије, обележавање различитих празника, свешаности, за оделењске заједнице…
Планови, припреме, програми, извештаји, писмени и контролни, подаци о
ученицима се праве у електронској верзији, прелазна фаза је у току, још увек постоје и
класични облици рада. Повећан број угледних часова и активности. Ученици учествују у
припреми часова са својим наствницима. Повећан број и разноврсност ваннаставних
активности. Повезивање рада секција и заједничке културне активности на нивоу оделења,
разреда, школе. Обележавање рођендана у школском простору.
Релизација превентивних радионица са свим оделењема. Рад вршњашњачког тима.
Ојачавање наставника за руковођење разредом . Коришћење елемената форум театра у
настави. Формирање унутрашње и спољашне заштитне мреже у школи и дефинисање
улога зпослених у школи. У току је израда протокола о сарадњи са институцијама локалне
заједнице. Израђени су протоколи праћења и раелизације различитих садржаја са
инстиуцијама из социјалне заједнице Упознавање колектива и Савета родитеља са
Посебним протоколм за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно – васпитним установама. Релизација спортских турнира са промоцијом фер- плеја
у спортским активностима. Ушли смо фазу самосталное реализације програма.
Школски полицајац: стална и свакодневна сарадња и размена са јасно очуваном
мером за међусобне компетенције.
Самовредновање: Израдили смо електронску везију обраде добијених резултата
контролних и писмених вежби. Урађени су различити образаци праћење реализације
наставе и других активности. за евиденцију припрема, који може да се користи редовно,
повремено на нивоу школе, стручног већа или појединца. Израђени су обрасци и утврђена
форма писања извештаја, програма, оперативних планова. Дорађен табеларни преглед
учешћа ученика на свим такмичењима у току године. У изради је табела за учешће ученика у
другим активностима у школи и ван школе. Са групом ученика израђени ајтеми-тврдње за
вредновање рада настаника. Урађено истраживање са ученицима осмих разреда. Израђени
индикатори за самовредновање наставника . Израђују се спискови свих који су завршили
нашу школу по генерацијама, оделењима са именима разредних старешина и свих
запослених који су радили у школи од њеног оснивања.
Професионална оријентација за ученике завршних разреда основне школе – програм
се остварује кроз заједничку активност свих учесника програма у пет корака:
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самоспознаја, информисање о занимањима и каријеери, упзнацање са путевима образовања,
релни сусрети и избор занимањаи предвиђено заједничко откривање, сазнавање упознавање
и међусобна подршка у иуважавање свих учесника програма.
Реализација Програма рада школе у целини и сви програми који се реализују у школи
допринели су бољим резултатима.
Стручно усвршавање се појачало, посебно се ослања на своје унутрашње потенцијале и
ресурсе. Тако је у претходној школској години реализовано 20 угледних часова.
Карактеристично је да су сви часови припремани тимски, да били измештени у простору, да се
све више подстиче групни рад, ММ технологија све више у употреби, . Посебну вредност
овом раду даје чињеница да сви часови били веома посећени и да су покретали квалитетне
дискусије .
Број неоправданих се часова континуирано смањује. У овој школској години имамо
укупно ученика који имају смањену оцену из владања на крају школске године. казне се
углавном изричу због неоправданих изостанака. Појачано је правовремено информисање
родитеља о понашању и успеху ученика и саветодавни рад како да заједно са својом децом
превазилазе настале проблеме. Сви ученици школску годину завршили са позитивним
успехом у јуну. Ученици су на различитим такмичењима освојили 9 првих места на
републичком нивоу.
У реализацији овог програма због бројних других активности, појачавали смо оне
видове и облике рада који су афирмативни за све учеснике, тамо где већ имамо солидне
резлтате и где препознајемо и код ученика, запослених и код родитеља да већ постоји
референтни оквир, јака мотивација и лична и професинолна интересовања. Очекујемо да
ћемо на тај начин најбоље покренути и искористити постојећи људски потенцијал.
Појачан је рад секција. Ученици се мотивисали за за овај облик рада бољим
информисањем и уношењм промена у облике рада и начине реализације ових активности.
Организован читав низ низ активности у којима је промовисан рад и резултати ученика у
појединим обласима и активностима, без обзира на њихов општи успех. Покушали смо и
време одржавања секција што је могуће више да прилагодимо њиховим укупним обавезама
и у школи и ван школе.
Менторисање, као облик рада се показао као врло ефикасан ученик одрасли, у
међусобном ученика односу није дао видљиве резултате. Неколико ученика је до краја
школске године било укључено у овај облик рада, а један број ученика је био укључиван
привремно и повремено, по потреби. И још један принцип је заживео; ако ученик има
здравствених или других проблема, обраћа се стручним сарадницима, разредним
старешинама, предметним наставницима, а они предузимају мере у складу са потребама
ученика и у договору са родитељима. Ниједан ученик током школске године није изашао из
школе пре завршетка редовне наставе,без знања запослених у школи. Све чешће нам
родитељи дају и повратне информације.Посебност школе су неговани међуљудски односи
на свим узрастима и нивоима. Овом сегменту школског живота поклања се посебна пажња
кроз:
1.

јасно дефинисање захтева у оквиру свих облика школског живота (резултат
урађен Кодекс школе)

2.

правовремено и континуирано информисање свих учесника школског живота на
различите начине (огласна табла, видео пано, школски пано, (спољашњи паноизлог интерни месечни подсетници, лифлети...)
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3.

неговање колективног духа и припадности школи (беџеви, спортски дресови,
обележавање постигнућа ученика и наставника, различите заједничке активности
...)

4.

подстицање тимског рада у свим активностима

5.

развијање сарадничког односа на свим релацијама: ученик-наставник, ученикученик и школа-родитељ

6.

истицање позитивних вредности и ставова у свим ситуацијама и вредновање
постигнутих резултата

7.

развијање и неговање протективних фактора на свим нивоима

8.

развијање, подстицање и неговиње целовитог приступа свим аспектима
школског живота Поред стварања услова за разноврстан и успешан рад,
отварања и опремања нових простора, обогаћивања разних активности,
реализацији различитих програма посебан акеценат смо ставили на
информисање свих учесника школског живота, на развијње позитивног
социјалног везивања за школу, постизању што бољег школског успеха, постизању
добрих резултата на различитим такмичењима и појачаног учешћа у различитим
активностима.

Ученички успеси су и ове школске године обележавани у просторијама дискотеке и
клуба, посебно тимски, заједно са њиховим школским друговима, родитељима,
наставницама, директором и стручним сарадницима. За те порилике смо осмислили
захвалнице које добијају и као екипа, тим и као појединци заједно са својим наставницима –
менторима.
Крај школске године
Током школске године је организован низ активности културног и спортских
садржаја.
Обележавање различитих празника и догађаја на нивоу школе је постало
традиционално и за ученике и за родитље. Сви ученици имају могућност прославе рођендана
у школи.
Чланови колектива су током шк.год. контактирали са медијима који су испратили
велики број активности у нашој школи

Школски тим
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ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ОШ
,,Лазар Саватић'' је поштовао предвиђену динамику састанака и,по угледу на досадашњу
праксу,у току школске 2018/2019. године чланови Тима су се окупљали минимум једном
месечно. На тај начин, у школској 2018/2019. години реализованоје четрнаест састанака
Тима, који су се бавили интервентним и превентивним активностима на тему насиља и
дискриминације у нашој школи. Тим је радио у саставу: Будимир Нововић – директор
школе (до 08.12.2018), Горан Петровић – директор школе (од 08.12.2018), Бранка Тишма –
психолог школе, Иван Костић – педагог школе, Марина Романић – наставник разредне
наставе (координатор Тима), Ненад Димитријевић – наставник енглеског језика, Биљана
Будимир – наставник енглеског језика, Ана Бабић Сретеновић – наставник географије,
Драгана Пешић – наставник разредне наставе, Јелена Банићевић – наставник разредне
наставе, Наташа Мишић – наставник разредне наставе, Жељко Козарев – школски
полицајац (у току школске године пребачен на друго задужење, мада школа није добила
званично обавештење од Министарства унутрашњих послова), Ивана Тодоровић –
представник Савета родитеља и Лара Савић – ученица одељења 7-1 и представник
Ученичког парламента.
Као и у досадашњој пракси,Тим се трудио да покрене и координира реализацију
превентивних и интервентних активности у школи које имају за циљ стварање ненасилног
и подстицајног окружења за све ученике. Настале неспоразуме настојали смо да решавамо
реагујући одмах и сагледавајући целокупну слику неког догађаја. Другим речима, на
превенцији насиља као главном задатку Тима радило се континуирано, о чему сведоче
записници са одржаних састанака Тима. Они су детаљно поткрепљени разматраним
протоколима пријављених случајева, који су у случају неких ученика, након изречених
васпитних мера, имали за резултат и смањене оцене из владања. Због тога ћемо у наставку
споменути само упечатљивије садржаје и школске активности које смо реализовали у
циљу превенције насиља и промоције позитивних животних вредности.
На почетку школске године у холу школе је освежен информативни пано Тима,
намењен ученицима и родитељима, који је садржавао списак чланова Тима (са
контактним мејл-адресама), телефоне надлежних сервисних служби и нудио низ
информација о превенцији насиља и дискриминаторних облика понашања, као и уопштене
васпитне савете родитељима.
У оквиру програма ,,Школа без насиља'' са ученицима се континуирано радило на
превенцији насилних облика понашања будући да је већи број интервентних активности
овог програма реализован имплементацијом у различите школске активности.
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У оквиру пројекта ,,Основи безбедности деце'' инспектори МУП-а су од почетка
школске године одржали по осам предавања (једно месечно) у одељењима 4. и 6. разреда.
У оквиру истог пројекта, инспектори МУП-а су у три одељења 1. разреда реализовали
шест предавања (два по одељењу).
У сарадњи са Ученичким парламентом, и наставником Жарком Петровићем као
координатором, 22. новембра 2018. године, учествовали смо у обележавању Светског дана
толеранције.
Тим је 25.06.2019. организовао Округли сто на тему ,,Грађење односа'', којем су
присуствовали чланови наставничког Већа. Циљ је било осмишљавање додатних
заједничких активности које би јачале заједништво и емпатију код ученика, стварајући
што подстицајније ненасилно окружење за све ученике.
У току школске 2018/2019. године, од планирана три, Тим је реализовао два
предавања. ,,Безбедно понашање деце на Интернету'' (уместо ,,Изазова ИКТ-технологија'')
је назив предавања које је 20.03.2019. године реализовано за ученике другог, трећег и
четвртог разреда. ,,Девијантни облици понашања и последице'' је назив предавања које је
05.06.2019. године реализовано за родитеље ученика школе. Својим пропустом сматрамо
чињеницу да у току ове школске године нисмо успели да реализујемо предавање
,,Активност слушања'', али верујемо да ће тај пропуст бити исправљен у наредној
школској години.
У Дечјој недељи 2018. године започели смо акцију ,,Наше лепе речи'' у којој смо, на
месечном нивоу ,посредством одељењских старешина и наставника, подстицали код
ученика писање лепих порука које су тематски усмерене према: њима самима, њиховим
родитељима/старатељима, вршњацима, наставницима...Залагали смо се за читање
репрезентативних порука у оквиру одељења, а репрезентативне ''лепе речи'' су јавно
презентоване на паноима у холу и на првом спрату школе, као и на школској ,,Фејсбук''
страници. На тај начин, у овој школској години реализоване су теме: ,,Поносим се собом
због...'', ,,Извини због...'' и ,,Хвала за...''.
Због упечатљивих ученичких радова који су украшавали школске просторије, али и
развијали емпатију, језичке вештине и креативност ученика – Тим сматра да је акција
,,Наше лепе речи'' успела, али и да није испунила сав свој потенцијал, будући да известан
број наставника није учествовао у истој. Међу њима су и колеге које су у школској
2017/2018. години као разлог неучествовања у ,,Недељама лепих порука'' навели како би
им више одговарале недеље које нису на самом крају школске године, сугеришући да то
буде пракса у будућности. Из реализованог и приложеног је очигледно да смо им у
школској 2018/2019. години изашли у сусрет, али залагање са њихове стане је изостало.
Полазећи од актуелног Годишњег плана Тима, свега претходно написаног и
чињенице да је, упркос континуираном раду Тима, у школској 2018/2019. просветној
инспекцији упућена једна представка родитеља по питању насиља над учеником наше
школе – без изречених мера школи као резултатом - предлози Тима за наредни период
односе се на:
-

-

проналажење начина (ефикаснијих од досадашњих) који би утицали на подизање
свести свих учесника школског живота о важности превенције насиља и њиховој
личној одговорности, с циљем повећања конструктивне одговорност сваког
појединца у борби против дискриминације и насиља;
реализација предавања ,,Активност слушања''.
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Овај извештај део је Безбедоносне процене у школи, реализације пројекта ,,Школа
без насиља'' и целокупног извештаја о раду школе.
Координатор Тима за заштиту од дискриминације
насиља, злостављања и занемаривања
ОШ ,,Лазар Саватић'',
Марина Романић
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРОГРАМУ ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА
за школску 2018/2019. годину

ОШ „Лазар Саватић“ је започела реализацију програма Школа без насиља године.
Сви учитељи, наставници, стручни сарадници и директор су прошли комплетну едукацију
током имплементације програма. Нови чланови колектива се током менторског периода
упознају са циљевима, задацима и садржајима рада овог програма. Сматрамо да је школа
имала добро изграђен професионални и социјални оквир школског живота и пре уласка у
програм, па смо нове тенденције лакше уградили у свакодневни живот школе. Школа је
према реализовним садржајима и постигнутим резултатима завршила процес
имплементације овог програма у школски живот кроз реализацију седмог корака,
самопроцене школе. Тиме смо ушли у самостално извођење програма.
Радни материјал за рад са ученицима: превентивне радионице, анимирани филмови,
правила реституције, руковоћење разредним заједницама, сарадња са родитељима који смо
добили током процеса едукације наставници и разредне старешине слободно користе
током школске године. Радионице и структуирани разговори су коришћени током целе
школске године, углавном на часовима одељенске заједнице. Њихова примена је
прилагођена конкретним условима и дешавањима у школи.
Информисање родитеља о различитим активностима је појачано на различитим
нивоима преко родитељских састанака, дана отворених врата, видео паноа у школии на
спољашњем зиду школе , редовним изложбама фотографија, ученичких радова и других
докумената о различитим активностима у школи на школским паноима и школском
излогу, паноима у одељењима, редовном анкетирању и нформисању преко анкетних
листића о организовању различитих активности са ученицима, други штампани
материјали које родитељи добијају, фејсбука школе, сајта школе., учешћем чланова
колектива и ученика у различитим медијима. Посебно је значајн фејсбук школе који на
позитиван начин поккреће и развија позитиван однос према школи. Томе допринисе и
учешће у медијима.
Елементи форум театра се користе у оквиру редовне наставе српског језика и на
одељенским заједницам предметних наставника који су прошли едукацију. Овај вид рада
се није раширио међу осталим наставницима , иако смо улагали напоре да искористимо
његове предности. Принципе рада форум театра су наставници српског језика примењују
у реализацијји наставе српског језика.
Материјали са принципима и методама за оснаживање наставника и руковођење
одељењима су коришћени у раду према избору наставника током школске године.
У школи смо дефинисали унутрашњу заштитну мрежу и улоге свих запослених у
ситуацијама када се појаве и насилни облици понашања и други проблеми и потребе деце.
Током прошлих година смо започели израду и примену пратеће документације. Дежурни
наставници записују у књигу дежурстава уколико дође до неких непримерених понашања,
конфликата и сукоба за време великих одмора. Израђен је формулар за констатовање насталог
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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проблема, предузете кораке и праћење ученика уколико дође до међусобних конфликата.
О свим таквим догађајима редовно се информише тим и, који предлаже додатне мере и прати
релизацију пчпланираних мера. На томе треба радити и даље, да се пронађе оптималaн облик
вођења записа.
Спољашња заштитна мрежа, која је постојала и раније кроз сарадњу са различитим
институцијама, што се посебно односи на Центар за социјални рад Земун, Дом здравља
Земун и Муп Земун, је квалитетније структуирана и једним делом формализовна. Од
2008/9 шк.год смо примењивали протоколе за праћење овог вида рада. Само потписивање
и израда Протокола о сарадњи због тешкоће дефинисања званичних нивоа обавезности и
одговорности остали су на договорном нивоу.
Рад вршњачког тима и рад ученичког параламента се преплићу током школске
године. Чланови вршњачког тима активно учествују у раду парламента. Честе су биле
заједничке активности и договори. Томе је допринео наш отворени приступ овом облику
рада и настојање да се демократски облици рада пренесу на различите активности
ученика. Уведена је кутија поверења, коју ученици користе за постављање питања,
примедби и предлога за даљњи рад. Кутија пповерења
Садржаји рада и постигнути резултати презентују се на наставничком већу и
стручним већима континуирано током године. Родитељи се редовно информишу о свим
значајним корацима.
Школска правила су увек била јасно дефинисана и комуницирана кроз постојећи
Кодекс школе, рад одељенских заједница и информисање родитеља. На почетку школске
године сви родитељи новоуписаних ученика добијају Кодекс школе, а сви родитељи на
првом родитељском састанку добијау у штампаној форми школски календар, са
убележеним датумима за дан отворених врата и родитељских састанака, дневни ритам у
школи, распоред контролних и писмених за текућу школску годину и упутство за правдање
изостанака ученика.
Рад на реституцији правила се више односио на њихову видљивост и уједначеност
приликом примене. Није било потребе да се мењају правилници, већ да се усагласи
њихова примена на нивоу школе. У школи се високо вреднују и категорије постојања
школских и одељенских правила и постајање јасног социјлног оквира реализације свих
активности у школи. Посебно је наглашена спремност да се правила мењају и прилагођавају у
складу са променама у животу и раду ученика и одраслих. Ово су области рада у које се
дуго и континуирано улаже од стране целог колектива и веома се високо вреднује.
Формиран је школски тим за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама. Кроз
Програм рада школе дефинисни су кораци и конкретна задужења чланова колектева у
примени овог Правилника. Са Правилником су упознати родитељи, преко Савета
родитеља, родитељских састанака, Кодекса школе, који на почетку школске године
добијају сви родитељи новоуписаних ученика. Израћен је Протокол за ситуације када се
догоди неки ексцес. Овим Протоколом јеј асно предвиђено опис ситуације и сви предузети
кораци у конкретном случају.
Директор школе, психолог и педагог су учествовали на Конференцији Школе без
насиља
„Мрежа школа без насиља“. До сада смо били учесници свих конференција, које су
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организоване у оквиру програма „Школа без насиља“

Током школске године су организовани турнири на нивоу школе из кошарке, одбојке и
фудбала. На њима су доследно промовисана фер – плеј спортска правила на терену. На крају
шкoлске године је одиграна традиционална фудбалска утакмица између ученика осмих
разреда и њихових наставника. Успеси ученика на спортским и другим такмичењима су
пригодно обележени у школи.
Треба истачи да да школа предузима различите мере на стварање позитивног
школског окружења, на формирање правила као социјалног оквира за школски живот и
развијање вредности и норми у међусобним односима и развијање правила и заштите
вредности ненасиља.
На нивоу школе се негује превентивни однос ккоји обухвата развијање различитих
социјалних вештина, решавање социјалних проблема, развијање емпатије и контрола беса.
Савет родитеља је све више у функцији покретања различитих активности и
промовисању позитивног односа према школи и колским активностима, али решавању
различитих проблема који настају у процесу одрастања ученика. Родитељи се посебно
укључују у проблеме који настају кроз различлите форме електронског насиља., које стално
мења своју форму. Заједно смо градили правила коришћења фејсбука и различитих игрица
и сматрамо да смо томе постигли велики успех. Крајем проле школске године се појавила
нова форма насиља које настаје коричћењем вајбера. Предстоји намда у наредној школској
години изнађемо нова ррешења за овај облик насиља.
Дуги низ година школа интензивно сарађује са организацијом „Родитељ“ и укључује
се у реализацију и активности програма „И родитељи се питају“.
Школски тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања прати
сва дешавања међу ученицима у школи и редовно одржава своје седнице. Израђен је систем
размене информација из школског живота, што омогућава школскомтиму да прати сва
дешавања у шкли ида по потреби предузме потребне мере и учествује у решавању проблема
насталих у односима између учесника школског живота.
Дежурстав наставника с и ученика су појачана у школском простору, како би се
увремењено реаговали на различите школске ситуације.
Код чланова колектива постоји велики степен слагања у процени успешности
реализације овог програма, што одражава ефекте тимског рада и заједничко грађење ставова и
стандарда на нивоу школе. Чланови тима процењују да су сви чланови колектива у
потпуности упознати са циљем, садржајем програма и својом улогом у релизацији програма,
као и да су сви актери у потпуности учествовали у реaлизованим обукама за овај програм.
Сви чланови колектива су добро обавештени о корацима у реалилзацији програма и
сматрају да су све активности предвиђене програмом у потпуности реализоване.
Превентивне мере су присутне и живе у школи . Програмске активности су саставни део
прогрма рада школе на различитим нивоима. Посебно се истиче видљивост програма, јер
повремено постоји утисак да је наш укупан рад недовољно препознатљив.
Локална заједница делимично учествује у реализацији различитих програма. И
поред свих настојања још увек је више неформалног карактера. Подршка локалне заједнице
постоји, и могла би бити и значајнија, не само у оквиру заштитне мреже. Медији су
прпопратили неке наше активности. Други видови сарадње и подршке нам највише долазе
од стране родитеља и пријатеља школе, кроз различите активности.
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У 2013/14. школској години директор школе је покренуо фејсбук школе на који
поставља записе свих актуелности из школе: фотографије, видео снимке, новинске чланке
као и записе других медија. Истовремено поставља и различите документе из историје
школе, који постоје у школи и које прикупља на различите начине. Овај вид активности је
покренуо бивше и садашње ученике школе да се активније укључе у школски живот
школе. Од школске 2014/15 су формиране фејбук профили по гернереацијма уписа у
школу. Оови облици ангажовањадопринесе формирању вредне и значајне документације о
школи и обеазовању и отварају социјалне контексте међусобног повезивања и неговања
позитивног односа према школи и свим учесницима школског живота.
Школски психолог учествује у реализацији СОС програма Минисарства просвете од
1012/13.шк.год. У оквируовог програма јеузео учешће на конференцији „Реаговање
образовно-васпитниог система у кризним ситуацијама“. Колектив је упознат са начинима
реаговања у кризним ситуацијама.
Много се улаже и у препознавање различитих облика насиља, и код ученика и код
одраслих. Развијена је већа осетљивост за потребе ученика и за све облике насиља, као и
спремност да се адекватно реагује. Ученици у велкој мери препознају, именују и
пријављују различите облике насиља. На све облике насиља се одмах реагује.
Развијена је висока осетљивост код свих учесника школског живота на различите
облике насиља због чега је у овој школској години у раду са ученицима, родитељима и
наставница посебна пажња поклењена препознавању облика понашања који нису школско
насиље у које спадају различити облици антисоцијалног понашања, борбени спортови, туча
као игра, играње насилних видео игрица, предрасуде и кажњавање где треба разликовати
насилне поступке од насиља. Сматрамо да на овоме треба интензивно радити и у наредној
школској гопдини.
У школи се реализују и други програми који на различите начине ангажују ученике,
запослене у школи, родитеље и локалну заједницу. Ти различити видови укључивања свих
учесника школког живота значајно утчу на на међусобни однос. Веће уважавање и
прихватање различитих захтева, који се пред све нас постављају.
И поред тога што су родитељи добро информисани о самом програму и његовим
корацима, иницијатива за грађење здраве атмосфере у школи у великој мери креће од стране
школе
Програм и поједини његови делови су у потпуности одрживи. Има још много тога да се
уради. Посебни напори се чине да све што се ради буде део процеса рада и међусобног
граћења живота свих актера школског живота.
За школски тим Бранка Тишма

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
за школску 2018/2019. годину

Тим за маркетинг и промоцију школе је ове школске године радио у следећем
саставу::
- Брун Марко – родитељ,
- Булатовић Виолета – наставник разредне наставе,
- Ђукић Пејчић Весна – библиотекар и координатор тима,
- Јеринкић Виолета – наставник информатике,
- Костовић Виолета – наставник српског језика,
- Лисинац Радмила – вероучитељ,
- Мишић Марија – наставник музичке културе,
- Петаковић Јелена – наставник српског језика,
- Пешић Драгана, наставник разредне наставе,
- Стаменковић Весна – наставник музичке културе,
- Тешић Жељко – наставник српског језика.
- Тонић Момир – ученик 8/3
У овој школској години тим је радио у измењеном саставу јер је обогаћен са три
нова члана. Тиму су се придружили: наставница информатике, Виолета Јеринкић, родитељ
ученика Николе Бруна, Марко Брун и ученик Момир Тонић. У другом полугодишту из
тима је исписана Биљана Будимир, а уписане су Драгана Пешић, наставник разредне
наставе и Радмила Лисинац, вероучитељ.
Годишњи план рада тима је незнатно измењен у односу на прошлу годину и усвојен
је на састанку одржаном 14. 10. 2018. г.
У току школске 2018/2019. године одржано је 7 формалних и више неформалних
састанака. Кључна тема скоро свих састанака била је израда сајта школе и е-часописа. На
састанку одржаном 5. 12. 2018. договорено је да се на Педагошком колегијуму одреди
начин учешћа свих Стручних већа чији би чланови слали материјале за е-часопис
наставници Ј. Петаковић. На састанку са новоизабраним директором школе, одржаном 5.
2. 2019. доносе се конкретне одлуке о изради е-часописа и сајта школе.
У периоду од 6. 2. 2019. до 4. 3. 2019. чланови тима су у непрекидној комуникацији
везаној за израду новог сајта школе: дају предлоге, сугестије, идејна решења. Рад на сајту
иде споро, мењају се верзије, али не задовољавају критеријуме чланова тима. Након низа
неуспелих покушаја да сајт добије жељени изглед, директор школе ангажује другу особу
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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која нам на састанку 11. 3. 2019. представља нови сајт школе. Том приликом, као и 19. 3.
2019. одржана је и обука о уносу садржаја у нови сајт. До краја школске године сви
елементи сајта су попуњени адекватним садржајима.
Јелена Петаковић је у раду на електронском часопису укључивала поједине
наставнике који су ангажовали ђаке да пишу текстове из различитих области школског
живота и рада. Радови ученика млађих разреда слати су школском библиотекару.
Одабрани текстови, цртежи, фотографије, графикони, табеле,
објављивани су у
одређеним рубрикама. На пословима око уређивања и графичког дизајна ангажован је
радник који је осмислио часопис тако да може да се изда и у штампаном облику.
Активности које су обележиле школску годину, а тичу се промоције школе:
АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ

ДАТУМ

Дружење са Пеђолином, 1. р.
Градско првенство у стоном тенису
Учешће хора у Литургији за
Крстовдан
Светски дан туризма
Изложба: „Моје је право да живим
срећно и здраво
Додела награда за Недовршену причу

Будимир Нововић
Милош Ђоковић

3. 9. 2018.
25. 9. 2018.

Марија Мишић

27. 9. 2018.

М. Мраовић, Ж Петровић

27. 9. 2018.

Оливера Бачанац

1. 10. 2018.

Драгана Пешић
В. Пејчић, В. Булатовић,
Б. Генцел
Весна Пејчић
Милош Ђоковић

4. 10. 2018.

Посета првака Библиотеци Свети Сава
Доситејево перо у БГБ
Општинско првенство у футсалу
Приредба поводом Октобра – месеца
књиге
Општинско првенство у атлетици
Дружење са У. Петровићем на Сајму
књига
Радионица са Ј. Петровић на Сајму
књига
Градско првенство у пливању
Општинско такмичење у рукомету
Изложба: Недеља лепих порука
Обележавање Међународног дана
толеранције
У сусрет Фестивалу науке

Весна Пејчић
Милош Ђоковић, Ивана Ристић
Жељко Тешић
Жељко Тешић
Милош Ђоковић
Милош Ђоковић
Марина Романић
Ж. Петровић, М. Романић
А. Стојановић, Ж. Петровић

Изложба: Михаило Петровић Алас
Европско првенство у теквонду
Учешће хора у манифестацији 100 г.
од завршетка 1. св. рата

М. Бабић, С. Вучићевић, Д.
Војиновић
М. Ђоковић, И. Ристић
Марија Мишић

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

5. 10. 2018.
6. 10 2018.
9. 10. 2018.
12. 10.
2018.
13. 10.
2018.
23. 10.
2018.
26. 10.
2018.
1. 11 2018.
3. 11. 2018.
7. 11. 2018.
16. 11.
2018.
21. 11.
2018.
3. 12. 2018.
4. 11. 2018.
5. 11. 2019.
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Дечија песничка сусретања
у Библиотеци Свети Сава
Књижевна радионица у књижари
Пчелица
Наступ хора старијих разреда у
Руском дому

Ж. Тешић, Снежана Миленковић

4. 12. 2018.

Ж. Тешић

6. 12. 2018.

Марија Мишић

11. 12.
2018.
26. 12.
2018.
26. 12.
2018.
26. 12.
2018.
27. 12.
2018.
28. 12.
2018.

Новогодишњи концерт

Марија Мишић

Новогодишња приредба

Миленковић, Бачанац

Новогодишња приредба

Н. Пилчевић

Новогодишња приредба

В. Булатовић, Б. Генцел, Н.
Опачић

Најлепша новогодишња честитка

Жарко Петровиђ

Изложба: Божић

Радмила Лисинац

28. 12.
2018.

Бранка Тишма

9. 1. 2019.

Милош Ђоковић
Весна Стаменковић

15. 1. 2019.
15. 1. 2019.
18. 1. 2019.
25. 1. 2019.

Интервју РТС: Значај школског
распуста
Градско такмичење у ватерполу
Најраспеваније одељење
Општинско такмичење у одбојци за
дечаке
Богојављење, посета патријарха и
градоначелника
Богојављење, 1. место у пливању,
Дуња Бељин
РТС 1 О читању
Изложба: Свети Сава
Приредба за школску славу Светог
Саву
Мали Пјер, општинска изл.
Школе за 21. век
Општинско такмичење Златна сирена
и Мали вокални састав
Сајам средњих школа
Градско стамбено:Лифт није играчка
Посета Патрише Сташ
Општинско такмичење из српског
језика
Поново ради телескоп
Општинско такмичење у рецитовању

Милош Ђоковић
Горан Петровић

19. 1. 2019.

Д. Пешић, Р. Лисинац

19. 1. 2019.

Бранка Тишма
Н. Раичковић
Тешић, Костовић,Раичк.
Мишић, Стаменковић
Небојша Раичковић
Г. Петровић, Б. Тишма, Б.
Будимир, Булатовић

23. 1. 2019.
25. 1. 2019.

М. Мишић, В. Стаменковић

14. 3. 2019.

Б. Будимир, Костовић, Раичковић,
Ђоковић
Виолета Булатовић
М. Ђоковић
Тешић, Чантрић, Костовић,
Петаковић
Р. Станишић, Н.Паулица
В. Пејчић, Тешић, Чантрић, Н.
Мишић

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

26. 1. 2019.
6. 3. 2019.
12. 3. 2019.

15. 3. 2019.
15. 3. 2019.
15. 3. 2019.
17. 3. 2019.
18. 3. 2019.
19. 3. 2019.
148

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску
2018/19.годину

Позориште лектира: Ромео и Јулија
Градско такмичење из страних језика
Књижевни сусрет: Лидија Николић и
А. Новаковић
Општинско такмичење у кошарци
Читалачка значка
Књига, наша најбоља другарица
Градско такм. Златна сирена
Градска књиж. олимпијада
Мали Пјер, градска изложба
Медији, представник за медије
амбасаде САД Џ. Хагенгрубер
Градско такмичење у рецитовању
Градско такмичење из историје
Градско такмичење из географије
Градско такмичење у стрељаштву
Мале олимпијске игре
Хор у Николајевској цркви на Цвети
Дан планете Земље
Представа за 1. р. поводом Дана
планете Земље
Мини мини спорт, Спортски савез
Београда
Републ. такмичење уизвођењу
традиционалне песме
Државно такмичење иѕ математике
Републичко такмичење у стрељаштву
Дечје ликовно стваралаштво ДЕЛИС
2019.
Песниче народа мог, Ваљево
Архимедесов математички турнир
Књижевни сусрет са Дејаном
Алексићем
Радионица у конаку кнегиње Љубице
Читалачка значка, додела награда у
библ. Св. Сава
Фестивал „Саватић у мају“
Представа Четири чаробне речи
Предавање:Ђаци вас моле...ЈКП
„Паркинг сервис“
Е-часопис „Лазар“
Прваци будућим првацима
Кенгур без граница
Премијера емисије Космос...

Б. Будимир, В. Костовић
Б. Будимир, Д.Стојилковић

20. 3. 2019.
20. 3. 2019.

Ж. Тешић, В. Ђукић Пејчић

21. 3. 2019.

Милош Ђоковић
В Ђукић Пејчић
Жељко Тешић
В. Стаменковић, Мишић
Ј. Петаковић
Н. Раичковић

22. 3. 2019.
22. 3. 2019.
28. 3. 2019.
28. 3. 2019.
30. 3. 2019.
1. 4. 2019.

Б. Будимир

13. 4. 2019.

Ј. Чантрић, Ж. Тешић
Ђ. Комленовић, И. Дрљача
Ж. Петровић, А. Бабић
М. Ђоковић
наст. раз..наст. 1,2. и 3.р.
Марија Мишић
Ж. Петровић, М. Мишић, Н.
Паулица

14. 4. 2019.
15. 4. 2019.
16. 4. 2019.
17. 4. 2019.
18. 4. 2019.
21. 4. 2019.

наставници разредне наставе 1. р.

23. 4. 2019.

наставници разредне наставе 1. р.

25. 4. 2019.

Весна Стаменковић

11. и 12. 5.

Дејана Војиновић
Милош Ђоковић

11. и 12. 5.
14. 5. 2019.

Небојша Раичковић

14. 5. 2019.

Јадранка Чантрић
Слађана Стојнић
В. Пејчић, наставници разредне
наставе
Ж. Тешић, И. Дрљача
В. Пејчић, наставници разредне
наставе
М. Мишић, В. Стаменковић
В. Булатовић, Б. Генцел, Н.
Опачић
В. Булатовић, Б. Генцел, Н.
Опачић
Ј. Петаковић
В. Булатовић, Б. Генцел
Николае Паулица
Н. Паулица, Р. Станишић

17. 5. 2019.
18. 5. 2019.

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

22. 4. 2019.

21. 5. 2019.
22. 5. 2019.
23. 5. 2019.
25. 5. 2019.
28. 5. 2019.
29. 5. 2019.
4. 6. 2019.
5. 6. 2019.
9. 6. 2019.
11. 6. 2019.
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Духовске свечаности, храм Св. Саве

Драгана Пешић, Јадранка Чантрић

16. 6. 2019.

И ове школске године реализован је велики број активности које су допринеле
промоцији наше школе. Посебно треба издвојити то што је урађен нови сајт и е-часопис
који би требало да имамо и у штампаној форми. За идућу школску годину остаје да се
уведе радио-станица.
Школски библиотекар:
Весна Ђукић Пејчић

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА
ЗА УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
за школску 2018/2019. годину

Чланови Тима за унутрашње уређење школе у школској 2018 / 2019. години су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Небојша Раичковић – наставник ликовне културе
Даница Павићевић Ђоковић – наставник у целодневној настави
Николаје Паулица- наставник у целодневној настави
Оливера Бачанац – наставник разредне наставе
Сандра Рајковић – наставник биологије
Данијела Дугалић – наставник енглеског језика
Јелена Гверо – Павловић- наставник биологије
Ивана Јовић - наставник у целодневној настави
Олга Радаковић- наставник у целодневној настави
Гордана Матић- наставник разредне наставе
Радмила Лисинац- наставник веронауке
Иван Милорадовић-наставник веронауке
Јасенка Антонић- наставник француског језика
Ана Комазец – наставник у целодневној настави
Никола дамљановић, ученик

Чланови тима за унутрашње уређење школе, у сарадњи са колегама, ученицимиа и
свим запосленим који учествују у раду и животу школе, су се бавили пословима уређења
школског ентеријера, у намери да се изгради лепа и подстицајна средина за несметан и
креативан рад свих учесника у наставном и вананаставном процесу, а који се изводи у
простору наше школе.
Групним и индивидуалним радом се, као и у досадашњем периоду израђивале
најразноврсније декорације, осмишљавали школски панои као и сценографије и
амбијенталне поставке приликом обележавања пригодних датума..
Тим за унутрашње уређење је сарађивао са Активом за културу и уметност,
наставницима разредне наставе, предметним наставницима, као и школским
Културно уметничким друштвом које координира културним манифестацијама у нашој
школи.
Годишњи план активности тима:
Време реализације
активности

Носиоци активности

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII

Активности

Доношење годишњег
плана рада Поправка

×

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

×

Директор, Тим за
естетско уређење
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оштећених
ормарића,уређење
школског дворишта и
уређење учионица
Обнављање намештаја
и опреме
Уређење паноа
Естетско уређење
ентеријера школе и
опремање слика
Опремање хола
цвећем и одржавање
ходника
Реконструкција и
кречење фасаде, бојење
ограде школе, извођење
грађевинских и
столарских радова
Тромесечне изложбе
најлепших ликовних
радова

школе,домар, помоћно
особље

× × × Помоћно особље

× ×

Ликовна
секција, предметни
× × × × × × × × × × × × наставници,наставници
разредне наставе,
ученици
× ×

× × ×

Тим за естетско
уређење школе

× × × × × × × × × × × × Помоћно особље
Ангажована
грађевинска
фирма, локална
заједница, родитељи
×

×

×

Ученици, наставници

Хронолошки поређане активности Тима за естетско уређење школе
 Школа је спремно дочекала прваке и друге ђаке тако што је хол био украшен
паноима добродошлице.
 26. 09. 2018. обележен је Европски дан језика уз помоћ колега наставника
страних језика.
слика 1
 У октобру је обележена Дечија недеља кроз различите активности.
Што се тиче уређења школе Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања је украсио паное у холу на тему Гумицом
толеранције избришимо насиље
слика 2
слика 3
 Дана 16.11.2018. у школи је обележен МЕЂУНАРОДНИ ДАН
ТОЛЕРАНЦИЈЕ. Жарко Петровић, наставник грађанског васпитања, је у
пратњи, и уз ангажовање, представника Ђачког парламента, координатора
школског Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања Марине Романић и ученика различитог узраста посетио већи број
одељења у току 2. часа, подсећајући их на важност прихватања и поштовања
различитости међу децом и људима. Панои су били изложени у холу школе.
слика 4

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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У сусрет Фестивалу науке , у среду, 21. новембра одржана је презентација
предмета из групе природних наука. Ученици старијих разреда показивали су
наставна средства и огледе уз одговарајућа објашњења ученицима четвртог
разреда, који су имали могућност да се придруже раду.
слика 5


У децембру је у оквиру обележавања новогодишњих празника објављен конкурс
за избор најлепше честитке које ће бити изложене у холу школе.



27. децембра одржане су новогодишње приредбе и концерт, сцену је радио
Тим за естетско уређење школе
слика 6
слика 7
 Школски Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања покренуо је у месецу октобру - месецу Дечје недеље - ученичку
акцију ,,Наше лепе речи'', у овиру које ученици на месечном нивоу учествују у
наменском писању порука употребом ''лепих'' речи. Крајем децембра те поруке
су постављене на пано у холу школе.
слика 8
 Наставници веронауке украсили су хол школе дечијим радовима поводом
обележавања Бадњег дана, Божића и Савиндана (током јануара).
 У суботу 26. јануара 2019. године у нашој школи је одржана централна
прослава школске славе Савиндана. С почетком у 18 часова уприличена је
свечана академија коју је чинио музичко-драмски програм посвећен
обележавању осамсто година Српске архиепископије (1219-2019).
слика 9
слика 10
 Крај првог полугодишта био је повод за малу ретроспективу реализованих
пројеката са ученицима првог разреда ОШ ,,Лазар Саватић", презентујући
њихове продукте са јасним употребним и васпитним вредностима.
слика 11
слика 12
слика 13
слика 14

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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Од октобра 2018. до краја марта 2019. године трајао је низ пројектних
активности у оквиру пројектне наставе којом су били обухваћени ученици
петог разреда наше школе (5/1, 5/2 и 5/3) на часовима предмета Српски језик и
књижевност, али и уз корелацију са осталим предметима (Техника и
технологија, Ликовна култура, Историја и др.).
Изложбени пано у холу школе
слика 15
слика 16
слика 17
 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва а
организатор свега наставница математике Дејана Војиновић, расписао је
Конкурс за идејно решење насеља Призмавац, где је успешно повезано више
предмета. Изложени радови су красили хол наше школе у марту месецу.
слика 18
слика 19
слика 20
слика 21
слика 22
слика 23
 Широм света 22. април се обележава као Дан планете Земље.
На тај дан организују се акције које имају за циљ промену еколошке свести и у
којима, према неким подацима, учествује више од пола милијарде људи.
Наша школа је и ове године имала угледну активност, коју су припремили
ученици ОШ „Лазар Саватић“ и наставници Николаје Паулица, Марија
Мишић и Жарко Петровић, у сарадњи са општином Земун.
Пре угледне активности, родитељи су донирали саднице за учионицу на крову
школе.
слика 24
слика 25
слика 26
 Наставници веронауке су поводом прославе Васкрса 2019.године украсили
паное дечијим радовима.
 Дана 23.4.2019.г. ученици првог разреда наше школе су кроз игру и забаву
активно учествовала у извођењу представе „Скупљај своју амбалажу и носи на
рециклажу“. Глумачка екипа на челу са Бодом Нинковићем подсетила је ђаке на
значај заштите животне средине, али и научила како да се отпад разврстава и
како рециклира.
Затим су дружење наставили у школском дворишту, где су са пријатељима из
компаније ,,Макси-Делез Србија” и ЈП ,,Зеленило Београд” засадили пет
садница Панчићеве оморике. Тако су прваци стекли нова знања о заштити
животне средине и обележили Дан планете Земље. Наш простор је улепшан са
новим и ретким дрвећем.
слика 27
слика 28
 У биоскопској сали ОШ „Лазар Саватић“, одржано је премијерно приказивање
емисије „Космос: Планете Сунчевог система“. Ова емисија је настала као
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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финални продукт вишемесечних активности ученика одељења II/1, а рађена је
по узору на оригинални серијал „Космос: Лично путовање“ Карла Сегана.
11. 6. 2019. год.у биоскопској сали ОШ „Лазар Саватић“, одржано је премијерно
приказивање емисије „Космос: Планете Сунчевог система“. Ова емисија је
настала као финални продукт вишемесечних активности ученика одељења II/1 и
њиховог учитеља Николаја Паулице, а рађена је по узору на оригинални
серијал „Космос: Лично путовање“ Карла Сегана. Деца су у школском
дворишту радили пројекцију раздаљине планета цртајући кредом.

слика 29
слика 30



У плану је и украшавање пода на 2.спрату школе тако што ће се пројекција
раздаљине планета цртати на поду фарбом.
Поводом Светског дана заштите животне средине 5.јуна, отворен је конкурс
где су награђени дечији радови, макете,панои. Они су касније изложени у холу
школе.



Хол школе краси и поставка наставника математике ``Пирамида``где су
приказане различите врсте грађевина у облику пирамиде кроз историју.
слика 31
слика 32
слика 33
слика 34
слика 35

Координатор Тима за унутрашње уређење школе:
Ана Комазец
наставник у целодневој настави
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ИЗВЕШТАЈ
о раду Школског одбора
за школску 2018/19год.
У школској 2018/19 год. одржано је укупно 10 седницa Школског одбора /
04.09.2018; 06.09. 2018; 17.09.2018; 20.11.2018; 27.12.2018; 22.01.2019; 27.02.2019.;
13.05.2019; 03.07.2019; 21.08.2019./
Школски одбор разматрао је следећа питања из своје надлежности у складу са
чланом 119. Закона основама система образовања и васпитања /Сл. гласник РС бр 88/2017;
27/2018 ; 10/19/и чланом 125 Статута школе:
1. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за школску 2018/19год.
2. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/19 год,
3. Доношење Годишњег плана рада за школску 2018/19. год.
4. Доношење Годишњег плана стручног усавршавања запослених,
5. Усвајање Извештаја о самовредновању,
6. Усвајање Извештаја о раду Савета родитеља,
7. Усвајање Извештаја о раду Школског одбора,
3. Усвајање записника са претходних седница,
4. Упознавање чланова Школског одбора са Записницима о извршеним инспекцијским
надзорима,
5. Разматрање извештаја о успеху ученика на тромесечју, полугодишту и на крају школске
године
6. Усвајање Извештаја о годишњем обрачуну за 2018.год.
7. Доношење предлога о избору директора школе
8. Доношење Школских програма од 1-8 разреда,
9. Доношење Анекса Школских програма за 2, 6,7 разред
10. Доношење Школског развојног плана за период 2019-2021 год.
11. Доношење Измена Правила понашања ученика, радника школе и родитеља,
12. Доношење измена и допуна Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика школе,
13. Доношење измена и допуна Статута школе,
14. Конституисање Школског одбора,
15. Упознавање чланова Школског одбора са решењем Министра просвете науке и
технолошког развоја о именовању Горана Петровића за директора установе,
16. Усаглашавање радно-правног статуса директора школе са изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања,
17. Именовање чланова и формирање Актива за школско развојно планирање,
18. Доношење финансијског плана школе за 2019год; доношење измена финансијског
плана,
19. Давање сагласности на план набавки и на измене плана набавки
Записници са претходних седница усвајани су на следећим седницама већином
гласова од укупног броја чланова, у складу са чланом 35 Пословника о раду Школског
одбора.
На свим седницама Школског одбора постојао је кворум за рад и одлучивање.
Приликом гласања испоштована је процедура предвиђена Пословником о раду
Школског одбора.
Све одлуке по предвиђеним тачкама дневног реда на одржаним седницама, донете
су већином гласова од укупног броја чланова или једногласно.
На основу горе изложеног, може се донети закључак да је Школски одбор у
потпуности остварио надлежности из члана 119. Закона о основама система образовања и
васпитања.
Председник Школског одбора
Матија Карахасан
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
за школску 2018/19.годину

Савет родитеља школе је у току претходне школске године одржао 5 седница у пуном
саставу и једну седницу саСавета родитеља ученика осмих разреда. На седницама је у просеку
присуствовало и активно учествовало у раду 23, од укупно 30 родитеља који сачињавају
ово тело.
На првој седници је извршено је конституисанје Света родитеља и верификација
нових чланова Савета родитеља. За Предсеника Савета родитеља школе изабрана је
Драгана Соћанин, а за заменика председника Савета родитеља Гордана Кукркић.
Родитељи су на седницама Савета редовно и благовремено информисани о свим
важним питањима из живота и рада у школи. Школском успех и понашање ученика су
разматрани кваратално. Чланови Савета родитеља су правовремено информисани о свим
радовима, адаптацијама и припремама за почетак школске године. Родитељи су разматрали
годишњи извештај о раду школе за 2017/18.шк.год и годишњи план рада школе за
2018/19.шк.год. Упознати су са Извештајем рада директора за 2017/18. шк.год. и на крају
првог полугодишат 2017/18.шк.год. Информисани су о упису ученика у средњу школу, о
упису првака и формирању оделења првих, других и петих разреда у овој школској години.
Током школске године су редовно информисани о свим школским и ваншколским
активностима, кадровским, матреријалним и другим капацитетима школе. Родитељи су
укључени и информисани о организовању изборне наставе и могућностима избора у овој
школској години.
Једногласно и добровољно су донете одлуке о родитељским издвајањима за: Ђачки
динар, Црвени крст, Дечји савез, осигурање ученика преко „Дунав – осигурања“ и давања за
реализацију целодневне наставе.
У оквиру припрема и реализацијe екскурзија, излета и рекреативне наставе, родитељи
су учествовали у целом процесу од информисања о предлозима за реализацију ових
програма, анкетирања, учешћа у раду комисија, разматрања програма и планова, избора
агенције која ће реализовати ове активности, до разматрања извештаја. Комисије за избор
агенције која ће реализовати ове програме су сачањивали представници Савета одељења,
која су укључена у реализацију програма и директор школе. Комисије су отварале понуде на
седници у присуству секретара и вршиле избор агенције за реализацију сваког од
предвиђених програма. Послујући према Правилнику о организацији излета, екскурзија и
наставе у природи утврђене су дневнице за наставнике.
Родитељи су редовно информисани о посетама, извршеном надзору, извештајима
просветне инспекције и о предложеним мерама и предузетим активностима, као и о свим
другим посетама званичних институција и других организација и појединаца који су, својим
ангажовањем доприносили раду школе су даване информације благовремено.
По решењу Скупштине града Београда број 112-643Ц од 22.07.2015.год. именовани
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су представници Савета родитеља у Школски одбор за период од четри године. За рад у
саставу овог тела именовани су Драгана Соћанин, представник одељења 3/4, Катарина
Стојановић,представник одељења 4/1 и Оливера Мајдич, представник одељења 3/3. Састав
Школског одбора је верификован на седници Школског одбора.
Организација и обележавање мале матуре и матурске вечери у школском простору
подржана је и ове године од стране родитеља, који су се активно укључили у различите
аспекте реализације овог догађаја.
О реалилзацији програма "Школа без насиља", "Превенција деликвентног
понашања", "Самопроцењивање", "Школско развојно планирање", "Професионална
оријентација у завршним разредима основне школе",„Развионица“ родитељи су редовно
извештавани. Према предвиђеном програму и процесу реализације активности родитељи су
се активно укључли у планирање и реализацију сваког од ових програма.
И у овој школској години је извршено анкетирање родитеља ученика који похађају
целодневну наставу о потребама родитеља за усклађивањем дужине боравка ученика у
школи са њиховим радним временом. На основу добијених података смо ускладили радно
време учитеља са потребама које су исказали родитељи, тако да је од почетка школске
организован рад са ученицима до 17 сати. Анкетирани су и родитељи 3.и 4. разреда, ради
организовања боравка за ове ученике и организације овог облика рада, који је органиозован у
сарадњи са Градским секретаријатом. Због повећаног броја ученика , који су укљућени у
програм боравка, родитељи су покренули иницијативу за формирање четврте групе за
боравак. Током ове шк. Год. Организација и реализација овог прогрма је имала потешкоћа
због честих промена учитеља, који су били укључени у реализацију наставе у боравку, о
чему су родитељи обавештавни.
Током школске године родитељи су путем анкетних листића информисани и
анкетирани о учешћу ученика у различитим активностим као што су систематски
лекарски прегледи организовани и реализовани у школи, вакцинисање ученика, учешће
ученика у различитим ваннаставним активностима, које школа реализује у сарадњи са
друштвеном средином родитељима и запосленима у школи, организовању излета
екскурзија и наставе у природи, посетам музејима и другим институцијама културе и
образовања.
У оквиру припрема за завршни испит ученика осмих разреда родитељи су били
упознати са свим предвиђеним корацима и изменама које су настале, припремама , које су
релизоване у школи пробном изласку на завршни испит, постигнутим резулатима, пробним
тестовима и потребним мерама за што успешнији постигнуће ученика. Посебно је
организован родитељски састанак за родитеље осмих разреда, где су добили детаљне
информације о начину полагања завршног испита, професионалној оријентацији и
резултатима тестирања ученика на крају седмог разреда, што је повезано са стандардима у
образовању на крају школовања ученика у основној школи. На седници Савета родитеља
донета је одлука да се у овој школској године родитељи посматрачи не укључе у активности
Завршног испита. Родитељи су истакли да имају потпуно поверење у све што школа чини за
ученике и да је много важније да запослени знају свој посао.
Родитељи су информисани о начину избора уџбеника за наредну школску годину и о
предлозима од стране наставника. Листа предложених уџбеника за ученике од 1. до 8.
разреда једногласно усвојена.Родитељу су информисани и о могућностима бесплатних
уџбеника, које је одобрило Министарство просвете.. израшене су анкете и у складу а им су
реализоване активности добжијања бесплатних уџбеника.
Проблем заштите ученика од злоупотребе електронских медија у комуникацији са
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другима и у међусобној комуникацији је и у овој години био актуелан. Родитељи су се
активно укључили у превазилажење проблема коришћења интернета и фејсбука на
неадекватан начин. Заједничким напорима смо успели да ученике укључимо у разговоре о
корисним могућностима нових технологија у комуникацији и умањењу и делимичној
контроли различитих облика повређивања.
Родитељи и ученици су се активно укључили на школски фејсбук, који је директор
школе формирао у овој школској години, и на тај начин су допринели кавлитетнијем односу
према школи и начину коришћења електронских медија.
У оквиру свога рада родитељи су и даље покретали питања грађења односа између
учесника шкoлског живота, ношења новца у школу, начина коришћења мобилних
телефона, коришћења компјутера, играња игрица, исхране, организовање и обележавање
различитих празника на нивоу школе и оделења, организовање и реализација различитих
активности уз сарадњу са наставницима.
Ангажовањем у раду Савета школе и оделења родитељи су подржали поштовање
Кодекса понашања у свакодневном школском животу. Посебно су истицали поштовање
принципа и критерија облачења, шминкања и понашања ученика. Истичу важност
уједначиних ставова од стране наставног особља на нивоу школе, као и да запослени чувају и
граде свој статус и кроз поштовање и уважавање Кодекса.
Предлозима и сугестијама родитељи су узели учешћа у настојањима школе да се
превазићу проблеми са понашањем једног броја ученика, несараднички однос неких
родитеља према школи, проблеме које деца имају са учењем. Посебно интересовање су
исказали према: начину оцењивања ученика, организовања слободног времена ученика,
припремама за завршни испит, организацији и покретању ваннаставних активности.
Чланови Савета родитеља су покренули и учествовали у организацији обележавања
екипних успеха ученика у различитим областима такмичења и тако допринели грађењу
позитивних односа између ученика који постижу резултате, њихових школских другова и
чланова колектива школе.
Покретане су и реализоване хуманитарне активности: прављење новогодишњих
пакетића за слабовиду децу и децу са Косова, у оквиру активности "Мали дар велико срце".
Кроз акцију прикупљана играчка, књига и школског прибора израђено је преко сто
пакетића за слабовиду децу и децу са Косова.
Подржана је и акција прикупања средстава за акцију "Трка за срећније детињство".
Велико ангажовање и подршка од стране родитеља је било и у оквиру припреме и
организације одласка школског хора на међународном фестивал хорова у Прагу.
Родитељи су подржали и програм "Спорт у школе" који је намењен ученицима од 1. до
4. разреда.
Чланови Савета родитеља су у оквиру својих оделења информисали родитеље о свим
важним питањима на нивоу школе и покретали активности опремања и уређивања
учионица. Такође су подржали и покренули акције уређивања и опремања и другог
школског простора.
Извештавање са родитељских састанака и разматрање, анализа садржаја и учешћа
родитеља у овом облику рада је допринело давању предлога за њихов успешнији рад, и
допринело је активнијем учешћу родитеља на нивоу одељенских заједница. Посебно је
наглашена потреба за разменом информација на нивоу одељенских заједница. Ово је
допринело јаснијем и потпунијем информисању о раду, ставовима школе и организацијом
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рада у школи као и разрешавању различитих ситуација, које настају због непотпуних
информација. И поред значајног учешћа родитеља у различитим активностима у школи
посебно је истакнуто да постоји потреба да се на нивоу одљења изнађу начини да се
чланови Савета родитеља ставе и у функцију грађења међусубних односа и разрешавања
различитих равојних и животних проблема у одрастању ученика. Истакли су потребу да се
укључе у конструктивно превазилажење различитих потешкоћа и веће ангажовање и
иницијативност већег броја родитеља, како би се још више обогатио живот у школи и
умањила усмереност свом детету , а развијао заједнички утицај на одрастање ученика у
одељењу.
У овој школској години је посебна пажња посвећена уређивању школског простора.
Родитељи су се активно укључили у уређивање учионица и у припремне активнсоти за
измену дрвених површина радних столова и столица у свим учионицама. У сарадњи са
разредним старешинам све дрвене елементе и офарбали металне рамове школског
намештаја. У оквиру ових активности дали су сагласност на на израду мурала у школском
дворишту површине 500
.осликавање мурала је покренуо бивши ученик школе Андреј Јосифовскиу сарадњи с
аградом Београдом.Један део средстава за израду мурала су прикупли родитељи и ученици
шкле.
Укључивањем у различите активности, прихватањем различтих активности од
стране школе и личним ангажовањем родитељи су подржали школу и настојање да заједно
градимо развојно подстицајну средину за ученике.
Треба истаћи да су родитељи били веома ангажовани и да су у великој мери
ускладили своје захтеве и ставове. Све одлуке су доношене једногласно. Посебно су током
године били заинтересовани за политику вођења активности у школи подржавајући све што
сматрају да је интерес ученика и њиховог развоја.

Председник Савета родитеља,
Драгана Соћанин
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
за школску 2018/19. годину

Педагошки колегијум током године је одржао више планираних састанака
предвиђеним планом рада (у Годишњем плану рада школе), као и низ неформалних
састанака одржаних по потреби ради ефикаснијег решавања текућих питања.
Током протекле школске године Педагошки колегијум је имао шест (од седам)
састанака везаних за почетак - крај године и завршетке класификационих периода - успех и
дисциплину ученика. Састанцима су присуствовали координатори стручних већа и на
њима је извршена анализа постигнућа ученика, њихово напредовање из појединих
предмета, али и тешкоће у раду са којима се наставници сусрећу.
У циљу осигурања квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада на почетку
школске године урађен је и календар одржавања угледних часова. Већина планираних
угледних часова је и реализована, извршена анализа и дате смернице наставницима за даље
подизање квалитета рада. Иновације које су унете у реализацију угледних, али и редовних
часова у највећем проценту односиле су се на примену ИКТ - а у настави. У начину расподеле
и задужења новом наставном опремом учествовали су и чланови педагошког колегијума
Настављен је тренд уређења учионица и опремања истих дидактичким материјалом.
Коришћење нових технологија у функцији побољшања наставног процеса је трајан задатак
свих чланова колектива.
Наставници разредне наставе посећивали су и угледне часове колега других
стручних већа, предметних наставника, а све у циљу сталне потребе за бољом корелацијом и
сарадњом.
Чланови Педагошког колегијума пратили су реализацију стручног усавршавања
наставника посетом различитих акредитованих семинара. Уочена је тенденција
континуираног похађања математичких трибина у организацији «Архимедеса» како
професора математике, тако и професора разредне наставе. Педагошки колегијум је
мишљења да би праксу реализације различитих семинара у самој школи требало задржати и
даље.
У току месеца маја, утврђен је коначан списак уџбеника за наредну школску годину.
Наставници разредне наставе имали су прилику да присуствују презентацији уџбеника
неколико издавачких кућа.
Сходно одредбама Закона које предвиђају могућност присуства родитеља часу,
Педагошки колегијум је разматрао и донео интерне формуларе за ту прилику као и
одређено писано упутство. Током претходне школске године није било родитеља који су
изразили жељу да присуствују часовима редовне наставе.
Припреме за крај школске године акценат су ставиле на активности везане за
спровођење уписа ученика у средње школе и полагања завршног испита свих 118 ученика
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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осмог разреда. У априлу месецу спроведено је пробно тестирање сходно добијеним
смерницама Министарства просвете. Урађена је ајтем анализа добијеног постигнућа која
је, у сарадњи са предметним наставницима, разматрана на стручним већима. Благовремена
организација допринела је да се целокупан ток уписа испоштује без тешкоћа.
Планом Педагошког колегијума предвиђено је и праћење реализације Школског
развојног плана, Акционог плана као и процеса самовредновања. С тим у вези
представници Тима за самовредновање Педагошког колегијума, на заједничком састанку,
договорили су начин и обим ангажовања свих чланова Наставничког већа у међусобној
посети часовима.
Током претходне школске године чланови Педагошког колегијума разматрали су
педагошко-психолошку оправданост за реструктурирање одељења четвртог разреда и
заузели став да се некадашња пракса школе не примени.
На основу анализа, постигнутих резултата, извештаја о самовредновању, а у складу са
Годишњим планом школе и Развојним планом, чланови Педагошког колегијума дали су
предлог активности које ће бити реализоване кроз Развојни и Акциони план за наредни
период.

Испред Педагошког колегијума.
Горан Петровић, директор школе
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ИЗВЕШТАЈ
ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
за школску 2018/19. годину

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
Према Стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, на првом
састанку, Тим се определио да се током текуће школске године посебно бави праћењем и
вредновањем Области 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Тим за самовредновање и вредновање рада школе је након консултација са
директором и члановима осталих тимова, најпре сагледао своје активности у претходном
периоду.
Према донетом плану рада и Стандардима квалитета рада образовно - васпитних
установа Тим је направио план динамике рада.
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА
Резултати ученика на завршном испиту
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
3.1.1.

Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и
математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.

3.1.2.

Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског/матерњег језика и математике.

3.1.3.

Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског/матерњег језика и математике.

3.1.4.

Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског/матерњег језика и математике.

3.1.5.

Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа
републичког просека.

3.1.6.

Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване
резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе
учења.

3.1.7.

Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и
математике су уједначена.
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Остварени резултати
Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су
на нивоу или изнад нивоа републичког просека
Обрадом и анализом резултата са завршног испита и упоређивањем са резултатима
на републичком нивоу, утврђено је да су резултати ученика наше школе, на завршном
испиту из српског језика и математике, изнад нивоа републичког просека.
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Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњег језика и математике.
Обрадом и анализом резултата са завршног испита утврђено је да више од 80%
ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског језика и
математике. На тестовима из српског језика и математике 98% ученика остварује основни
ниво стандарда постигнућа.
Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњег језика и математике.
Обрадом и анализом резултата са завршног испита утврђено је да више од 50%
ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског језика и
математике. На тестовима из српског језика и математике 86% ученика остварује средњи
ниво стандарда постигнућа.
Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског/матерњег језика и математике.
Обрадом и анализом резултата са завршног испита утврђено је да више од 20%
ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског
језика и математике. На тесту из српског језика 66% ученика је остварило напредни
ниво стандарда постигнућа, а на тесту из математике 33% ученика је остварило
напредни ниво стандарда постигнућа.

Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког
просека.
Обрадом и анализом резултата са завршног испита и упоређивањем са резултатима
на републичком нивоу, утврђено је да су резултати ученика на комбинованом тесту изнад
републичког просека.
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Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на
завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.
На завршном испиту није било ученика који добијају додатну образовну подршку.
Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и
математике су уједначена.
Обрадом и анализом резултата са завршног испита утврђено је да су просечна
постигнућа одељења на тестовима из српског језика и математике уједначена.

Анализом се такође може видети дистрибуција постигнућа ученика у односу на
оцене на крају седмог и осмог разреда. Утврђено је да оцене прате учинак на завршном
испиту уз мања одступања.
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Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
3.2.1.

Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој
ученика.

3.2.2.

Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним
образовним стандардима.

3.2.3.

Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.

3.2.4.

Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.

3.2.5.

Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са
програмским циљевима и индивидуалним потребама.

3.2.6.

Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.

3.2.7.

Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у
индивидуализацији подршке у учењу.

3.2.8.

Резултати националних и међународних тестирања
функционално за унапређивање наставе и учења.

користе

се

Остварени резултати
Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.
Анализом и прегледом релевантне документације и извештаја, утврђено је да се
резултати праћења образовних постигнућа користе за даљи развој ученика. Резултат је
садржан у ученичким постигнућима на крају школске 2018/2019. године што је детаљно
обрађено у извештају „Oпшти успех ученика од I до VIII разреда“. Просечна оцена на
нивоу школе је 4,57 (млађи разреди 4,78 старији разреда 4,41). У наставку је дат приказ
ученичких постигнућа по разредима.
ОПШТИ УСПЕХ
од I до IV разреда на крају 2. полугодишта
школске 2018/19. године
Укупно
ученика
са 1.раз.

418
Одељење
Број ученика
Одличан
Са свим петицама
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Неоцењен
Просечна оцена

I1
30
*
*
*
*
*
*
*
*

I2
29
*
*
*
*
*
*
*
*

I3
30
*
*
*
*
*
*
*
*

I4

I

*
*
*
*
*
*
*
*

89
0
0
0
0
0
0
0
0.00

II1
28
27
18
1

II2
28
26
15
2

II3
29
27
24
2

II4
24
24
16
0

4.90 4.83 4.92 4.90

II
109
104
73
5
0
0
0
0
4.89

III1
30
26
20
4

III2
26
18
8
6
2

III3
27
23
17
4

III4
30
24
12
5
1

4.86 4.50 4.85 4.65
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III
113
91
57
19
3
0
0
0
4.74

IV1
26
21
12
3
2

IV2
28
24
16
4

IV3
26
20
13
6

IV4
27
20
14
7

4.70 4.75 4.71 4.70

IV

Ukupno

107
85
55
20
2
0
0
0
4.72

329
280
185
44
5
0
0
0
4.78

%
100
85.11
56.23
13.37
1.52
0.00
0.00
0.00
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
на крају 2. полугодишта школске 2018/19. године
Одељење

V1

V2

V3

V

VI1

VI2

VI3

VI4

VI

VII1

VII2

VII3

VII4

VII

VIII

Укупно

%

Број ученика

26

25

27

78

26

27

28

26

107

26

24

29

25

104

29

29

30

30

118

407

100

Одличан

19

18

15

52

20

20

16

16

72

13

12

13

16

54

15

20

18

19

72

250

61.43

Врло добар

6

6

9

21

4

6

9

7

26

10

7

10

9

36

9

6

9

10

34

117

28.75

Добар

1

1

3

5

1

1

3

2

7

3

5

6

0

14

5

3

3

1

12

38

9.34

Довољан

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Недовољан

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0.49

Неоцењен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

4.43

4.41

4.50 4.54 4.39

4.48

4.40 4.56 4.43 4.46

4.46

4.36 4.14 4.29 4.19

4.26

VIII1 VIII2 VIII3 VIII4

4.33 4.48 4.37 4.55

средња оцена
од 2. до 8. раз.

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

Укупно

VIII

VIII3

Одељење

VIII4

VIII1

VIII2

VII

VII3

VII4

VII2

VI

VII1

VI4

VI2

VI3

V

VI1

V4

V2

V3

4.57

V1

Средња оцена

Просечна оцена

V4

Може се закључити да школа има висок ниво остварености ученичких постигнућа.
Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у
складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.
Ученици којима је потребна додатна образовна подршка су укључени у ИОП и
остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења и прилагођеним
образовним стандардима.
Ученици 7/4 је спроведена индивидуализација наставе, након праћења постигнућа и
анализе резултата, у сарадњи са родитељима, уведен је у ИОП 1. Ученица је постигла врло
добар успех (3,73).
Ученик 2/4 од првог разреда похађа наставу по ИОП 2, за шта постоји сва неопходна
пропратна документација, која је уредна. Добро се асимиловао у колектив, оцена
стимулативна по дете. Општи успех је у складу са прилагођеним циљевима, садржајима и
начина остваривања програма наставе и учења и постављеним исходима образовно
васпитног рада (4,71). Одобрен је персонални асистент, али због листе чекања помоћ
асистента није реализована у пракси.
Ученици 5/2 ове године је спроведена индивидуализација наставе. Због слабог вида
ученици су прилагођавани тестови – величина слова, фонт и остала средства за рад.
Праћена током године и постигла врло добар успех (4,17).
Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.
Школа поседује дневник евиденције допунске наставе која се уредно води. Увидом у
евиденцију је утврђено да су ученици укључени у допунску наставу из следећих предмета:
српски, математика, енглески језик, француски језик, историја, географија, биологија,
физика и хемија. Укупно је укључено 202 ученика у допунску наставу у старијим
разредима.
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Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
Анализом оцена ученика из предмета код који су укључени у допунску наставу на
крају првог полугодишта и краја школске године, утврђено је да ученици показују
напредак у учењу. Напредак је у директној вези са континуитетом доласка на допунску
наставу.
Српски језик

Математика

17

33

Енглески језик Француски језик
Биологија Физика
39

32

12

Историја ГеографијаХемија

26

26

6

11

Оцене ученика који похађају допунску наставу – пети разред:
Оцене ученика који похађају допунску наставу
Српски језик
1. пол.

Средња оцена

Математика

2.пол.

1.пол.

Енглески језик Француски језик

2. пол.

1. пол.

2. пол.

1. пол.

2. пол.

3

3

4

3

2

3

3

2

3

3

3

3

2

2

3

2

4

3

3

3

3

3

3

2

4

4

2

2

4

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

4

5

2

2

3

2

3

2

3

4

2

3

2

3

3

4

2

2

2.77

3.08

3.00

2.00

3.50

3.25

2.56

2.33
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Оцене ученика који похађају допунску наставу – шести разред
Оцене ученика који похађају допунску наставу
Српски језик

Математика

Енглески језик Француски језик Биологија

Физика

1. пол.

1.пол.

1. пол.

1. пол.

Средња оцена

2.пол.

2. пол.

2. пол.

1. пол.

2. пол.

1.пол.

2. пол.

2. пол.

Историја

Географија

1. пол.

1. пол.

2. пол.

2. пол.

3
4
3
3
2
2
2

3
4
3
3
2
2
2

3
2
2
2
1
1
1
2
2

2
2
2
2
1
2
1
2
2

3
2
2
2
1
2
2

3
3
2
2
2
2
2

2
3
3
4
3
2
2
3
3
5
2
3
2
3

2
3
3
5
3
2
2
3
3
4
2
3
2
3

2
4
3
2
2
3

3
4
3
2
2
3

1
2
1
3
2
2

2
2
2
3
3
2

3
3
3
3
2
2
4
3
3

3
3
3
3
3
2
4
5
3

1

2

2.71

2.71

1.78

1.78

2.00

2.29

2.86

2.86

2.67

2.83

1.83

2.33

2.89

3.22

1.00

2.00

Оцене ученика који похађају допунску наставу – Седми разред
Оцене ученика који похађају допунску наставу
Српски језик

Математика

Енглески језик Француски језик Биологија

1. пол.

1.пол.

1. пол.

2.пол.

2. пол.

2. пол.

1. пол.

2. пол.

3
2
4

3
2
3

1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2
3
1
2
1
3
2
2
2
1
3
2

3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3

2
2
2
2
2
2

3.00

2.67

1.36

2.00

2.07

2.36

2.00

Физика

Историја

Географија Хемија

1.пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол. 1. пол.
2
2
3
2
2
3
3
1
2
2
4
4
2
2
2
3
2
2
2
3
3
1
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
2
2
2
3
3
4
3
4
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
2
2

2.17 2.67 2.83 2.10 2.40 2.30 2.60 2.20 2.80
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Оцене ученика који похађају допунску наставу – Осми разред
Оцене ученика који похађају допунску наставу

Средња оцена

Српски језик

Математика

Енглески језик Француски језик Физика

1. пол.

1.пол.

1. пол.

2.пол.

2. пол.

2. пол.

1. пол.

2. пол.

1. пол.

2. пол.

Историја

Хемија

1. пол.

1. пол.

2. пол.

2. пол.

3
3
3

3
3
3

2
2
2
2

2
3
3
2

2
2
2
2
2

2
2
3
3
4

3
2
3
2
2
2
2
3
2

3
2
3
3
3
3
3
3
2

2
3
2
2
2
1
1
2
2
2

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
3
2
2
2
3

2
3
3
3
2
2
3

2
2
2
2
1
2

2
3
3
3
3
2

3.00

3.00

2.00

2.50

2.00

2.80

2.33

2.78

1.90

2.10

2.43

2.57

1.83

2.67

Српски језик

Математика

Енглески језик Француски језикБиологија Физика

1. пол.

1.пол.

1. пол.

2.пол.

2. пол.

2. пол.

1. пол.

2. пол.

Историја ГеографијаХемија

1.пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол. 1. пол. 2. пол.

3.50

3.25

2.56

2.33

2.77

3.08

3.00

2.00

2.71

2.71

1.78

1.78

2.00

2.29

2.86

2.86

2.67

2.83

1.83

2.33

2.89

3.22

1.00

2.00

3.00

2.67

1.36

2.00

2.07

2.36

2.00

2.17

2.67

2.83

2.10

2.40

2.30

2.60

2.20

2.80

3.00

3.00

2.00

2.50

2.00

2.80

2.33

2.78

1.90

2.10

2.43

2.57

3.05

2.91

1.93

2.15

2.21

2.63

2.55

2.00

3.00

1.83

2.67

2.45 2.67 2.83 1.94 2.28 2.54 2.80 1.60 2.40 1.92 2.84

Оцене ученика који похађају допунску наставу – Укупно

Средње оцене из свих предмета

1.пол.

2.пол
2.27

2.59
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Допунска настава се уредно води и одржава и у млађим разредима из предмета
српски језик и математике. Укупан број ученика који је обухваћен допунском наставом у
мађим разредима је: српски језик 77 и математика 59 и сви су показали напредак у
постигнућима.
Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са
програмским циљевима и индивидуалним потребама.
Школа поседује дневник евиденције додатне наставе која се уредно води. Ученици
који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима
и индивидуалним потребама. Увидом у извештаје стручних већа утврђено је да ученици
који су укључени у додатну наставу остварују пласмане на тамичењима свих нивоа.
Ученици су учествовали на такмичењима из: енглеског језика, француског језика,
математике, четри врсте такмичења (такмичење из математике, Кенгур без граница,
Мислиша, Архимедисов турнир), техичког и информатичког образовања, технике и
технологије, информатике, физике, биологије, географије, хемије, српског језика и
књижевности, три врсте такмичења (Српски језик и језичка култура, Књижевна
олимпијада, такмичење рецитатора, Читалачка значка) и историје. Нивои такмичења су:
школско, општинско, градско и републичко. Анализом су обухваћени ученици и првог и
другог циклуса образовања.
Табеларни и графички приказ пласмана по нивоима и предметима.
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Анализом резултата учешћа на такмичењима може се закључити да постоји велика
заинтересованост деце за учешћем. По броју учесника предњаче премети у оквиру којих
постоји више врста такмичења као што су српски језик и књижевност и математика.
Ученици су остварили награде на свим нивоима такмичења. Број награда је обрнуто
сразмеран рангу такмичења.
Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.
У периоду од 3.-14. јуна реализована је припремна настава за завршни испит ученика
осмог разреда.
Припрема се односила на свих седам предмета које су ученици полагали на
завршном испиту: српски језик, математика, физика, хемија, биологија, историја,
географија.
За свеки предмет организовано је 10 часова припремне наставе. Поједини предметни
наставници, су са ученицима осмог разреда, спроводили припремну наставу континуирано
током целе године.
Након завршеног пробног завршног испита извршена је ајтем анализа и добијени
резултати су коришћени за планирање и реализацију припремне наставе из свих предмета
који су укључени у полагање завршног испита.
Просечан број бодова ученика осмог разреда школске 2018/2019. на завршном
испиту из математике је 12,809 из српског језика 14,347 и комбинованог теста 15,597.
Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у
индивидуализацији подршке у учењу.
На почетку школске године извршена су иницијална тестирања из свих обавезних
предмета. Резултати тестирања су коришћени за унапређење, индивидуализацију и
напредак у усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом.
Иницијална тестирања на републицком нивоу нису рађена.
Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за
унапређивање наставе и учења.
У сараднњи са Институтом за педагошка истраживања спроведена су два
истраживања. Тестирање „TIMSS“ за ученике 4. разреда у оквиру ког су ученици радили
тестове из математике и природних наука. Резултати тетирања ће бити објављени на
нивоу републике од стране Института за педагошка истраживања.
Међународно тестирања „LaNA“ за ученике 3. разреда у оквиру ког су ученици
приступили изради тестова из математике и читалачке писмености. Резултате тестирања
ће објавити Институт за педагошка истраживања на републичком нивоу.
ЗАКЉУЧАК:
У кључној области Ученичка постигнућа већина стандарда је остварена у
потпуности.
За подручје вредновања 3.1:
Наведени опис одговара нивоу остварености 4 (четири).
За подручје вредновања 3.2:
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Наведени опис одговара нивоу остварености 4 (четири).
НИВО ОСТВАРЕНОСТИ САМОВРЕДНОВАЊА У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКА
ПОСТИГНУЋА ЈЕ 4.
Предлог мера за унапређивање кључне области Ученичка постигнућа:
 Висок ниво остварености ученичких постигнућа треба
континуитету.

одржавати у

 Направити ајтем анализу по предметима из којих се полаже завршни испит и
резултате користити за планирање редовне и припремне наставе током школске
године. Из области где су постигнућа ученика била ниска, унапредити и
појачати рад.
 Одржати ниво на коме се изводи припремна настава са тенденцијом пораста.
 На основу иницијалних тестова направити план подршке и унапеђења наставног
плана и програма.
 Упознати стручна већа са детаљнијом анализом на почетку школске године и
дати предлоге развоја концепта унапређења.
 Анализу постигнућа ученика на крју 2018/19. по предметима и резултате
иницијалних тестова искористити за израду план за ученике којима је потребна
индивидуализација наставе.
 За ученике укључене у ИОП 1 и 2 израдити потребне планове у складу са
могућностима ученика и континуирано пратити нјихово напредовње.
 Утврдити заинтересованост ученика за ИОП 3
 За допунски рад јаче мотивисат и ученике и родитеље за континуирано
присуство на часовима. Користити све школске ресурсе у опремњености,
људским и професионалним капацитетима за додатну подршку и мотивацију
ученика.
 У оквиру додатне наставе теба поджати и мотивисати ученике за што бољи
пласман на свим нивоима такмичења. С обзиром да је просечна оцена на нивоу
школе 4,57 пожељно је укључити већи број ученика у такмичења. Како је
мотивисаност углавном повезана са пласманом треба размотрити могућност
учешћа на разним типовима такмичења у оквиру једног прдмета.
 Резултате међународногих тестирања искористити за планирање и даљи развој и
унапређење рада.
 Размотрити могућности за обухватање ученика са општим успехом врло добар у
програм подршке, нпр.кроз секције. Кроз анализу је утврђено да ови ученици
нису обухваћени ни допунском ни додатном наставом.
 У млађим разредима развијати такмичарске компетенције кроз квизове знања.
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Извештај о раду
Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе
школска 2018/19. година

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе предвиђен је Законом о основама
сиситема образовања и васпитања почев од школске 2018/19. године. Статутом школе, уз
сталне чланове Тима (директор, педагог, психолог), именовани су остали чланови Тима на
састанку Педагошког колегијума одржаном 7.9.2018. године:
Дејана Војиновић - проф. математике
Жељко Тешић - проф. српског језика
Марија Мишић - проф. музичке културе
Ивана Виоглавин Ковачевић - проф. историје
Биљана Будимир- проф. енглеског језика
Наташа Пилчевић - проф. разредне наставе
Виолета Булатовић - проф. разредне наставе
Весна Пејчић - библиотекар
стални чланови:
Будимир Нововић – директор
Бранка Тишма - психолог
Иван Костић – педагог
На првом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе одржаном 12.
септембра 2019. године за руководиоца Тима једногласно је изгласана Марија Мишић.
Такође, на првом састанку Тима једногласно је изгласано да заменик руководиоца буде
Иван Костић- педагог, координатор за млађе разреде Виолета Булатовић а координатор за
старије разреде Ивана Виоглавин Ковачевић.
19. новембра 2018. године, одласком наставника историје Иване Виоглавин
Ковачевић на боловање, Тиму се придружио наставник историје Иван Дрљача док је
учешће у раду Тима узео и нови директор школе Горан Петровић по преузимању
дужности почев од 8.12.2018. године.
До краја јуна 2019. године одржано је пет састанака Тима за обезбеђивање квалитета
и развој школе. Шести састанак је планиран да се одржи крајем августа 2019. године, пред
почетак нове школске године.
Тим је током 2018/19. године радио у складу са својим надлежностима:

1.

Формирање базе планова и извештаја

Почетак школске 2018/19. кренуо је са припремљеном базом планова на годишњем
новоу коју је формирао Иван Костић, педагог школе, док је током године Весна Пејчић,
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библиотекар, била задужена да прикупља месечних планова. Крајем јуна 2019. године
координатори стручних већа и тимова, објединили су спроведене активности запослених у
настави у Извештаје и исте предали Ивану Костићу.
2.

Праћење остваривања ГПРШ и ШП, два пута у току године

Чланови Тима пратили су остваривање ГПРШ и ШП, анализирали активност
спроведене на редовној настави и ваннставним активностима.
Посебно је праћен школски програм за ученике I и V разреда који је обухваћен
реформом а доноси промене почев од школске 2018/19. година.
У најави је израда нових планова и програма наставе и учења за следећу школску
годину, за II и VI разред, као и анекс школског програма за VII разред.
3.

Праћење примене прописа чија је примена важна за обезбеђивање
квалитета и развој школе

На састанцима Тима, али и оним неформалним, анализирани су текући прописи уз
консултације са секретаром школе.
Одређени број наставника у настави првог и петог разреда школске 2018/19. похађао
је Обуку за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. Такође, у јуну 2019.
године још једна група наставника другог и шестог разреда упућена је на извођење Обуке
за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења како би спремно отпочели школску
2019/20. годину.
У циљу унапређивања компетенција наставника, у школи је реализовано више
семинара: Финансијска писменост, Рад са тешким родитељима и Часови разумевања и
радости. Такође, Виолета Јеринкић, наставник информатике и Ана Милојевић Комазец,
наставник разредне наставе похађале су обуку за коришћење електронског дневника и у
више наврата запосленима у настави презентовале употребу електронског дневника.
Након обуке „Дигитална учионица“, коју су похађале Весна Стаменковић, Тамара
Павловић и Наташа Опачић, обезбеђена је опрема (лап топ, пројектор, звучници) ради
упређивања квалитета наставе.
4.

Презентовање прописа важних за обезбеђивање квалитета и развој
школе

Током године, најћешће је директор школе у сарадњи са педагогом и секретаром
информисао наставно особље о променама Закона на седницама Наставничког већа.
5.

Иницирање и праћење израде пројеката који су у вези са обезбеђивањем
квалитета и развојем установе

У школској 2018/19. години, школа је приступила изради и реализацији бројних
пројеката: „Зелена учионица на крову школе“, „Фин Пис“, „Ја као водич“ и међународни
фестивал хорова и фолклора „Саватић у мају“ који је већ прве године окупио око 900
учесника из земље и иностранства.
Пројекти у процесу су: Вештина за адолесценцију/Lions Quest/ које Министарство за
просвету реализује у сарадњи са програмском канцеларијом Уједињених нација за борбу
против дроге и криминала (ОНОДЦ) за ученике 6. разреда, Основи безбедности деце у
сарадњи са Министарством унутрашњих послове, за ученике 4. и 6. разреда, ТИМСС у
сарадњи са Институтом за педагошка истраживања за ученике 4. разреда (циљ
истраживања су постигнућа ученика из математике и природних наука)
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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6.

Организовање радионице заједно са школама са којима се остварује
сарадња

Током године реализоване су следеће радионице:
-

Добробит Ученичке задруге са ОШ,,Свети владика Николај“ Брадарац

-

Презентација пројеката при ЕРАЗМУС-у са ОШ,,Иво Андрић“ из Раковице

-

Размена искустава са ОШ,,Јован Поповић“ Нови Сад и ОШ,,Сретен Лазаревић“
Прилике

7.

Праћење угледних часова и других активности

Реализовани угледни часови у школског 2018/19. години су:
-

„Ћелија“, Ј.Гверо, 10.10.2018. године, у одељењу 5/3

-

„Музика и хришћанство“, М.Мишић, И.Виоглавин-Ковачевић, Ј.Петаковић,
30.10.2018. године, у одељењу 7/3

-

„Унапређивање животне средине-значај и могућности“, С.Рајковић, 23.1.2019.
године, у одељењу 8/2

-

„Шпанија“, Ж.Петровић, 13.3.2019. године, у одељењу 6/3

-

„Марко Краљевић по други пут међу Србима“, Ј.Чантрић, 25.4.2019. године, у
одељењу 6/2

-

„The USA and its national parks“, И.Јоковић, И.Дрљача и Ж.Петровић,
6.6.2019. године, у одељењу 5/2

-

„Моје (не)здраве навике“ у оквиру пројектне наставе, Ј.Гверо, С.Вучићевић,
И.Јоковић, В.Јеринкић и П.Каблар, 12.6.2019. године, у одељењу 5/1

Угледни часови у разредној настави, у школској 2018/19. нису реализовани.
Поред класичних угледних часова, у школи су одржане бројне угледне активности
проистекле из пројектне наставе:
Наставник српског језика и књижевности Жељко Тешић са свим одељењима петог
разреда спроводио пројектне активности под називом „Књига, наша најбоља другарица“.
Ученици су од октобра 2018. до априла 2019. године читали књиге ван обавезне школске
лектире. Сваки ученик је на часу српског језика и књижевности представио одабрану
књигу и прочитао препоруку за њу. Затим је сваки ученик (корелација са ликовном
културом) урадио ликовни нацрт насловне стране одабране књиге. Ученици су у овом
периоду учествовали и више књижевних радионица са писцима за децу (Јасминка
Петровић, Лидија Николић, Урош Петровић), као и у радионицама које је организовао
наставник Ж. Тешић на редовним часовима. На крају процеса одржала се продајна
изложба употребних предмета у вези са књигама и читањем (корелација са техником и
технологијом). Новац су прикупили родитељи представника ових одељења и исти ће бити
утрошен за уређење учионица.
Наставник географије Жарко Петровић носилац је Пројекта „Ја, као водич“ који је
реализован на Светски дан туризма, 27. 9. 2018. године. Пројекат састоји се из два дела,
такмичарског и едукативног. У такмичарском делу ученици из целе Србије учествују на
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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кокурсу у две категорије: најлепши видео и најлепша фотографија. У едукативном делу
ученици самостално или у групи излажу туристички садржај. Циљ пројекта је да ученици
упознају природне и антропогене туристичке вредности, презентују их и а истовремено
представе одговоран однос ученика према технологији.
Дан планете Земље, 22.4.2019. године обележен је у свечаној сали пригодним
програмом који су припремили Николаје Паулица, Жарко Петровић и Марија Мишић у
сарадњи са представницима Општине Земун.
Учитељи Николаје Паулица и Радмила Станишић су, у одељењу II-1, спровели низ
активности у периоду од фебруара до јуна 2019. године као вид пројектне наставе под
називом „Космос“. Пројектна настава почела је од анкете са питањем о познавању нашег
Сунчевог система а онда су уследиле активности на часу ликовне културе (ученици су
помоћу водених боја и темпра приказивали небуле), физичког васпитања (у дворишту
школе приказана је тачна размера удаљености планета) и слободног активног времена (на
крову школе ученици су имали прилике да посматрају Месец кроз окулар школског
телескопа. Ова активност је остварена у сарадњи са Бранком Симоновићем из
Астрономског друштва „Руђер Бошковић“). Затим је уследило учешће на манифестацији
обележавања Дана планете Земље и снимање емисије „Космос: Планете Сунчевог
система“ на основу истраживачких задатака ученика, а по узору на серијал „Космос:
Лично путовање“ Карла Сегана. Тема пројектне наставе заокружена је премијерним
приказивањем емисије „Космос: Планете Сунчевог система“ у биоскопској сали ОШ
„Лазар Саватић“. Гости су били ученици, родитељи и наставници поменуте школе.
Наставник математике Дејана Војиновић, спровела је пројектну наставу у одељењу
V-3 на тему „Скупови“ кроу низ активности као што су обилазак зоолошког вта, одлазак
на земунску пијацу, решавање истраживачких задатака аи птављење школског паноа.
Такође, ученици V-3 и свих осмих разреда посветили су рад у децембру месецу
обележавању 150 година од рођења и 75 година од смрти Михајла Петровића Аласа,
одласком у школу која носи његово име, посету родној кући, истраживањем, прављењем
реферата, цртежа, обрађивањем Аласових дела и припређивањем велике изложбе о лику и
делу М. П. Аласа у холу школе. Наставница Дејана Војиновић, иза одржаних часова у
осмом разреду на тему Призме, при Тиму за развој међупредметних компетенција и
предузетништва расписала је наградни конкуср за идејно решење насеља „Призмавац“.
Макете радова су изложене у холу школе а стручна комисија је прегледала радове и
наградила најбоље.
Наставник билогије Јелена Гверо, наставник информатике Виолета Јеринкић,
наставник математике Славка Вучићевић, наставник енглеског језика Ивана Јоковић и
наставник технике и технологије Предраг Каблар споровели су низ активности у оквиру
пројектног задатка на тему „Моје (не)здраве навике“.
Наставник музичке културе Марија Мишић је са ученицима осмог разреда обрадила
предвиђене садржаје ван стандардних оквира тако што је ученицима омогућено праћење
истих садржаја и кроз наставу српског језика и књижевности и историју, како у учионици
тако и ван ње. Ученици су имали задатак да обилазе позоришта, концерте и музије у циљу
бољег разумевања и разликовања музичко-сценских облика и сценске музике, као и
повезивања и разумевања музике са историјским, религијским, научним и осталим
релевантним димензијама људског живота.
Актив наставника разредне наставе реализовао је низ активности чији су продукти
имали јасну и васпитну вредност: Правимо ритмичке инструменте, Спортски реквизити,
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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Новогодишња приредба, Игре и играчке, Народни украси и шаре, Приредба за будуће
прваке.
У циљу праћења квалитета рада наставника и спетена остварености програма и
квалитета наставе, директор школе, Горан Петровић, током године посетио је часове
следећих наставника:
-

Бранка Јовановић, одељење II-3, 25.12.2018. године,

-

Виолета Костовић, одељење VIII-1, 26.12.2018. године,

-

Сандра Рајковић, одељење VIII-2, 23.1.2019. године,

-

Иван Дрљача, одељење VIII-3, 28.1.2019. године,

-

Жељко Тешић, одељење V-1, 28.1.2019. године,

-

Ана Стојановић, одељење VII-3, 30.1.2019. године,

-

Жарко Петровић, одељење VI-3, 13.3.2019. године,

-

Ана Бабић Сретеновић, одељење VII-2, 21.3.2019. године,

-

Свјетлана Узелац, одељење I-2, 3.4.2019. године,

-

Јадранка Чантрић, одељење VI-2, 24.4.2019. године,

-

Славка Вучићевић, одељење VII-1, 8.5.2019. године,

-

Јелана Петаковић, одељење VII-2, 8.5.2019. године.

8.

Прати и утврђује резултате рада ученика

На почетку године спроведено је иницијално тестирање.
Током године реализовано је тестирање у оквиру ТИМСС-а за ученике четвртог
разреда (постигнућа из математике и природних наука), као и ЛаНА за ученике трећег
разреда (постигнућа из математике и читалачке писмености). Истраживања су спроведена
у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања. У питању су међународна
истраживања која су прва стеценица ка ПИСА тестирањима за ученике средњих школа.
9.

Тим прати остваривање стандарда
међупредметних компетенција

постигнућа

и

остваривања

Пробно тестирање за ученике осмог разреда одржано је 12. и 13. априла а завршно
тестирање у пероду од 17. до 20. јуна 2019. године. Постигнути резултати су изнад
општинског и републичког просека.
Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва,
Дејана Војиновић, која је такође и члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе
детаљно је прикупила информације о развоју међупредметних компетенција у овој
школској години и оне су део Извештаја о раду тима којим она руководи за школску
2018/19. годину.
10.

Тим учествује у креирању Развојног плана школе и Годишњег плана
школе
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Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе узели су учешће у
припреми новог Развојног плана за школску 2018/19, 2019/20, 2020/21. Развојни план
усвојен је на седници Школског одбора одржаној 13.5.2019. године.

У складу са финансијским могућностима, школа је током године извршила набавку
лап топова ради обезбеђивања бољих услова рада и унапређивања квалитета наставе. По
објављеном новом конкурсу „2000 Дигиталних учионица“ од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, пријављена је група наставника, њих 18, како би
унапредили своја знања из области ИКТ-а и добили неопходну опрему за рад, чиме би се
стекли услови да и наша школа од септембра 2019. године, неометано, званично, приступи
коришћењу електронског дневника.
У циљу даљег осигуравања квалитета рада, школа тренутно развија материјалотехничке и обезбеђује просторне услове ради преласка на кабинетску наставу у другом
циклусу основног образовања почев од наредне школске године.
У школској 2018/19. години није спроведено планирано Вредновање резултата рада
наставника у недостатку јасних смерница од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. У складу са праћењем резултата рада наставника и стучним
усавршавањем у најави је формирање јединствене базе професионалног развоја
наставника при овом Тиму.
Како би рад Тима за обезбеђивање квалитета школе био бољи и ефикаснији, у
следећој школској години треба побољшати сарадњу са Тимом за самовредновање и
организовати више састанака чланова Тима са координаторима стручних актива и других
тимова.
Координатор
Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе,
Марија Мишић
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Извештај о раду
Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
за школску 2018/19. годину

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је по први пут
предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања (29.9. 2107. године).
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва ОШ „Лазар
Саватић“, именовани на седници Наставничког већа одржаној 1.2.2018. године су:
Дејана Војиновић - проф. математике
Предраг Каблар - проф. техничког образ.
Небојша Раичковић - проф. ликовне културе
Милош Ђоковић - проф. физичког васпитања
Марија Мишић - проф. музичке културе
Ивана Јоковић - проф. енглеског језика
Жељко Тешић - проф. српског језика
Биљана Генцел - проф. разредне наставе
Наташа Опачић - проф. разредне наставе
Иван Костић - педагог
На предлог педагога школе, за руководиоца Тима једногласно је изабрана Дејана
Војиновић. Након доласка новог директора, мр Петровић Горана, на састанку одржаном
5.2.2019. године, Тиму су се придружили чланови: Свјетлана Узелац, проф. разредне
наставе, Тамара Павловић, проф. разредне наставе и Иван Дрљача, проф. историје.
До 1.7.2019. године одржано је четири редовна састанка Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва. Пети састанак је планиран да се одржи
крајем августа, пред почетак следеће школске године.
Тим је током 2018/19. године радио у складу са својим надлежностима, које су:
1.

Обезбеђивање услова за

-

Развијање ученичких компетенција за учење, решавање проблема, као и
комуникацију и сарадњу

-

Развијање предузимљивости и оријентацији ка предузетништву

-

Припремање ученика за активно и одговорно учешће у демократском друштву

-

Развијање дигиталних компетенција ученика и њихово оспособљавање за рад са
подацима и информацијама

-

Развијање одговорног односа ученика према околини и према сопственом
здрављу

-

Развијање естетичке компетенције
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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Доношење плана рада Тима и подношење извештаја о његовој реализацији
2.

Праћење и вредновање свих релевантних активности у школи које се издвајају:

-

по вертикали (једна активност обухвата ученике више различитих разреда)

-

по хоризонтали ( активност остварена у корелацији више предмета, тј. уз
сарадњу више наставника)

-

на неки други начин (активност се издваја по месту, времену дешавања,...)

3.

Прикупљање документације и вођење евиденције о раду Тима и активностима
школе

4.

Континуирано праћење развоја информационо-комуникационих технологија и
њихове примене у настави

5.

Сарадња са релевантним установама

Чланови Тима су испратили активности у школи одржане током школске 2018/19.
године у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом, а које су детаљно
описане у Записнику:
1)

Компетенција за учење

Развоју ове компетенције није посвећена додатна пажња, осим на часовима редовне
наставе на којима сваки наставник упућује ученике у технике и начине савладавања
градива свог предмета, али резултати наших ученика на завршном испиту су ове године,
као и многих претходних, далеко изнад просека региона и државе, тако да је оправдано
сматрати да су ученици довољно оспособљени за квалитетно учење.
2)

Одговорно учешће у демократском друштву

Ученици, наставници и родитељи су имали могућности да прате низ квалитетних
предавања на тему насиља, малолетничке деликвенције, превенције наркоманије,… У
сарадњи са МУПом Србије организована су бројна предавања посебно за ученике седмог
и осмог разреда, као и редовне трибине за ученике шестог разреда. У сарадњи са
наставником грађанског васпитања, одржане су радионице на тему другарства и јачања
одељењских заједница.
Школски Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања покренуо је у месецу октобру - месецу Дечје недеље - ученичку акцију
,,Наше лепе речи'' чији су продукти могли да се виде на паноима током претходне
школске године.
На пригодан начин 6.11.2019. обележан је међународни Дан толеранције.
ЈП "Градско стамбено" је припремило за ученике првог разреда наше школе
едукативну представа "Лифт није играчка", док је ЈКП „Паркинг сервис“ у сарадњи са
Саобраћајном полицијом одржало је предавање, за ученике првог разреда, о правилима
понашања у саобраћају, под називом „Ђаци вас моле, успорите поред школе“.
3)

Естетичка компетенција

Ученици су уз подстрек својих учитеља и наставника уређивали учионички
простор и тако у пригодном окружењу провели период око Нове године, Светог Саве,
Ускрса. Тим за уређење школе је направио план израде паноа у централном холу школе на
коме су се поставке мењале на сваке две недеље. У холу школе у два наврата је приређена
Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун
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изложба радова ученика осмих разрда. У сарадњи са родитељима, одређен број учионица
је окречен и уређен.
Координатор Ученичког парламента, Жарко Петровић, је спровео Конкурс за
најлепшу новогодишњу честитку.
Ученици старијих разреда су посетили велики број позоришних и биоскопских
представа како ва, тако и у самој школи, као нпр. пројекцију филма „Злогоње“, више
филмова у оквиру ФЕСТа, представе „Присутност“, „Јадници“ „Милунка“, „Ромео и
Јулија“ итд. Такође, одржан је велики број књижевних сусрета. Детаљнији опис је дат у
оквиру Извештаја стручног већа за српски језик.
Бројна су учешћа наших ученика ликовним конкурсима под менторством
настаника ликовне културе, а члана Тима, Небојше Раичковића, на којима су остварени
запажени резултати. Издваја се учешће 35 чланова школског хора на музичком фестивалу
у Фиренци (Италија) у пратњи наставница музичке културе Марије Мишић и Весне
Стаменковић.
Такође чланови хора ОШ „Лазар Саватић“ су учествовали у Архијерејској
литургији и литији, на Земунском гробљу су учествовали у обележавању стогодишњице
завршетка Великог рата. Хор старијих разреда је наступао у сали Руског дома у оквиру
промоције књиге „Споменар вечним српским пријатељима“. Одржан је Новогодишњи
концерт, кроз неколико академија обележен је Савиндан, одржан је Годишњи концерт
школе. Чланови хора су узели учешће у обележавању празника Цвети и Литургији Светог
Јована Златустог у Николајевској цркви итд.
Основна школа „Лазар Саватић" у сарадњи са УЦ “Талија” и европском
организацијом Фолклоре фестивал асоцијацијом организовала је први музички фестивал
"Саватић у мају".
4)

Комуникација

Наша школа сарађује са школом страних језика и часови за заинтересоване ученике
се одржавају у поподневној смени. Такође известан број наставника се прикључио
групама за изучавање енглеског и немачког језика.
Нарочиту пажњу привлачи сарадња са Америчком амбасадом под руководством
наставница енглеског језика Биљане Будимир и Иване Јоковић која се огледала у
гостовању представника за медије амбасаде САД у Београду нашој школи, односно
часовима енглеског језика за даровите ученике седмог и осмог разреда, као и посета
двадесетак ученика самој амбасади.
Такође, наша школа учествује у такмичењима Hippo и Willkommen, у оквиру
пројекта „Знањем кроз Европу“ у циљу популаризације учења страних језика.
5)

Одговоран однос према околини

Једна од најразвијанијих компетенција током претходне школске године са
изузетним залагањем наставника биологије Јелене Гверо и наставника географије Жарка
Петровића. Ради се на даљем развијању пројекта Еколошка учионица на крову школе.
Такође, одржано је низ занимљивих предавања, радионица и угледних часова на ову тему
уз учествовање великог броја ученика и родитеља.
Обележен је 22. април Дан планете Земље у сарадњи са Општином Земун;
прикупљене су саднице за озелењавање школског простора;за ученике првог разреда
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изведена је представа „Четири чаробне речи“ која говори о очувању природе и лепом
понашању.
6)

Одговоран однос према здрављу

Развијање компетенције се углавном одвијало на редовним часовима биологије и
физичког васпитања, као и на часовима одељењског старешине. Од ове школске године, у
петом разреду здравствено образовање је саставни део физичког васпитања.Такође,
одржано је низ предавања о превенцији наркоманије за ученике старијих разреда у
сарадњи са МУПом Србије.
Пројекат Макси школски каравана је био гост наше школе. Ученицима првог
разреда су на забаван и едукативан начин испричали шта све поврће може да промени у
њиховом животу и колико је важно да постане део свакодневне исхране.
Ученици 53 су са својим одељењским старешином у више наврата посетили
стонотениске клубове „СТАК“ и „Младост“ где су им професионални тренери, поред
увођења у елементарне технике спорта, говорили о важности бављења спортом и бризи о
здрављу.
7)

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

Најинтересантника компетенција која је наишла на велико интересовање, пре свега
учитеља, који су својим бројним активностима свесрдно радили на њеном развијању.
Наставник српског језика и књижевности, Жељко Тешић, је у сарадњи са
наставницима ликовне културе, технике и технологије и историје, одржао низ пројектних
активности са темом „Књига - наша најбоља другарица“ које су резултовале сусретом са
родитељима и приређивања продајне изложбе употребних предмета. Новац ће се
искористити у сврхе побољшања боравка ученика петих разреда у својим учионицама.
Ученици осмих разреда су у оквиру редовних часова математике имали прилике да
се посебно позабаве развијањем предузетничких идеја кроз наградне конкурсе за идејно
решење насеља „Призмавац“, као и мултимедијалну представу пирамида из Гизе. Детаљан
опис ових активности налази се у прилозима свеске записника Тима.
Током претходне школске године нарочито је појачана корелативна активност
између наставника различитих предмета и одржавања заједничких угледних часова:
30.10.2019. године у библиотеци школе одржана је угледна активност под називом
„Музика и хришћанство“. Ученици 73 били су у прилици да и сами узму учешће у
истраживачким задацима и дискусији са предметним наставницима историје, верске
наставе, музичке културе и српског језика и књижевности.
У оквиру обележавања Светског дана заштите животне средине одржан је и
заједнички угледни час из енглеског језика (наст. Ивана Јоковић), географије (наст. Жарко
Петровић) и историје (наст. Иван Дрљача) у одељењу 52 на тему " The USA and its national
parks".
Активности које нису реализоване током претходне школске године, а које остају у
плану за следећу школску годину су:
- Укључивање предстваника Ученичког парламента у рад Тима
- Укључивање представника Савета родитеља у рад Тима
- Одржавање Тематског дана у школи
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***
Резултати рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва,
односно активности које подпадају под надлежност Тима, су многобројне и одржене су на
највишем нивоу и на крају протекле школске године можемо бити веома задовољни.
Комплетна слика о раду Тима и резултатима се може стећи увидом у Свеску записника са
састанака уз одговарајуће прилоге.
Руководилац Тима се захваљује свим члановима на успешној сарадњи током
школске 2018/19. године, са посебном жељом да похвали колегу Петровић Жарка, проф.
географије и грађанског васпитања, који није члан Тима, а који се истицао у готово свим
активностима релевантним за Тим.
Руководилац Тима,
Дејана Војиновић
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ТАРА, ХОТЕЛ „БЕЛИ БОР“

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. смена, 4.4.2019 – 11.4. 2019. год.
ДЕСТИНАЦИЈА: Тара, хотел „Бели бор“
АГЕНЦИЈА: "Балканик" , Ваљево
НАЧИН ПРЕВОЗА: аутобуси
БРОЈ УЧЕНИКА:
I/1– 22, I/2– 11, II/3 – 23, II/4– 22, III/2– , III/4 – 22, IV/2– 26, IV/3– 7; укупно 139
ученика и 8 наставника, тј. наставом у природи је било обухваћено 62,61% укупног броја
ученика.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: остваривање културно-рекреативних садржаја, спортских
активности; упознавање ученика са природним лепотама, биљним врстама, природним
појавама и специфичностима планинске области западне Србије; развијање самосталности
и одговорног понашања; неговање добрих социјалних односа у групи; коришћење
"учионице у природи".
Настава у природи за ученике од првог до четвртог разреда организује се на основу
Годишњег плана рада школе, а у складу са Планом и програмом које је донело
Министарство просвете. Савет родитеља школе дао је сагласност на програм и
организовање наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда.
ПЛАНИНА ТАРА
На крајњем западу Србије, где Дрина прави највећу окуку у свом току, смештена је
најлепша српска, а уједно и једна од најлепших планина Европе – Тара. Мало је места са
толико зеленила, мира и тишине.
Постоји више легенди о настанку самог имена Таре. Једна од њих каже како су стари
Келти (народ који је некада насељавао велики део Европе) имали своју богињу лепоте –
Тару. Тражећи једно од најлепших места да јој подигну храм, ходили су и бродили
читавом Европом. Дошавши на ову планину, задивљени њеном лепотом и тишином,
одлучили су да баш ту, на месту које се налази у непосредној близини данашњег хотела
“Оморика“, подигну храм.
Планина Тара се простире на 19.200 хектара и због својих изузетних природних
реткости 1981. године добар њен део проглашен је националним парком. Просечна
надморска висина од 1000 до 1200 метара и нетакнута природа идеалан су спој за одмор и
опоравак. Највиши врх, Збориште, висок је 1 544 м и налази се на 4,5 сата хода
југозападно од хотела “Оморика“. Од укупне површине коју Тара захвата, преко 70% чине
густе четинарске шуме. Међу њима расути су пропланци, питоми, зелени и препуни
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тишине. Планина крије и храни изузетно богат животињски свет. На њој живи преко 1000
биљних и више од 200 животињских врста. Преко 300 срна пасе на пропланцима Таре и
преко 300 дивокоза пентра се кањоном Дрине, док је око 40 медведа настањено на овој
планини. Док будете шетали Таром, док вам ноздрве буду пуне мириса горског биља и
смоле, пратиће вас раздрагани цвркут птица, којих овде има преко150 врста.
Планину Тару су проучавали многи научници. Први је био Јосиф Панчић, који је на
овој планини 1875. открио ендемску врсту четинара, названу Панчићева оморика. Познати
планинар др Куно Видрић, који је препешачио скоро све важније планине Европе, највише
времена је провео на Тари, обележавајући планинарске стазе и прикупљајући грађу за
више књига о овој прелепој планини.
Оно што слави планину Тару јесте дрво неизмерне лепоте, Панчићева оморика. Наш
чувени ботаничар Јосиф Панчић трагао је двадесетак година за дрветом, за које је чуо да
постоји, али није знао где. После много лутања срео се са њом 2. августа 1875. године на
брду Вис, у селу Заовинама, где се данас налази прелепо горско језеро тиркизно зелене
боје.
Панчићева оморика насељавала је већи део Европе, али је ледено доба успела да
преживи само на планини Тари и у кањону реке Дрине захваљујући топлим струјањима
Панонског мора које је некада давно допирало до обода планине. Свако дрво Панчићеве
оморике, које било кад и било где да сретнете на свету, потиче, што кореном, што
семеном – са планине Таре.
Тара је дугачка преко 40 км и на њеном најлепшем, источном делу, смештени су
хотели ВУ „Тара“ (хотел “Оморика“ и хотел “Бели бор“). Осим своје неизмерне лепоте,
која сваког оставља без даха, мало има планина са таквим окружењем као што га има
Тара. Подно њених северних падина налази се река Дрина и прелепо језеро Перућац
(дужине 52 км) настало изградњом ХЕ “Бајина Башта“. Језеро, провлачећи се кроз литице
трећег по величини кањона на свету, допире до подножја чувене на Дрини ћуприје у
Вишеграду.
У непосредној близини налази се и прелепи градић Бајина Башта. Подвучена под
саму планину смештена је и задужбина краља Драгутина из тринаестог века, Манастир
Рача. На јужним обронцима ушушкала се Мокра Гора којом вијуга Шарганска пруга, једна
од најатрактивнијих сачуваних пруга уског колосека у Европи и где је прибежиште,
далеко од свега, у свом Дрвенграду, пронашао и наш највећи редитељ, Емир Кустурица.
Близу хотела ВУ „Тара“ лежи и село Кремна, у ком су рођени, расли и прорицали једни од
највећих светских пророка, чувени Тарабићи. На само четрдесетак километара од центра
Таре налази се Златибор (југоисточно) и Вишеград (југозападно).
Планина Тара је познато летње и зимско рекреативно подручје. Томе доприносе
повољни климатски услови, велики број сунчаних дана, средња надморске висина око
1000 метра.
На основу дугогодишњих проучавања и истраживања овог подручја, а ради заштите
изузетних природних вредности које оно поседује Скупштина Србије је 1981. посебним
Законом подручје Таре прогласила за Национални парк.
ТОК АКТИВНОСТИ
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Ученици су се окупили испред школе у среду, 4.4.2019. године око 7.15 часова.
Наставници су извршили прозивку, како би се утврдио коначан број ученика који путију.
Сви ученици су распоређени у 2 аутобуса, који су били видно обележени. Аутобус број 1
са 80 места – одељења I/1, II/3 и II/4 ; аутобус број 2 са 80 места– I/2, III/2, III/4, IV/2 и
IV/3.
Присутан је био и представник агенције "Балканик" који је путовао са нама и
организовао смештај у објекат.
По плану кренули смо у 7 часова и 30 минута. Прва пауза направљена је у Прељини,
где су деца јела, окрепила се и мало поиграла.
Испред хотела „Бели бор“ смо стигли око 13.30 часова.
Разредним старешинама су на рецепцији подељени кључеви соба.Ученици наше
школе попунили су све капацитете Б блока и део А блока овог објекта. По договореном
плану ученици су распоређени по собама. Собе су углавном биле двокреветне,
трокреветне, четворокреветне и петокреветне, са купатилима. Собе су лепе и простране,
доста светле и са лепим детаљима као што су слике, лампе и драперије. Свака соба је
имала телевизор, велике плакаре, ноћне сточиће. Објекат има пространу трпезарију и
простор за анимацију деце, као и малу продавницу и додатни забавни садржај.
На састанку са управником хотела, шефом ресторана, доктором и рекреаторима,
договорили смо се око распореда оброка, менија и других активности и садржаја које
објекат и запослени нуде.
Хотел „Бели бор“ смештен је у месту званом Радмиловац, удаљеном 4 км од хотела
„Оморика“ и поред асфалтног пута, поседује уређену стазу за шетњу, трим стазу и велико
дечије игралиште у „Парку пријатељства“.
Распоред активности:
Доручак у 8,30
Шетња и слободне активности од 10,00
Ручак у 13,00
Поподневни одмор 13,30 до 15,00
Ужина – 15,15
Спортске активности – 15,30 до 18,00
Вечера – 18,30
Анимација и забавни програм – 19,15 до 21,30
Вечерњи програм: Покажи шта знаш, Шиз-фриз, Плесни парови, Игре без граница,
Маскембал,Ја имам таленат, Лимбо денс, Караоке и подела диплома
Шетње и излети: брдо Маљур (5.4.), Јеремичак-ресторан и терени за игру (6.4.),
обилазак и вежбање-Трим стаза здравља (7.4), манастир Сви свети, Панчићева оморика
(7.4.), шетња до Јеремичка и хотела „Оморика“- палачинке и колачи (8.4.) шетња до
Радмиловца (10.4.)
Временски услови у периоду боравка деце су били задовољавајући. Дани су били
умерено топли, са ретким и краткотрајним пљусковима и доста сунчаних периода. Тако да
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смо све планиране активности реализовали. Деца су већи део времена проводила у парку
са дечијим реквизитима, испод хотела, као и на спортским теренима, где су одиграни
турнири у фудбалу.
Повратак кући планиран је за 11.4.2019. године. После напуштања соба у 9 часова и
одлагања кофера на обележена места по распореду одељења за повратак, ученици су
време до ручка проводили у игри испред објекта и шетњи. Око 14.15 часова смо кренули
пут Београда. Задовољна, али већ уморна деца углавном су преспавали део пута до паузе.
Тридесетак минута смо одмарали, појели припремљене ланч-пакете и наставили пут. Око
19.30 часова аутобуси су пристизали испред школе где су нас дочекали родитељи. После
кратке размене утисака ученици су у пратњи родитеља отишли својим кућама.
ЗАКЉУЧАК
Временски услови добри; објекат чист, функционалан; особље љубазно и
предусретљиво; храна разноврсна, укусна и обилна; околина хотела изузетно погодна за
безбрижну игру деце; простор за забаву у оквиру хотела задовољава потребе деце овог
узраста.
У току боравка деца била здрава. Уживали су шетњама, спортским активностима и у
вечерњим програмима. Пријатне утиске су поделили са родитељима и осталим другарима
који нису путовали.
Подносилац извештаја:
Виолета Булатовић
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОМ ИЗЛЕТУ УЧЕНИКА
V и VI РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2018/19.
( Земун,Ковачица, Идвор, Царска бара, Земун)

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
1.
2.
3.

Посета Галерији наивне уметности у Ковачици
Идвор- посета Задужбини и родној кући Михајла Пупина
Царска бара- природни резерват

Организатор путовања је туристичка агенција „Балканик“
Број ученика петог разреда 47
Број ученика шестог разреда 65
Укупан број 112
Датум реализације екскурзије 10.6.2019.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Организатор пута је испоштовао сатницу поласка.
Посета Галерији наивне уметности у Ковачици је реализована у потпуности и
без проблема. Ученици су били у прилици да се упознају са делима сликара
наиваца словачке националности који имају значајну улогу у афирмацији
ликовног живота војвођанских Словака. Захваљујући овим уметницима школа
наивног сликарства из Ковачице је постала позната широм света.
2. Посета Идвору је реализована у потпуности и без проблема. Ученици су били у
прилици да одгледају диван филм о животу и раду Михајла Пупина. Саржаји су
били прилагођени узрасту. Након пројекције је кустос музеја изложила још пуно
занимљивих и значајних података из живота нашег славног научника. Ученици
су били заинтересовани, постављали питања и активно учествовала у излагању.
Након предавања је уследио обилазак музеја и родне куће Михајла Пупина
3. Посета резервату природе Царска бара је реализован. Програмом пута је био
предвиђен обилазак резервата, предавање и слободно време за спортско
рекреативне активности и дружење. Обилазак није реализован јер услед обилних
падавина у предходном периоду стазе нису одржаване, па би обилазак био
отежан и можда небезбедан. Предавање је било неприлагођено узрасту деце.
Организација у угоститељским објектима није била на завидном нивоу али су
наставници у сарадњи са водичима превазишли потешкоће. Остатак времена су
деца провела у дружењу и игри у природи.
Повратак за Београд је протекао без проблема.
1.
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Одељенске старешине :
5-1 – Предраг Каблар
5-2 - Жељко Тешић
5-3, 6-1 - Данијела Стоилковић
6-2 – Жарко Петровић
6-3 – Јадранка Чантрић
6-4 – Ивана Ристић

Основна школа ,,Лазар Саватић“, Земун

192

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА за школску
2018/19.годину

ИЗВЕШТАЈ
СА ЕКСКУРЗИЈЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“
школске 2018/19. године

Екскурзија ученика седмог разреда ОШ „Лазар Саватић“ из Земуна, спроведена је у
потпуности у складу са упутством за реализацију екскурзија и наставе у природи у
основној школи, које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Према Годишњем плану рада школе предвиђено је да ученици седмог разреда иду на
дводневну екскурзију. На седници Наставничког већа предложена је дестинација, Земун –
Смедерево-Сребрно језеро - Лепенски вир - Доњи Милановац - ХЕ Ђердап – Рајкова
пећина - Земун. Након спроведеног поступка, Савет родитеља донео је одлуку о избору
агенције „Балканик“ из Ваљева. Цена екскурзије је 9150,00 РСД. Извршено је анкетирање
родитеља и заинтересовани су могли да плате износ подељен у 7 рата.
Носиоци организације и извођења програма екскурзије су одељењске старешине три
одељења седмог разреда: Весна Поповић (7/1) , Велисав Митровић (7/2) ,Ана Бабић
Сретеновић( 7/4),водич агенције и лекар.
Циљ екскурзије је савладавање дела наставног програма, непосредним упознавањем
садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу
школе као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
Задаци екскурзије су проучавања објеката и феномена у природи и уочавање узрочно
последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; стицање нових
знања; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; развијање
позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика, као и позитивних
социјалних односа међу наставницима и ученицима.
Дводневна екскурзија је започела поласком испред школе 31.05.2019. године.
Ученици су почели да се окупљају у школском дворишту око 7 и 30 сати, а око 8 сати је
организован улазак ученика у аутобус који су био постављен испред школе. На пут се
кренуло око 8 и 15. На пут је кренуло 46 ученика, а сви су смештени у удобни
климатизовани аутобус који је располагао одговарајућим бројем седишта.
Првог дана посетили смо смедеревску тврђаву,Сребрно језеро и Лепенски Вир, а у
поподневним сатима стигли смо у хотел и сместили се у трокреветне собе . Након вечере
и одмора у собама, ученици су провели вече у дискотеци хотела.
Сутрадан смо посетили импресивну ХЕ Ђердап,а затим се вратили у хотел на ручак
и прошетали по Доњем Милановцу.Након ручка уследио је полазак за Рајкову пећину,која
се деци највише и допала,а затим смо кренули пут Земуна,у који смо стигли у 19:30.
План и програм путовања је реализован у потпуности и сви циљеви су остварени.
Није било повреда, болести, уништавања соба у хотелу и аутобуса.
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Заједнички утисак одељењских старешина је да је екскурзија протекла у најбољем
реду. Похвале иду на рачун водича Мирослава, која је исцрпно, правовремено и на
занимљив начин, објашњавао ученицима све о пределима кроз које смо пролазили, као и
на рачун веома коректне докторке Снежане, која на сву срећу, није имала посла.
Ана Бабић Сретеновић,
професор географије
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ИЗВЕШТАЈ
СА ЕКСКУРЗИЈЕ ОСМOГ РАЗРЕДА ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“
школске 2018/19. године

Екскурзија ученика осмог разреда ОШ „Лазар Саватић“ из Земуна, спроведена је у
потпуности у складу са упутством за реализацију екскурзија и наставе у природи у
основној школи, које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Према Годишњем плану рада школе предвиђено је да ученици осмог разреда иду на
тродневну екскурзију. На седници Наставничког већа предложена је дестинација. Након
спроведеног поступка, Савет родитеља донео је одлуку о избору агенције „Балканик“ из
Ваљева. Цена екскурзије је 14625,00 РСД. Извршено је анкетирање родитеља и
заинтересовани су могли да плате износ подељен у шест рата.
Носиоци организације и извођења програма екскурзије су одељењске старешине
четири одељења осмог разреда: Виолета Костовић (8-1), Небојша Раичковић (8–2), Милош
Ђоковић (8-3) и Биљана Будимир (8-4), директор школе Горан Петровић, као и Биљана и
Ранка, водичи туристичке агенције „Балканик“ из Ваљева и докторка Снежана.
Екскурзија је реализована квалитетним и безбедним превозом са два удобна,
климатизована аутобуса, који су располагали одговарајућим бројем седишта. Смештај је
организован у хотелу „Бели
бор“ на Тари, где су уз коректан смештај у
четворокреветним, трокреветним и двокреветним собама, ученицима обезбеђени доручак,
ручак и вечера током трајања извођења екскурзије, као и пратећи рекреативни капацитети,
попут спортских терена и столова за стони тенис и билијар. Томе треба додати и
дискотеку у којој су ученици провели одређено време током обе вечери боравка у хотелу.
Са задовољством можемо констатовати да су свих деведесет и један ученик, који су
били учесници екскурзије, у потпуности спровели све претходне договоре, како са
одељењским старешинама на одељењским заједницама, тако и са заједничког састанка
свих ученика који су учествовали у реализацији екскурзије, а који је организован
непосредно пре самог поласка, 1. априла, после наставе, уз присуство свих одељењских
старешина 8. разреда и директора школе, о правилима понашања током трајања
екскурзије.
План и програм путовања је реализован прецизно и у потпуности. Првог дана су
организоване посете манастира Ваведење и Милешева и богате манастирске ризнице, а
потом и боравак на планини Златибор. Другог дана је реализован обилазак манастира
Рача, језера Перућац, уз одмор и слободне активности на реци Дрини. Трећег, последњег
дана ученици су били у прилици да уживају у вожњи туристичким возом – „Шарганском
осмицом“, а потом су и посетили Дрвенград на Мећавнику, Народни и Конак - Муселимов
музеј у Ваљеву, као и Бранковину.
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Циљ екскурзије је савладавање дела наставног програма, непосредним упознавањем
садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу
школе као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
Задаци екскурзије су проучавања објеката и феномена у природи и уочавање узрочно
последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; стицање нових
знања; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; развијање
позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика, као и позитивних
социјалних односа међу наставницима и ученицима.
У складу са постављеним циљевима и задацима, ученици су се упознали са
привредним потенцијалима земље, туристичким и етничким вредностима, развијали
интересовање за очување природе, заштиту културног наслеђа, упознали са начином
живота у прошлости, развијали осећај за самосталност и уредност, дружили се и
забављали. Ученици су имали могућност да уоче, науче, размотре и критички сагледају
виђено, сабирајући га у целокупан утисак.
План ексурзије је реализован и сви циљеви остварени.
Није било повреда, болести, кашњења, одлагања, уништавања аутобуса.
У разговору са родитељом Оливером Вранешевић, представником Савета родитеља,
изказано је велико задовољство програмом екскурзије, чињеницом да је све протекло у
најбољем реду као и утисцима ученика.
О утисцима са екскурзије анкетирани су ученици, по случајном избору:
„Било је баш лепо. Дивно смо се дружили“.
„Супер. Храна је била одлична.“
„Ово ћу дуго памтити. Одлична смо генерација“.
„Златибор је врх... Куста ужива као цар“.
„Хвала разредним на апсолутном разумевању за наша дружења до раног јутра...“.
Осећај великог и истинског задовољства свим аспектима који су били саставни
чиниоци овако захтевног и одговорног педагошког подухвата, какав представља
реализација сваке екскурзије, били су основно осећање које се наметало још пре него што
су ђаци и дошли у прилику да преузму своје кофере из великих складишта за пртљаг
аутобуса агенције „Балканик“.
Виолета Костовић, професор српског језика, одељењски старешина 8/1,
Биљана Будимир, професор енглеског језика, одељењски старешина 8/4,
Небојша Раичковић, професор ликовне културе, одељењски старешина 8/2,
Милош Ђоковић, професор физичког васпитања, одељењски старешина 8/3.
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НАПОМЕНЕ И БЕЛЕШКЕ:
-

ЦД и ДВД медији, Кодекс, флајери и други издати материјал од стране Школе су
саставни део овог Извештаја (исти су дељени током школске године родитељима и
ученицима)
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