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Школска година почела је у складу са ПРАВИЛНИКОМ О ШКОЛСКОМ
КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ,
ПРАВИЛНИКОМ О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, као и на основу члана 28. став 5, тачка
1., а у вези са чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017) и члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана
37. став 4, као и
Овим правилником утврђено је врeме остваривања образовно - васпитног рада у току
школске 2017/2018. године и време и трајање школског распуста ученика у основним
школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни, изборни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени
наставним планом и програмом за основне школе планирали су се годишњим планом рада
Школе.
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи остварили су се у
току два полугодишта.
Прво полугодиште је почело у петак, 1. септембра 2017. године, а завршило се у петак, 22.
децембра 2017. године. У првом полугодишту имали смо 81 наставни дан.
Друго полугодиште изменом Календара почело је у понедељак, 15. 1. 2018. године уместо
у среду, 10. јануара 2018. године како је првобитно Календаром утврђено и завршава се:
- у четвртак, 14. 6. 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда и било је 99
наставних дана, односно
- у четвртак, 31. маја 2018. године, за ученике осмог разреда и било је 89 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварио се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварио се у 34 петодневне наставне
недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину, који се налази у
ПРИЛОГУ
Први квартал имао је 41, други 40, трећи 43 наставна дана.
Четврти квартал је има 56 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а 46
наставна дана за ученике осмог разреда.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почео је у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршио се у четвртак,
14. 6. 2018. године
Пролећни распуст је почео је у петак, 30. марта 2018. године, а завршавио се у понедељак,
9. априла 2018. године. Настава после пролећног распуста почела је у уторак, 1. априла
2018. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст је почео у петак, 15. јуна 2018, а
завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
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За ученике осмог разреда летњи распуст је почео по завршетку завршног испита, а
завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома
по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа je утврдила годишњим планом
рада – 29. 12. 2017. и 28. 6. 2018.
У школи су се празновали и обележавали државни и верски празници у складу са Законом
о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број
43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се се обележили следећи празници:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у суботу 21. октобра 2017.
године, нерадни је и ненаставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у суботу, 11. новембра 2017. године
нерадни је и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у суботу, 27. јануара 2018. године и радни је, а
ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у четвртак и петак, 15. и 16. фебруара 2018. године,
нерадни су и ненаставни дани
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском
рату, који пада у недељу, 22. априла 2018. године, нерадни је и ненаставни дан
- Празник рада, који пада у уторак и среду 1. и 2. маја 2018. године, нерадни су и
ненаставни дани
- Дан победе, који пада у среду, 9. маја 2018. године, као радни и наставни дан,
и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак, 28. јуна 2018. године и
радни је дан.
Дан просветних радника, који пада у среду, 8. новембра 2017. године, радни је и наставни
дан.
Ученици и запослени у школи такође имају право да не похађају наставу, односно да не
раде, у дане верских празника:
- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев
од Великог петка закључно са другим даном празника
- припадници Исламске заједнице – петак, 1. септембар 2017. године, на први дан
Курбанског
Бајрама и четвртак, 14 .јуна 2018. године, на први дан Рамазанског Бајрама
- припадници Јеврејске заједнице – суботу, 30. септембра 2017. године, на први дан Јом
Кипура и суботу, 30. марта 2018. године на Пасху или Песах
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су и национални празници
националних мањина.
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту,
школа је у у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавестила родитеље
или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са
наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се достављало лично или
на родитељском састанку, или препорученом пошиљком.
За време зимског распуста, школа је планирала реализовање додатног рада са
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ученицима, али је да планирала и реализовање допунског рада са ученицима, који
заостају у савладавању наставног градива.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са
ученицима из става 1. овог члана, на предлог Наставничког већа одлучио је директор
Школе – то је био уторак, среда и четвртак, 9, 10, 11. 1. 2018. године.
Ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018.
године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18, утора, 19. и
среду 20. јуна 2018. године, након чега су уследиле све активности до распореда и уписа
ученика у средњу школу које су завршене 13. 7. 2018. године.
Годишњим планом рада Школа није предвидела дан за организовану посету ученика
међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Сад, али је организовала посету
Сајму књига и наставних средстава у Београду и Сајам науке.
Изменом Календара имали смо 2 наставне суботе – 14. април 2018. године настава се
изводи према распореду часова за петак и суботу, 5. маја 2018. године настава се изводила
према распореду часова за понедељак.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Април

Март

Фебруар

Јануар

Друго полугодиште
С Ч
С
Н
М РН П У
С
2
3
1 2
3
6 7
9
10
18. 8 9
10
13 14
16
17
19. 15 16 17
20 21
23
24
20. 22 23 24
21
27 28
30*
21. 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7
8
22. 5 6
7
9 10 11 12 13 14
15
23. 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22
24. 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29
25. 26 27 28
22
30 31
1 2 3 4
5
26. 5 6
7
6 7 8 9 10 11** 12
27. 12 13 14
13 14 15 16 17 18
19
28. 19 20 21
20 21 22 23 24 25
26
29. 26 27 28
22
27 28 29 30
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
2* 3
4
11 12 13 14 15 16
17
30. 9* 10 11
18 19 20 21 22 23
24
31. 16 17 18
25 26 27 28 29 30
31
32. 23 24 25
16
33. 30
1** 2**
34. 7 8
9
35. 14 15 16
36. 21 22 23
37. 28 29 30

Мај

15.
16.
17.

81
П
1*
8
15
22
29

Јун

Октобар

11.
12.
13.
14.

Децембар

6.
7.
8.
9.
10.

Новембар

Септембар

прво полугодиште
М РН П У
1.
2.
4 5
3.
11 12
4.
18 19
5.
25 26

38.
39.
40.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

99
Ч
4
11
18
25

П
5
12
19
26

С
6
13
20
27

Н
7
14
21
28

1
8
15**
22

2
9
16**
23

3
10
17
24

4
11
18
25

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30*

3
10
17
24
31*

4
11
18
25

13

18

21
5
12
19
26

6*
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29
15

3
10
17
24
31
7
14*
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27
22

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
10
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Рад школе - настава и други облици образовно - васпитног рада реализовани су и у складу.
са Законом о основама система образовања и васпитања, са Законом о основном
образовању и васпитању као и Правилницима и то:
Правилник о стандардима квалитета рада установе ( Национални просветни
савет, 1. фебруар 2011.) образовању и васпитању као и
Правилницима и то:
Правилник о стандардима квалитета рада установе
( Национални просветни савет, 1. фебруар 2011.)
Правилник о вредновању квалитета рада установе
( Министарство просвете, 27. децембар 2011.)
Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа
(Завод за унапређење квалитета образовања и васпитања, 2010. год.
Правилни о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја ( ''Сл. гласник РС – Просветни гласник'' број 5/2011.
Правилни о стандардима компетенција за директора установа образовања и
васпитања ( ''Сл. гласник РС – Просветни гласник'' број 38/2013.
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Службени
гласник РС", бр. 67/2013 од 31.7. 2013. године, ступио је на снагу 8. 8. 2013, а
примењује се почев од школске 2013/2014. године
МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
ШКОЛСКА ЗГРАДА
Настава се изводи у школској згради која је грађена још 1913. године
Иако је школа пространа и лепа и под претходном заштитом државе, распоред просторија
не одговара савременој концепцији наставе. Школски простор је непромењен, али је у току
неколико претходних година вршена реконструкција школске зграде.
Школска зграда има 12 учионица, 7 кабинета рачунајући и 1 кабинет за наставу
информатике и рачунарства, просторију за продужени боравак, пространу фискултурну
салу, ( која нам представља велики проблем, јер нема изолацију, па се зими температура
спушта и до 0 степени, а преко лета и преко 40 степени. Већ неколико година уназад
конкуришемо и преко Покрајине и Републике, али је то велики новац за реконструкцију
сале и одговор је увек негативан ), спортске терене, зборницу, канцеларију за
административно особље, библиотеку, једну канцеларију за педагога, кухињу, малу
трпрзарију за потребе продуженог боравка, а недостаје нам читаоница за ученике,
трпезарија за ужину свих ученика, а постоји потреба за доградњом ученичкох улаза – хола
за ученике, зубну и лекарску амбуланту.
И ове године добијена је сагласност за наставак рада у продуженом боравку, тако да у
бораваку имамо 26 ученика, имамо и трпезарију која је мала, али веома лепо уређена и која
ће се користити за топли оброк за ученике који бораве у боравку. Кувану храну, ручак
добијамо из ресторана ''Чиле''. Боравак је почео са радом у понедељак, 12. 9. 2017. године
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СПРАТ - кабинети
ПРИЗЕМЉЕ - кабинети
енглески, географија, историја, немачки језик,
хемија, биологија, физика,
2 учионице математике, библиотека + 3. учионице 1. разреда,
дигитални кабинет
зборница, канцеларија управе,
2 учионице српског језика, ликовни кабинет, кабинет за ТО, инфирматички кабинет,
кабинет музичк културе,
боравак,
канцеларија педагога и архива
кухињу, трпезарија, фискултурна сала
Све учионице се користе од 1 – 4. разреда у једној смени, а ученици од 5 – 8. разреда у
другој.
На ПОЧЕТКУ школске 2017/2018. године укупан број ученика је био 453 од тога 233
дечака и 220 девојчица распоређених у 22 редовна одељења. Специјално одељење од ове
године је престалоса радом, јер увођењем инклузивног образовања деца су распоређују у
редовна одељења.
На крају наставне године број ученика је 448 од тога 231 дечак и 217 девојчице
распоређених у 22 редовна одељења + 1 боравак.
Број ученика који је напустио школу је из објективних разлога - 11 ученика су отишли у
друге школее, јер родитељи понекад не могу да прихвате стварно стање и успех своје
деце, па су излаз нашли у пресељење у другу школу, али и разлози који су субјективне
природе – пресељења у друге делове града па су им друге школе ближе..., а 7 ученика је
дошло у нашу школу...
Има доста ученика који слабије напредују, који имају специфичне сметње – са којима се
ради индивидуализација, али и ученици који раде по ИОП – у 1 ( 19 ученика нижих
разреда и 6 ученика виших разреда ) и по ИОП – у – 2 ( 6 ученика нижих разреда и 5
ученика виших разреда ) и по ИОП – у 3 радило је 2 ученика.
ПРИЛОГ: ТАБЕЛЕ ГОШ – 03
Опремљеност школе наставно – техничким и другим средстваима је на задовољавајућем
нивоу у односу на норматив, али су нам стално потребна савременија наставна средства.
ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
Школа је радила у 2 смене, а промена смена је вршена на 2 недеље. Једну смену чине
ученици нижих разреда 1 - 4. разреда, а једну смену чине виши разреди од 5 – 8. р.
Настава почиње у 7.30 и за ниже разреде се завршава у 11.55, а за више у 12.45, док у
поподневној смени настав почиње у 13.00 часова и за ниже разреде се завршава у 17.25, а
за више у 18.15. За ученике путнике организован је превоз из Скореновца и за Скореновац.
ДЕЖУРСТВО – сваког дана је организовано дежурство наставника – по 4 у вишим
разредима, и по 4 – 5 у нижим разредима, ( на спрату, у приземљу и дворишту школе )
организовано је дежурство по 2 ученика 7. и 8. разреда и дежурство помоћних радника ( на
спрату и у приземљу школе ).
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
Распоред часова редовне наставе као и свих других облика образовно васпитног рада
донет је на седници Наставничког већа 1. 9. 2017. Нови распоред часова донет је и усвојен
на седници НВ 18. 9. 2017. и 15. 1. 2018. године, због преузимања запослених радника.
Распореди часова су истакнути у зборници школе, канцеларији директора, педагога,
9

секретара, на огласној табли за ученике и родитеље и на Веб сајту. На огласној табли и
сајту школе били су доступни и распоред звона и распореди контролних и писмених вежби
из предмета.
ИЗВЕШТАЈ О КАДРОВСКОЈ СТРУКТУРИ И НЕДЕЉНОМ ЗАДУЖЕЊУ
НАСТАВНИКА
За реализацију наставног Плана и програма ангажовано је 40 наставника, 10 учитеља
редовне наставе + 1 професор енглеског језика од 1 – 4. р. + 1 наставник разредне наставе (
боравак ), 27 наставника предметне наставе ( од тога 12 наставника путника + 2 стручна
сарадника – педагог – 100% и библиотекар 50% + 50% допуне у ССШ ''Васа Пелагић'' ).
И ове године 1 учитељ ради у боравку. Отварање боравка, је веома важно и нама као и
родитељима. Укупан број ученика је био од 26.
Укупан број радника је 56 – 40 наставног особља и 16 радника ненаставног особља.
Број запослених на неодређено време је 47, број запослених по другим основама – на
одређено време је – 8 радника ( 40 жена – 34 неодређено, 6 одређено и 13 мушкараца – 10
неодређено, 3 одређено ). Број радника на одређено је из оправданих разлога – до
преузимања, замена радника који је на функцији у 1. мандату, постављење...
Укупно запослених радника било је 40 педагошких радника. У админицтрацији ради 3
радника – секретар, шеф рачуноводства и административни радник, 2 стручна сарадника,
директор, 1 сервирка, 1 домар на одређено време до преузимања и 8 помоћних радника
што укупно износи 56 запослена радника.
ОШ

ССС – 3 - 4 ВИША/
- лиценца
лиценца

УКУПНО

Директор

ВИСОКА/
Лиценца
1 – ДА

Педагог

1 – ДА

1

Библиотекар

0.50 – ДА

0.50

Секретар

1 – ДА

1

2 – ДА

11 – ДА

13

1 - ДА

24

26

Наст. разредне
наставе
Наст предметне
наставе

1

Вероучитељ

1 – НЕ

Ванаставно
особље

11

1.50

Укупно

10

3

1

1
12.50

3

37

56
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ИЗВЕШТАЈ О КАДРОВСКОЈ СТРУКТУРИ – РАЗРЕДНА НАСТАВА
РЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТАЛНИ, НА ШКОЛСКА
Д. НАСТАВНИКА
ОДРЕЂЕНО
СПРЕМА
БР.

СТРУКА

РАЗРЕД НЕДЕЉ ГОДИ РАДНИ
НИ БР. ШЊИ СТАЖ
Ч.
ФОНД

1
1. ЖЕБЕРАН
ВАЛЕНТИНА

2
неодређено

3
4
УЧИТЕЉСКИ УЧИТЕЉ
ФАКУЛТЕТ

6
1/1

7
9
10
19+ГВ+ 100%
И

РАЈИЋ ВАЊА

неодређено

УЧИТЕЉСКИ УЧИТЕЉ
ФАКУЛТЕТ

1/2

19+ГВ+ 100%
И

неодређено

УЧИТЕЉСКИ УЧИТЕЉ
ФАКУЛТЕТ

1/3

19+ГВ+ 100%
И

2

11 НИКОЛИЋ
НАТАША
3

РОМИЋ
ЈЕВРОСИМА

неодређено

УЧИТЕЉСКИ УЧИТЕЉ
ФАКУЛТЕТ

2/1

19+ГВ+ 100%
И

4

ЈОВАНОВИЋ
ЈЕЛЕНА

неодређено

УЧИТЕЉСКИ УЧИТЕЉ
ФАКУЛТЕТ

2/2

19+ГВ+ 1100%
И

5

АНЂЕЛКОВ ВЕСНА неодређено

ВИША
УЧИТЕЉ
ПЕДАГОШКА

3/1

18+ГВ+ 100%
И

6

ПОПОВИЋ МАРИЈА неодређено

УЧИТЕЉСКИ УЧИТЕЉ
ФАКУЛТЕТ

3/2

18+ГВ+ 100%
И

7

МИЛОШЕВИЋ
АЛЕКСАНДРА

ВИША
УЧИТЕЉ
ПЕДАГОШКА

3/3

18+ГВ+ 100%
И

8

ЂУКИЋ ХЕРМИНА неодређено

УЧИТЕЉ

4/1

9

КОРАК СНЕЖАНА

неодређено

УЧИТЕЉ

4/2

10 РНИЋ СВЕТЛАНА

неодређено

УЧИТЕЉ

4/3

11 ТРИФУНОВИЋ
БУДИМИР

неодређено

УЧИТЕЉСКИ
ФАКУЛТЕТ
УЧИТЕЉСКИ
ФАКУЛТЕТ
УЧИТЕЉСКИ
ФАКУЛТЕТ
ДЕФ. ФАК.
ПРОФ. ДЕФ.

УЧИТЕЉ

1-2

19+ГВ+
И
19+ГВ+
И
19+ГВ+
И
Боравак

неодређено

12 ТОДОРОВИЋ ОЉА ( неодређено
замена породиљског
– БУГАРИНОВИЋ одређено
МИЛИЦА
13 ВАСИЋ ДУШАН
одређено

ФИЛОЛОШКИ ЕНГЛЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
ЈЕЗИК

100%
100%
100%
100%

1,2, 3,4 р. 22 часа 110%

БОГОСЛОВИЈ СВЕШТЕНИ 1 - 4 р.
А - ВШС
К

6 часова 30%

Са вишом стручном спремом: 3 учитеља
Са високом стручном спремом: 10 професора разредне наставе
УКУПНО 13 запослених
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ИЗВЕШТАЈ О КАДРОВСКОЈ СТРУКТУРИ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Одређено
НАСТАВНИКА /неодређено
/лиценца
ВУЛЕТИЋ
неодређено
МАША
ДА

Школска спрема

Струка

ПРЕДМЕТ/ОС

ФИЛОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

професор

СРПСКИ ЈЕЗИК 7/1, 2, 3
ОС - 7/2
8/2, 3

20
111%

МИХАЈЛОВ
МАРИЈА
ЋУЛИБРК
СТАНКОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ИЛИЋ
МАРИЈАНА
(замена
породиљског
ЂОКОВИЋ
МАРИЈАНА
ТОТ ТЕА

ФИЛОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

професор

СРПСКИ ЈЕЗИК
ОС - 5/2
СРПСКИ ЈЕЗИК
+ ГВ 5 - 8
ОС - 7/1
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

18
100%
8 + 6 =
14
44%
18

неодређено
ДА
неодређено
ДА

професор

неодређено
ДА

ФИЛОЛОШКИ
професор
ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОШКИ
) одређено ДА ФАКУЛТЕТ
У
НОВОМ ПАЗАРУ

одређено ДА ФИЛОЛОШКИ
професор
ФАКУЛТЕТ
(
замена
до одређено НЕ ФИЛОЛОШКИ
преузимања )
ФАКУЛТЕТ
У
ДРАГИЧЕВИЋ
НОВОМ САДУ
апсолвент
БРАНИСЛАВА
(
замена
до
ПМФ
професор
преузимања
) одређено
одеђено
биологије
ГУБЕРИНИЋ
НЕ
не
ДАЈАНА
АТАНАЦКОВ
неодређено
ВИША
наставник
ЈОВИЦА
ДА
ПЕДАГОШКА
КАЧИНА
СНЕЖАНА

10 СТОЈКОВИЋ
ДАНИЈЕЛА

неодређено
ДА
неодређено
ДА

ВИША.
УМЕТН.

МУЗ. професор

ФАКУЛТ.МУЗ.
УМЕТН.

професор

Разред

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

Нед. бр.
ч.

100%

ЕНГЛЕСКИ
5/1,2
ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ
6/1, 2, 3
ЈЕЗИК – ОС 6/2 7/1, 2, 3
8/1, 2, 3

4
22%
18
100%

НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК –

5/1,2

4
22%

5–8
+
Цртање
5/1,2
6/1,2,3
7/1

13 + 2
75%

МУЗИЧКА
КУЛТУРА –
ОС - 6/2

7/2,3
8/1,2,3

5

нестручно
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
ОС – 6/3
МУЗИЧКА
КУЛТУРА –
ОС - 6/2

8
40% +

25% +

11. ДИВНИЋ
ЈЕЛЕНА

неодеђено
да

ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ

професор

ИСТОРИЈА
ОС - 8/3

5-8

20
100 %

12. САВИЋ
ДРАГОЈЛА

неодређено
ДА

ПМФ

професор

ГЕОГРАФИЈА

5–8

20 =
100%

13. ДОЛОВАЧКИ
ЈАСМИНА

неодређено
ДА

ПМФ

професор

МАТЕМАТИКА 6/1,2
ОС - 8/2
8/1,2, 3

20
111%
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14. НОВОКМЕТ
БРАТИСЛАВ

неодређено
ДА

ПМФ

професор

МАТЕМАТИКА 5/1,2
7/1,2,3

20
111%

15. ЛАЛИЋ МИЛОШ одређено ДА ПОЛИТЕХНИЧК професор
И ФАКУЛТЕТ

МАТЕМАТИКА 6/3

4
22%

16. СЕКЕЉ ЈОЖЕФ

неодређено
ДА

ПМФ

професор

17. ОБРАДОВИЋ
МАЈА

неодређено
ДА

ПМФ

професор

ФИЗИКА + ТО у 6 - 8 +
– 8/2
ТО - 8/2
ОС - 7/1
БИОЛОГИЈА
5/2,3
ОС - 6/1
6/1,2,3
7/1,2,3
8/1,2, 3
БИОЛОГИЈА
5/1

18 + 2 =
20
100%
20

18. ГУБЕРИНИЋ
ДАЈАНА

одређено
НЕ

ПМФ

19. РИТОПЕЧКИ
АНА

неодређено
ДА

ХЕМИЈА

7-8

12

20. МИЛОШЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР

неодређено
ДА

ФАКУЛТ.
ЗА професор
ФИЗИЧКУ
ХЕМИЈУ
ПОЛИТЕХНИЧК професор
И ФАКУЛТЕТ

ТО
ОС – 5/1

5,6,7,
8/1,3

60%
20
100%

ФАКУЛТ.ФИЗ.ВСПИТАЊА

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

21. БУГАРИНОВИЋ неодређено
ДРАГАН
ДА

професор
биологије

100 %

професор

22. (
замена
до одређено - НЕ ФАКУЛТ.ФИЗ.
преузимања )
ВСПИТАЊА
МАРИЋ МАЈА

- професор

23. ШУШУЛИЋ
АЛЕКСАНДАР

одређено - НЕ ФАКУЛТ.ФИЗ.
ВСПИТАЊА

- професор

24. ПЕТРОВИЋ
САША

неодређено
ДА

ФАК. Сингидунум професор

2
10%

5/1,2
20
6/1,2
7/3 ИС
100%
8/1,2
ФИЗИЧКО
6/3
9
ВАСПИТАЊЕ 7/1,2
8/3
45%
7/3
ФИЗИЧКО
6/3
4 - ИС
ВАСПИТАЊЕ 7/1,2
8/3
20%
ИНФОРМ.
И 7,
8. 7
РАЧУНАРСТ.
разред
35%

25. ЛАЛИЋ МИЛОШ одређено
ПОЛИТЕХНИЧК професор
ОСН. ИНФОРМ. 7,
8. 7
не
до И ФАКУЛТЕТ
И РАЧУНАРСТ. разред
35%
преузимања
26. ВАСИЋ ДУШАН одређено
БОГОСЛОВИЈА - СВЕШТЕН ВЕРОНАУКА
1 8. 11
ВШС
ИК
разред
55%
27. АНА
САВИЋ

АЛБУ одређено
до
преузимања
27. АНТИЋ
одређено
КОРНЕЛИЈА
до
преузимања

5 8. 30%
разред
ВПА

Учитељ

МАЂАРСКИ
ЈЕЗИК

1 8. 20%
разред

Са средњом стручном спремом: 1 наставник – немачки језик – нестручно заступљен
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Са вишом стручном спремом: 3 наставник – ликовно, математика, мађарски језик
Са високом стручном спремом: 23 професора предметне наставе, од тога професор
предметне наставе који немају лиценцу – Губеринић Дајана, Ђоковић Маријана, Тот Теа,
Бугариновић Милица, Лалић Милош, а Драгичевић Бранислава је нестручна – апсолвент
немачког језика 100% и Губеринић Дајана – нестручна – немачки језик 4 часа 22%
СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ
Спишјак
Маријана
Стоја Сенка

неодређено
ДА
неодређено
ДА

Филозофски педагог
факултет
Библиотечки библиотекар
факултер

ДИРЕКТОР
ШКОЛЕ
Иванка Момиров неодређено Филозофски
ДА
факултет

педагог

7. ССС

100%

7. ССС

50%

7. ССС

100%

Укупно запослених радника било је 40 педагошких радника. У админицтрацији ради 3
радника – секретар, шеф рачуноводства и административни радник, 0.80 сервирка, 1 домар
на одређено време до преузимања и 8.20 помоћних радника што укупно износи 56
запослених.
Број радника путника – 3 – учитеља, 8 наставника разредне наставе и 3 радника у
администрацији – укупно 13 путника.
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Настава је реализована у складу са школским календаром са седиштем на територије АПВ
за 2017/2018. годину.
1/ квартал

2/ квартал 1./ ПОЛУГОДИШТЕ

3/ квартал

4/квартал
КРАЈ
НАСТАВНЕ
ГОДИНЕ
1. 9. 2017 – 27. 28. 10. 2017 – 22. 12. 15. 1. 2017 – 16. 3. 19. 3. 2018 – 31. 5.
10. 2017. 2017. 2018. 2018. за ученике 8.
има 41 наставни има 40 наставних има 43 наставних разреда и има 46
дан
дана
дана
наставни дана, а за
ученике од 1 – 7.
разреда од 19. 3. 2017 –
14. 6. 2017. и има 56
наставних дана
Прво полугодиште има 81 наставни дан
Друго полугодиште има 89 ( за ученике 8. разреда ), односно 99 наставних дана ( за
ученике осталих разреда од 1 – 7. разреда.
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На крају 1. и 3. квартала родитељи/старатељи су писмено обавештени о учењу, владању
изостанцима и изреченим васпитно дисциплинским мерама ( родитељски састанци су
одржани у року од 8 дана по завршетку квартала, полугодишта и краја године.
Подела књижица је на крају 1. полугодишта је 29. 12. 2017., а подела сведочанстава за
ученике 8. разреда је 9. 6. 2018. године за ученике осталих разреда је 28. 6. 2018. године.
ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХ УЧЕНИКА НА 1. КВАРТАЛУ –
УСПЕХ 1. КВАРТАЛ - Први класификациони период – 1. квартал, био је у четвртак, 27.
10. 2017. године, а успех ученика у учењу и владању разматран је детаљно разматран на
ОВ у понедељак и уторак, 30. и 31. 10. 2017. Успех је усвојен на седници НВ у среду, 1. 11.
2017.
ЗАКЉУЧАК НВ: да има доста проблема, да ученици не поштују у потпуности норме
понашања, често се гуркају, вербално вређају, шврљају, уништавају... Ученик М. В. ученик
8/3 разреда и даље прави проблеме, не одлази на часове, самовољно напушта час, вређа
ученике и наставнике, никога не слуша... па када напусти час наставници не знају где је.
Закључак ОС 8/3 да се В. М. упише када није присутан на часу да обавесте да је то
неоправдан час и да ће морати да полаже разредни испит пред комисијом од 3 члана. За
свако његово понашање обавестити мајку. Све смо покушали, али да смо немоћни поново ћемо обавестити Центар за социјални рад.
Проблем представља нови ученик Н. У. који је дошао из Београда у Скореновац. Насилан
је и агресиван. О његовој породици ништа не знамо, али његово понашање је такво да се
може закључити да сигурно има пуно породичних проблема. Тренутно живе у петочланој
породици са мајком, о оцу ништа не знамо, али му сигурно недостаје и о томе не жели да
говори. Својим понашањем хоће да увуче и друге ученике, поготово ако су добри и ако их
наставници хвале. Може да се закључи да сигурно и он има потребу да буде похваљен и да
буде добар, али га нешто у томе кочи.
Неопходан је систематски рад са учеником, родитељем, Тимом за насиље...
Такође је директор навела да што се тиче ИОП – а са ученицима радити
индивидуализовану наставу и пратити њихов напредак. Не треба им давати да боје
копиране цртеже, већ нешто што могу да науче, независно од временског периода учења и
да то учење има практичну употребу, нешто што ће им требати за живот.
На крају 1. квартала школа ће писмено обавестила родитеље ученика о постигнутом
успеху у учењу и владању, броју изостанака и васпитно дисциплинским мерама – 1 – 4. р –
2 УОС, а од 5 – 8. р. 15 - УОС, 2 - УОВ и 2 УНВ.
Родитељски састанци ће бити од 1. 11 – 7. 11. 2017.
Успех ће следеће недеље бити разматран и на Савету родитеља и усвојен на Школском
одбору.
Реализоване све наставне и ваннаставне активности
УСПЕХ 1. ПОЛУГОДИШТЕ – Прво полугодиште завршено је у петак, 22. 12. 2017. а
успех ученика у учењу и владању разматран је детаљно разматран на ОВ у петак, 22. 12.
2017. године – нижи разреди, у уторак, 26. 12. 2017 – виши разреди. Успех је усвојен на
седници НВ у уторак, 26. 11. 2017., када је успех разматрао и Савет родитеља. Због
промене календара зимски распуст се продужава до 12. 1. 2018., а настава почиње у
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понедељак, 15. 1. 2018. године. Надокнада ће бити у суботу 14. 4. 2018. и продужетком 2
дана у јуну 2018.
Ученици упућени на додатну и допунску наставу од 9 – 11. 1. 2018.
Реализоване све наставне и ваннаставне активности
Свети Сава – мали и велики хор, учитељи 3., 4. и 7. р.
Родитељски састанци од 27 – 29. 12. 2017. – Анкета – Насиље
Почетак 2. пол. у понедељак, 15. 1. 2018. – Изменом Календара
ЗАКЉУЧАК НВ: да има доста проблема, да ученици не поштују у потпуности норме
понашања, често се гуркају, вербално вређају, шврљају, уништавају...
Неопходан је систематски рад са учеником, родитељем, Тимом за насиље...
Такође је директор навела да што се тиче ИОП – а са ученицима радити
индивидуализовану наставу и пратити њихов напредак. Не треба им давати да боје
копиране цртеже, већ нешто што могу да науче, независно од временског периода учења и
да то учење има практичну употребу, нешто што ће им требати за живот.
Радити на превенцији насиља, применом посебних програма.
Оцењивати у склау са Законом и Правилником о оцењивању.
Успех ће следеће недеље бити разматран и на Савету родитеља, 26. 12. 2017. и биће
усвојен на Школском одбору, 4. 1. 2018.
Анонимна пријава родитеља – стигла код ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА.
УСПЕХ 3. КВАРТАЛ - Трећи класификациони период – трећи квартал, био је у
понедељак, 19. и уторак, 20. марта 2018. године, где је разматран успех ученика у учењу и
владању. Успех је утврђен на седници НВ у среду, 21. 3. 2018., а усвојен на седници ШО
22. 3. 2018. године.Савет родитеља је разматрао успех у среду 21. 3. 2018. године, након
чега су били родитељски састанци – од 22 – 29. 3. 2018.
Успех је детаљно разматран на ОВ и утврђен на НВ и усвојен на ШО.
1 ученик је на болничком и кућном лечењу па је договор да му наставници прилагоде
градиво да би са успехом завршио 8. разред.
ЗАКЉУЧАК НВ:
Успех је разматран и на Савету родитеља, 21. 3. 2018. а усвојен на Школском одбору, 22.
3. 2018.
УСПЕХ УЧЕНИКА 8. Р. - 4. ЈУНИ 2018. године
Успех ученика 8. разреда разматран је на ОВ 4. 5. 2018. године, утврђен на НВ 5. 6.
2018. и на ШО 7. 6. 2018. године
УСПЕХ ПО РАЗРЕДИМА
УСПЕХ УЧЕНИКА 8/1 – 23 – УЧ. – 9 + 9 + 5 = 23 и сви ученици су са позитивним
успехом завршили разред. Изнела је успех свих ученика и истакла да са њима није било
већих проблема да су имали отворен и искрен однос. Да се успех мењао, али да су ове
сазрели и успех је сада добар. Посебно је похвалила ДИМИЋ САНДРУ, која је била увек
спремна, никада јој ништа није поклоњено и да је зато и предложена за ученике
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генерације. Навела је ученике који слабије напредују је то углавном због породичних
проблема
ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ – 20 УЧЕНИКА има ПРИМЕРНО 5 ИЗ
ВЛАДАЊА, а 3 УЧЕНИКА ВРЛОДОБРО ВЛАДАЊЕ 4 и УОС
1 УЧЕНИЦА је НОСИОЛАЦ ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'', а 28 ученика је са
СПЕЦИЈАЛНИМ ДИПЛОМАМА
УСПЕХ УЧЕНИКА 8/2 – 24 – УЧ. – 11 + 6 + 7 = 24 и – сви ученици су са позитивним
успехом завршили разред. Похвалила је своје ученике, посебно НАКИЋ ЛИДИЈУ која је
предложена за ученика генерације
ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ – свих 24 УЧЕНИКА има ПРИМЕРНО 5 ИЗ
ВЛАДАЊА
3 УЧЕНИКА су РАДИЛА ПО ИОП – у – 1 и са успехом завршили разред.
1 УЧЕНИЦА је НОСИОЛАЦ ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'', а 11 ученика је са
СПЕЦИЈАЛНИМ ДИПЛОМАМА
УСПЕХ УЧЕНИКА 8/3 – 21 – УЧ. – 10 + 6 + 5 = 21 – сви ученици су са позитивним
успехом завршили разред. Похвалила је своје ученике, посебно ЋИРИКОВАЧКИ
МАРИЈУ која је предложена за ученика генерације. ОС је истакла да са њима није имала
никаквих проблема, да је са њима 2 године и да су добри.
1 УЧЕНИЦА је НОСИОЛАЦ ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'', а 11 ученика је са
СПЕЦИЈАЛНИМ ДИПЛОМАМА
ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ - 19 УЧЕНИКА има ПРИМЕРНО - 5 ИЗ
ВЛАДАЊА, 1 УЧЕНИК ДОБРО
ВЛАДАЊЕ
3
и УОВ и 1 ученик има
незадовољавајуће владање 1 и УНВ
1 ученик је радио по ИОП – у – 2 завршио је разред уз велику подршку ОС и свих
колега.
УСПЕХ 2. ПОЛУГОДИШТЕ ОД 1 - 7. РАЗРЕДА –
Друго полугодиште завршено је у четвртак, 14. јуна 2018. године.
Успех је детаљно разматран и на ОВ и НВ
У 1. р. већина ученика је напредовала у складу са својим способностима. Учитељи су
углавном задовољни постигнутим успехом. Већина ученика су савладали читање и
писање, математику сабирање и одузимање.
У 1-1 учитељица је навела да је ученица која је радила по ИОП – у 2 постигла велики
успех у социјализацији и да је уклопљена у колектив.. Ученица која ради по ИОП – у 1 има
и породичне и здравствене проблемеи проблем у говору и да би је предложила за ИОП – 2
следеће године. Други ученик који ради по ИОП – 2 је стагнирао у односу на претходно
стање и проблематичног је понашања и њега би предложила за ИОП – 1 следеће године и
сматра да школа треба да има ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА.
Сви ученици имају примерно владање.
У 1-2 сви имају позитиван успех, али учитељица мисли да могу да постигну много
више.Не знају основне, животне ствари, али се јако лепо сналазе на телефону. Ученик који
је радио по ИОП – у 1 од следеле године ће прећи на ИОП – 2. Сарадња са родитељима је
добра
Сви ученици имају примерно владање, али су немирни и њихова мора да буде последња.
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у 1-3 учитељица је истакла да је задовољна успехом своје деце. Да 2 деце имају алергијску
астму, па има много изостанака.
Два ученика раде по ИОП – у 1 и слабије напредују, посебно 1 ученик који не долази
редовни и има велики процес заборављања, оно што научи брзо заборави... Ученик који
радаи по ИОП – у 2 слабије напредује и има проблем у концентрацији па и проблем у
понашању.
Сви ученици имају примерно владање.
У 2. разреду сви имају позитиван успех и учитељице су задовољна постигнутим успехом.
у 2-1 – три ученика раде по ИОП - у 1, а једна ученица која живи са баком, која је
болешљива, не долази редовно од следеће године би требала да пређе на ИОП – 2 и
девојчици је потребана помоћ.
Сви ученици имају примерно владање. Мада у одељењу има проблема, које чине поједини
родитељи мешајући се у односе ученика по понекад се појави проблем.
У 2-2 ученици лепо напредују, лепо се слажу. Један ученик је био болестан па су деца о
њему водила рачуна. Са тим учеником ће учитељица преко скајпа радити да би
надокнадио пропуштено. Проблем је читање,а математика му добро иде. Ученик који ради
по ИОП -у 1 требао би мало више да се потруди, а ученик који ради по ИОП -у 2
напредује, а сада и више од када иде у дневни боравак.
Сви ученици имају примерно владање.
У 3. разреду сви ученици имају позитиван успех. Ученици су били веома активни у свим
активностима. У у 3-1 ученик који ради по ИОП – у 1 лепо напредује, деца га воле.
Учитељица је похвалила посебо једног ученика који је пример и за дечаке и за девојчице
како треба се се ученик понаша.
19 ученика има примерно владање, а 1 ученик има врло добро владање.
У 3-2 ученици лепо напредују, неки ученици имају здравствених и породичних проблема
што се одражава на успех.Ученик који ради по ИОП -у 2 лепо напредује и баш му тај
темпо одговара.
У 3-3 – ученици лепо напредују. Има изузетних математичара. Има 3 ученика која раде по
ИОП – у 1 и напредују у складу са својим могућностима. Због проблема у говору један
учени би од следеће године прешао из спског на ИОП – 2. Ученик који ради по ИОП – у 2
не долази редовно и слабо напредује.
Сви ученици имају примерно владање.
У 4. разреду су задовољни постигнутим успехом. Сви имају позитиван успех. У 4-1 учитељ
наводи да су напредовали, сазрели, желе да буду успешни, истакли су се кроз различите
активности, желе да уче, али само за оцену. Сарадња међу ученицима је добра, толерантни
су. Посебо је похвалила 1 ученицу која је сама постигла заслужен успех, јер јој је мајка
неписмена.Два ученика раде по ИОП – у 1, а један ученик раду по ИОП – у 2.
Сви ученици имају примерно владање, али 1 ученик због сметњи у говору и одбијања да
ради и на часу и код куће има и проблеме у понашању.
У 4-2 учитељица исиче да је добро одељење, али због понашања појединих ученика неке
ствари нису могли да ураде. Често су реметили наставу, а остали су добри, вредни
17 ученика има примерно владање, 2 ученика врлодовро владање и УОС и 2 ученика
добро владање и УОВ. Једна ученица која путује из Скореновца и чији су се родитељи
развели и живи са оцем треба јој помоћ и подршка.

18

У 4-3 учитељица наводи да је задовољна одељењем. Да једна ученица која ради по ИОП –
у 1 напредује, да је проблем само са 1 дечаком који има проблема у понашању, а ли има им
здравствених проблема. Дете има терапију и треба му помоћи да се уклопи, јер је једно
време био у дому, у хранитељској породици, а сада је са оцем и маћехом која му пружа
пуно љубави и топлине, а то му и недостаје.
Сви ученици имају примерно владање.
Сви учитељи од 1 – 4. разреда су похвалили сву децу, а посебно истакли децу која се труде
и постижу изузетне резултате.
Што се боравка тиче колега истиче да су се деца лепо уклопила, да је био потребан период
адаптације за децу која су 1. разред. Да је све протекло у најбољем реду, да су деца
задовољна као и родитељи.
У 5. разреду су углавном задовољни постигнутим успехом, лепо су се уклопили, добри су,
сви имају позитиван успех.
У 5-1 ОС је истакао да је одељење добо, посебно је похвалио 1 ученицу која није имала ни
једну четворку током године и учествовала на више такмичења. један ученик ради по ИОП
– у 2 и полако напредује.
22 ученика има примерно владање, а 2 ученика имају УДШ због понашања и великог броја
неоправданих изостанака.
У 5-2 ОС је истакла да је одељење добо, прате наставу, посебно је похвалила 1 ученицу
која има 5.0 и која је ове године учествовала на више такмичења. Има једног ученика који
је у неком свом свету, који не ради на часовим, него ваја пластелином разне фигуре.
Сви ученици имају примерно владање.
У 6. разреду сви имају позитиан успех. Од прошлогодишњих 2 направљено је 3 одељења,
тако да се са њима лепо ради.
у 6/1 – 8 ученика има 5.0, добри су, ангажују се и на такмичењима, један ученик ради по
ИОП – у 2 скромних је могућности и ради у складу са својим могућностима.
1 ученик ради по ИОП – у 3 из српског и биологије.
15 ученика има примерно владање – 5
3 ученика имма врлодобро владање – 4 и УОС
У 6/2 – ОС истиче да лепо напредују, 2 ученика ради по ИОП – 2
17 ученика има примерно владање – 5, а 2 ученика имају задовољавајуће владање – 2 и
УДШ
У 6-3 ОС истиче да су добри, лепо напредују, осим ученика који ради по ИОП – у 2 који не
долази редовно, избегава наставу, избацују га са часова, агресиван је... Пријављен је
Центру за цсоцијални рад
14 ученика има примерно – 5 из владања, 1 ученик добро владање и УОВ, а 1 ученик
незадовољавајуће владање – 1 и УНВ.
У 7. разреду сви, сем 1 ученика 7/1 који понавља разред, имају позитиван успех.
У 7/1 има добрих ученика са 5.0 односно 11 одличних. 16 ученика има примерно владање,
2 ученика врлодобро владање - 4 и УОС, 1 ученик има задовољавајуће владање – 2 и
УДШ и 3 ученика незадовољавајуће владање - 1 и УНВ.
У 7/2 има доста добрих ученика који представљају школу и који имају 5.0. Ученик који
ради по ИОП - у 2 показује пад у концентрацији и пуно изостаје, па му је и успех слаб.
Ученици који раде по ИОП – у 1. ОС сматра да су могли да буду и бољи. Сарадња са
родитељима коректна.
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19 ученика има примерно владање и 3 ученика врлодобро владање – 4 и УОС.
У 7/3 тако има доста добрих ученика и 2 ученика који слабије напредују 15 ученика има
примерно владање – 5, 7 ученика врлодобро владање – 4 и уос и 1 ученик има
незадовољавајуће владање – 1 и УНВ
ЗАКЉУЧАК НВ:
Родитељски састанци су били од 18 – 22. 6. 2018. Подела књижица је била на
родитељским састанцима.
2. Реализоване све наставне и ваннаставне активности, остварени сви циљеви, задаци и
стандарди постигнућа.
3. Попуње АНКЕТЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ – ГВ и ВЕРОНАУКУ, ИЗБОРНЕ
ПРЕДМЕТЕ И АНКЕТУ КОЛИКО СУ ЗАДОВОЉНИ САРАДЊОМ СА ШКОЛОМ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРОБЛЕМИМА
НА КРАЈУ 2017/2018. ГОДИНЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДИМА
Разред/
одељење

Укупно
ученика

примерно
(5)

1/1
1-2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
6/1
6/2
6/3
7/1
7/2
7/3
8/1
8/2
8/3
Свега

15
20
17
20
22
20
16
20
21
21
21
24
23
18
19
16
22
22
23
23
24
21
448

15
20
17
20
22
20
15
20
21
17
21
22
23
15
17
14
17
19
15
20
24
19
414

врло добро
( 4 ) - УОС

добро
задовоља
незадово
( 3 ) – вајуће ( 2 ) љавајуће ( 1 )
УОВ
- УДШ
-УНВ

1

2

2
2

3
2
1
1
3
7
3
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1
3
1

1
4

5

1
6

- ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК – у 1. полугодишту 2 дисциплинска поступка
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ПРИЛОЗИ – ТАБЕЛЕ: ГОШ – 14, ГОШ – 18
ПРИЛОГ: табела успеха на крају НАСТАВНЕ ГОДИНЕ – број дечака – девојчица, број
недовољних оцена по предметима и број изостанака ученика.
Реализоване све наставне и ваннаставне активности, остварени сви циљеви, задаци и
образовни стандарди постигнућа по изјави предметних наставника.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА
Од 1 – 4. разреда коришћени су комплети ''Раша и Маша'', издавачке куће ''Клет''
За енглески језик од 1 – 4. разреда коришћен је уџбеник ''Family and Friends'' издавачке
куће ''Логос''
Српски језик - 5. и 8. разред користили су уџбенике издавачке куће ''Логос'', а 6. и 7.
разред користили су уџбенике издавачке куће ''Клет''
Математика – од 5 – 8. разреда користили су уџбенике издавачке куће ''Клет''
Историја - 5. р. користили су уџбенике издавачке куће ''Едука'', а 6. 7. 8. разред користили
су уџбенике издавачке куће ''Логос''
Географија - користили су уџбенике издавачке куће ''Логос''
Физика - користили су уџбенике издавачке куће ''Логос''
Биологија - 5. и 6. р. користили су уџбенике издавачке куће ''БИГЗ''
Биологија - 7. и 8. р. користили су уџбенике издавачке куће ЈП ''Завод за уџбенике''
Хемија - користили су уџбенике издавачке куће ''Логос''
Енглески језик - 5 – 8. разреда користили су уџбенике ''Projekt'' издавачке куће ''The English
Book''
Немачки језик - 5 – 8. разреда користили су уџбенике ЈП ''Завод за уџбенике''
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
А) ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ – ПРВИ ЦИКЛУС - БИЛИ СУ:
СРПСКИ - 5 ЧАСОВА
МАТЕМАТИКА - 5 ЧАСОВА
ЕНГЛЕСКИ - 2 ЧАСА ЕНГЛЕСКИ
СВЕТ ОКО НАС - 2 ЧАСА ( 1. и 2. разред )
ПРИРОДА И ДРУШТВО - 2 ЧАСА ( 3. и 4. разред )
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – 3 ЧАСА
ЛИКОВНА КУЛТУРА - 1 У ПРВОМ И ПО 2 ЧАСА ОД 2 - 4. РАЗРЕДА
МУЗИЧКА КУЛТУРА - 1 ЧАС - ОД 1 - 4. РАЗРЕДА
Б) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – НИЖИ РАЗРЕДИ - ( после изјашњавања родитеља )
ВЕРСКА НАСТАВА – ( од 1 – 4. разреда ) – 5 група
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ( од 1 – 4. разреда ) - 7 група
ЛЕПО ПИСАЊЕ - са по 3 групе у 1. разреду
РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА – 1 група у 3/1
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – 2 групе у 2. р., 2 групе у 3. и 3 групе у 4. разреду
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НАСТАВНИ ПЛАН 5 - 8. разредa
А) ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ОД 5 – 8. РАЗРЕДУ БИЛИ СУ:
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЈА

ИНФОРМАТИКА
УКУПНО

6. РАЗРЕД
4 - 144
2 -72
1 - 36

7. РАЗРЕД
4 – 144
2 – 72
1 – 36

8. РАЗРЕД
4 - 136
2 - 68
1 - 34

2 – 72
1 – 36
1 – 36

1 - 36
2 - 72
2 - 72
2 - 72
4 - 144
2 - 72

1 – 36
2 – 72
2 – 72
2 – 72
4 – 144
2 – 72

1 - 34
2 - 68
2 - 68
2 - 68
4 - 136
2 - 68

2 - 72
2 - 72

2 – 72
2 – 72
2 – 72

2 - 68
2 - 68
2 - 68

1 - 36

1 - 36

1 - 34

25 ЧАСОВА
ГОД. 936

25 ЧАСОВА
ГОД. 884

4 – 144
2 – 72

ХЕМИЈА
ТО ИНФОРМАТ.
ФИЗИЧКО васп.
ФИЗИЧКО
васп.
ИЗАБРАНИ СПОРТ
ОФА

5. РАЗРЕД
5 – 180
2 -72
2 – 72

2 – 72
2 – 72
–

1 – 36 – 49
уч.
1 – 36 – 49
уч. – 3 групе
24 ЧАСА
24 ЧАСА
ГОД. 864
ГОД. 864

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ – је урађена на почетку наставне године 2017/2018.
за све ученике, а на крају наставне године за ученике од 2 - 4. разреда и од 6 - 8 разреда, а
до 15. септембра урадићемо за 1. разред за наредну школску 2017/2018. годину, јер у 5. и
6. разреду од прошле школске године информатика и рачунарство је обавезан предмет и
налази се у распореду часова. 2017/2018. године – имали смо : ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ 6 група 30%,
веронаука 11 часова 55%, изборни предмети
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 13 часова 65% и ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
2 групе 10%,то више није изборни предмет, али је ушло у 40 часовну норму и водило се
као СА.
У протеклој школској години нашу школу је похађало 34 ученика путниак. То су углавном
ученици из Скореновца и са Скореновачког пута 14 ученика од 1 - 4. разреда и 20 ученика
од 5 – 8. разреда.
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - ВИШИ РАЗРЕДИ:
ОБАВЕЗНИ
5. РАЗРЕД
изборни
наставни недељно
предмет
годишње

6. РАЗРЕД
- недељно
годишње

7. РАЗРЕД
- недељно
годишње

8. РАЗРЕД
– недељно
годишње

-

ВЕРСКА
НАСТАВА

1- 36
1 група 24 уч.

1- 36
1 - 36
1 група 16 уч. 2 групе 43 уч.

1- 34
2 групе 41 уч.

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

1- 36
1 група 25 уч.

1- 36
2 група 38 уч.

1- 36
1 група 24 уч.

1- 34
2 групе 30 уч.

2 – 72
1 – 36
КОШАРКА

2 – 72
1 - 36
ОДБОЈКА

2 - 68
1 - 34
КОШАРКА

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
2 - 72
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ

Б) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ( после изјашњавања родитеља )
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

5.РАЗРЕД
недељно
годишње

6.РАЗРЕД
- недељно
годишње

7.РАЗРЕД
- недељно
годишње

8.РАЗРЕД
- недељно
годишње

-

ИНФОРМАТИКА
И
РАЧУНАРСТВО
признато 13 група

-

1 – 36
1 - 36
1- 34
3 групе = 48 3 групе = 43 уч. 3 групе = 42
уч.
уч.

МАЂАРСКИ
ЈЕЗИК
СА
ЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕ
КУЛТУРЕ
ЦРТАЊЕ,
СЛИКАЊЕ,
ВАЈАЊЕ
признато 2 групе
као СА

2 – 72
1 група од 2 –
5. р. = 16 уч.

2 – 72
1 група од 6 –
8. р. = 16 уч.

1- 36
1 група 34 уч.

1 - 34
18 уч
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Реализација редовне наставе – изборне наставе – од 1 – 8. разреда БРОЈ ЧАСОВА
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Свега

1.
1.
2.
3.

ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас
Природа и друштво
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТО
Физичко васпитање

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА/ ОДРЖАНО
3612 / 3612
1572 / 1572
1146 / 1146
858 / 858
360 / 360
432 / 432
708 / 708
708 / 708
636 / 636
3540 / 3540
780 / 780
420 / 420
780 / 780
1968 / 1968
17520 / 17520

ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава
Грађанско васпитање
Немачки језик
Физичко
васпитање/
изабрани
спорт - ОФА

Свега
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Лепо писање – 1. разред
Чувари природе од 2 – 4. разреда
Рука у тесту – откивање света
Информатика и рачунарство
Мађарски језик са елементима
националне културе
Свега

РЕАЛИЗОВАНО У %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА
608 / 608
608 / 608
780 / 780
390 / 390

РЕАЛИЗОВАНО У %

2386 / 2386

100%

100%
100%
100%
100%

ПЛАНИРАНО
ЧАСОВА
108 / 108
258 / 258
36 / 36
390 / 390
144 / 144

РЕАЛИЗОВАНО У %

939 / 936

100%

100%
100%
100%
100%
100%
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ
се организовала за ученике који – из објективних разлога – у редовној настави нису
постизали задовољавајуће резултате у неком од програмско – тематских подручја.
У зависности од недостатака у знању као и узрока заостајања, наставник је формирао
групе ученика за допунски рад ( нпр. недостаци у знању из граматике и правописа,
исменог и писменог изражавања... за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план
рада чијим су се савладавањем отклонили недостаци у знању, умењу и вештинама. То је
подразумевало посебан вид рада – индивидуализацију наставе, полупрограмиране и
програмиране секвенце, наставне листиће, предавање са другачијим – очигледнијим
примерима, посебни групни и индивидуални задаци.
Нарочито се водило рачуна о одмерености захтева – као и о стимулисању ученика за
постигнуте резултате (похвала, награда, позитивна оцена ).
Допунски рад се организовао током целе године, односно одмах чим су се уочиле тешкоће
појединих ученика у усвајању појединих наставних садржаја. Чим је ученик савладао
одређену тешкоћу, или отклони недостатак, ученик је престајао са похађањем допунске
наставе ван редовне наставе. Током редовне наставе такви ученици се нису испуштали из
вида, односно диференцирањем редовне наставе – омогућили смо ученицима да градиво
савладају на редовним часовима.
Допунска наставa је организована је и за време зимског распуста.
Извештај осталих облика образовно васпитног рада
НИЖА СМЕНА – 396 ЧАСОВА
ВИШИ – 480 ЧАСОВА
СВЕГА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ = 876 ЧАСОВА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОДАТНОЈ НАСТАВИ
За додатни рад опредељивали су се ученици од 4 – 8. разреда изнадпросечних способности
и посебних интересовања за поједини наставне предмете, односно за продубљивање и
проширивање знања из свих области или само једног програмско – тематског подручја
редовне наставе. То су били уствари ученици који се већ од 1 – 3. разреда истичу својим
знањем, интерсовањима и даровитошћу. Важно је да смо их уочили, да и пратимо и
подстичемо и у 4. разреду и укључимо у додатни рад.
Додатни рад је био организован са по 1 часом током целе наставне године. Важно је да се
одржава започета динамика, а на редовном часу подстицати их за разним, новим облицима
рада – појединачна идивидуализација, давањем посебних задатака, ангажовањем у
одговарајућим слободним активностима.
Кроз додатни рад ученици су се упућивали на самостално коришћење различитих извора
сазнања и на тај начин се подстицали на стваралачки рад. Ученици под руководством
наставника су се самостално служили књижном и некњижном грађом, истраживали,
припремали и излагали своје радове пред групом или одељењем. То своје знање, умење и
вештине могли са да користе и приликом такмичења, учествовању на конкурсима,
школским приредбама... Такве ученике смм стимулисали похвалама, наградама...
Уочавање потенцијално даровитих, њихово праћење на основу потигнутих резултата са
такмичења и смотри, применом одређених инструмената од стране педагога и психолога,
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разговором са родитељима ученика, наставник заједно са учеником је утврђивао,
конкретизовао програм додатног рада са групом ученика или појединачно. Програмом
рада нису обухваћени само препоручене саджаји (ако их има), већ и садржаји који су
били у складу са интересовањима и жељама ученика.
Додатни рад се реализовао као индивидуализовани ( примерен појединим ученицима ) и
групни који се интересују за исте програмске садржаје.
Улога наставника у додатном раду је била специфична. У сарадњи са учеником наставник
је утврђивао конкретан програм додатног рада ( где се укључивао и актив ). Реализујући
програм, наставник је бирао најпогодније облике и методе рада који су омогућавали
креативност ученика. Наставник је у додатном раду био сарадник који стручно помаже –
упућује, усмерава, помаже да се дође до решења, закључка и генерализације. Однос
наставника и ученика био је ближи него на часу редовне наставе.
У додатном раду са учеником наставник је пратио и евидентиро њихов развој и
напредовање,
усавршавао
одређене
програме,
откривао
нове
могућности
индивидуализације – проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и
полупрограмиране секвенце, коришћење књижне и некњижне грађе, разних апарата и
помагала. За сваког ученика водио је досије где су се уносили подаци о његовом
напредовању.
Ученици су се самостално опредељивали за додатни рад, били су мотивисани, али никако
присиљени. У додатни рад ученик је остајао колико је желео. Водило се рачуна да се
даровити ученици не оптерећују изнад њихових стварних могућности – уз редовну наставу
ученик је био укључен још само из 1 предмета.
Додатна настава је организована и за време зимског распуста.
НИЖИ РАЗРЕДИ – 108 ЧАСОВА
ВИШИ РАЗРЕДИ – 659 ЧАСОВА
СВЕГА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ = 767 ЧАСОВА
СА - НИЖИ РАЗРЕДИ – 1620 ЧАСОВА
СА - ВИШИ РАЗРЕДИ - 1259 ЧАСОВА
СВЕГА СА = 2879 ЧАСА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА – ВИШИ РАЗРЕДИ – 209 ЧАСОВА
ПРИЛОГ ТАБЕЛА – ДОПУНСКА – ДОДАТНА – СА – ПРИПРЕМНА НАСТАВА
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ИНИЦИЈАЛНОМ ТЕСТИРАЊУ
Почетком септембра организовано је иницијално тестирање за све предмете, које нам је
било основа за планирање даљег рада у одељењу.
У току месеца је извршана АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА која је и разматрана на Активима и
Тимовима.
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ЗАВРШНИ
Пробни завршни испит за ученике 8. разреда реализован је у петак, 7. и суботу, 8. априлa
2017.
Ученици су у два дана радила три теста ‒ 7. априла 2017. године у 12:00 ‒ тест из
математике и тог дана анонимно попуњавају упитник, 8. априла 2017. године у 9:00 – тест
из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата
између два двосатна термина
добили су упутство шта са собом треба да понесу, јер је то била симулација завршног
испит ( књижицу са фотографијом оверену печатом школе
потребан прибор – за математику – оловку, гумицу, хемијску оловку, прибор за геометрију
– шестар, лењир, троугао
српски – комбиновани - оловку, гумицу, хемијску оловку
прво се ради обичном оловком, па се прелази хемијском оловком, исправак се не признаје.
понети само воду или сок, марамице ).
Пробни завршни радило је 65 ученика и 1 ученик по ИОП – у 2
Анлиза пробног завршног испита – СРПСКИ ЈЕЗИК 2017/2018.
Одељење 8/2 и 8/3 – наставник Маша Вулетић
Задаци 1,6,10,11,17,12 су радили у високом проценту. 1. задатак - 100% , 6. задатак 92% ,
11. задатак - 92% , 11. задатак - 83% , 17. задатак - 80% , 12. задатак 68%.
Добро су се снашли у задацима из граматике и правописа. Показали су висок степен
усвојености правописних правила. Оба одељења су у високом проценту урадили задатак
број 8.
Прилоиком анализе задатака на часу су коментарисали да их је збунила падежна употреба
синтагме. Неколико часова затим су ученици вежбали синтагме. Области читање и
разумевање прочитаног и познавање књижевних дела и писаца, могли су и боље да буду
урађени, али су ученици на неким задацима без посебног разлога ( коментар је био
предуги задаци, мрзело нас је да читамо и пишемо и слично ) одустајали – у питању су
задаци 18, 19, 20. Задаци из познавања стилских средстава су добро урађени. Већина
ученика је задатак број 9 добро урадила, али није означила и други понуђени одговор па
су добијали по 0,5 бодова. Задатак се односио на разумевање значења речи и њихову
синонимност.
Тест је у целини био средње тежине, већина ученика је задатак задила 45 минута, уз
коментар да им је било лако. Резултати су солидни и већ се кренуло са појачаним
обнављањем оних области за које се указала и већа потеба.
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АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ
Просечанбројбодова:6,13
Основни
ниво
48%
Средњи
ниво:
26%
Напред
ниво:
3%
Најслабији су резултати у задацима из геометрије, полинома и проблемски задаци.
Мере
за
побољшање
успеха:
Припремна настава, у току редовне наставе понављати старо градиво и делити у групе по
нивоима.
Доловачки Јасмина
АНАЛИЗА ПРОБНОГ КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА 2017/ 2018. –
БИОЛОГИЈА
На тесту је било пет задатака из биологије: два из основног, два из средњег и један из
напредног нивоа.
8-1
Тест је радило 23 ученика.
задатак
неурађен
1.
21,7%
2.
4,3%
3.
4,3%
4.
34,8%
5.
4,3%

0 поена
17,4%
34,8%
78,3%
34,8%
95,6%

1 поен
60,9%
60,9%
17,4%
30,4%
0

Ученици нису задовољили захтевани критеријум процента тачно урађених задатака: 80%
из основног, 50% из средњег и 20% из напредног нивоа.
тачно
урађених проценат ученика
задатака
0
17,4 %
1
26,1%
2
30,4%
3
21,7%
4
4,3%
5
0%
8-2
Тест је радило 24 ученика.
задатак
неурађен
1.
12,5 %
2.
0%
3.
0%
4.
12,5 %
5.
4,2%

0 поена
29,2 %
33,3%
70,8%
62,5 %
91,7%

1 поен
58,3 %
66,7%
29,2%
25 %
4,2
28

Ученици нису задовољили захтевани критеријум процента тачно урађених задатака: 80%
из основног, 50% из средњег и 20% из напредног нивоа.
тачно
урађених проценат ученика
задатака
0
16,7 %
1
20,8%
2
33,3%
3
20,8%
4
8,3%
5
0%
8-3
Тест је радило 20 ученика, а од њих један ученик (В. М. ) је радио посебан тест по ИОП-2.
Једна ученица није радила
задатак
1.
2.
3.
4.
5.

неурађен
31,6%
10,5%
4,3%
42,1%
5,2%

0 поена
10,5%
15,8%
73,7%
47,4%
84,2%

1 поен
57,9%
73,7%
15,8%
10,5%
10,5%

Ученици нису задовољили захтевани критеријум процента тачно урађених задатака: 80%
из основног, 50% из средњег и 20% из напредног нивоа. Ученик који је радио по ИОП-2 је
тачно урадио 3 од 5 задатака чиме је задовољио критеријум за свој план и програм.
тачно
урађених проценат ученика
задатака
0
26,3 %
1
10,5 %
2
42,1 %
3
15,8 %
4
5,3 %
5
0%
8. разред
Тест је радило 65 ученика, а од тога 1 ученик је радио по ИОП-2 (В. М.). Један ученик није
радио.
задатак
1.
2.

неурађен
20,3%
4,3%

0 поена
18,8%
27,5%

1 поен
56,5%
63,8%
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3.
4.
5.

4,3%
27,5%
4,3%

71,0%
46,4%
87%

20,3%
21,7%
4,3%

Ученици нису задовољили захтевани критеријум процента тачно урађених задатака: 80%
из основног, 50% из средњег и 20% из напредног нивоа. Ученик који је радио по ИОП-2 је
тачно урадио 3 од 5 задатака чиме је задовољио критеријум за свој план и програм.
тачно
урађених проценат ученика
задатака
0
18,8 %
1
18,8 %
2
33,3 %
3
18,8 %
4
5,8 %
5
0%
Закључак и мере
Сматрам да су питања била коректна, али по мом мишљењу у 3. задатку би било битније
да ученици препознају име проналазача пеницилина и у 5. задатку бодовање по принципу
0 или 1 поен није баш транспарентно. Било би меродавније да су ученици за 3 од 4 тачно
распоређених бројева могли да добију 0,5 поена.
Радиће се и даље на понављању градива од 5-8. разреда на редовној и припремној
настави, као и на допунској и додатној настави. Сматрам да би и ученици требали
интезивније да се укључе у сам процес и да присуствују припремама. Ученици би требали
бар да пробају да ураде сваки задатак.
Предметни наставник: Маја Обрадовић
Анализа пробног пријемног испита из ГЕОГРАФИЈЕ
VIII1
Бр.
питања
1
2
3
4
1-4

Бр.
бодова
8
23
4,5
1
36,5

%
34,78
100
19,56
4,34
39,67

VIII2
Бр.
питања
1
2
3
4
1-4

Бр.
бодова
12
23,5
7,5
0
43

%
50,00
97,91
31,25
0
44,79

VIII3
Бр.
питања
1
2
3
4
1-4

Бр.
бодова
11
17
2,5
2
32,5

%
57,89
89,47
13,15
10,52
42,76
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8/1 + 8/2 +8/3
Бр. питања

Бр. бодова

Проценат

1.

31

46,96

2.

63,5

96,21

3.

14,5

21,96

4.

3

4,54

1-4

112

42,42

Ученици VIII2 су урадили пробни тест најбоље (44,79%), потом VIII3 (42,76%) а на крају
VIII1 (39,67%).
Ученици сва три одељења су урадили четврто питање лоше (VIII2 – 0 бодова, VIII1 – 1 бод
и VIII3 – 2 бода). Треће питање је лоше урадило VIII3 – 2,5 бода. Лоше су урађена питања
где је напредни ниво – примена знања и повезивања ( 3. и 4. задатак).
Предметни наставник – Драгојла Савић
АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ТЕСТА ИЗ ХЕМИЈЕ
На пробном завршном тестирању питања из хемије су била у оквиру комбинованог теста.
Из је било тре питања.
Питање 1. (основни ниво) Односило се на агрегатно стање прва четири алкана. Питање је
било отвореног типа и резултати су следећи.
Школа ( 8-1, 8-2 и 8-3) Укупно 66 ученика
ЗАДАТАК
УРАЂЕН
БРОЈ
УЧЕНИКА
ПРОЦЕНАТ
УЧЕНИКА

2
3%

НИЈЕ ПОГРЕЧНО
УРАЂЕН
ЗАДАТАК
41
62,1%

ТАЧНО УРАЂЕН
ЗАДАТАК
23
34,8%

Закључак: Резултат је испод очекиваног процента (80%). Питање је јасно формулисано и
слично питање су ученици имали на редовном тесту где су одговорили у много већем
проценту.
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Предлог мера за побољшање успеха: Континуирано понављање оваквих питања и
вежбање питања отвореног типа.
Питање 2. (средњи ниво) Питање се односило на поделу материје и супстанце. На други
део питања који се односио на врсте смеша, већина ученика је тачно урадила, али зато
нису разумели шта треба написати у плље које је повезивало супстанцу и физичко поље.
Школа ( 8-1, 8-2 и 8-3) Укупно 66 ученика
ЗАДАТАК
УРАЂЕН
БРОЈ
УЧЕНИКА
ПРОЦЕНАТ
УЧЕНИКА

9

НИЈЕ ПОГРЕЧНО
УРАЂЕН
ЗАДАТАК
51

13,6%

77,3%

ТАЧНО УРАЂЕН
ЗАДАТАК
6
9%

Закључак: Питање је требало да буде мало другачије формулисано. Поље у коме је
требало уписати „МАТЕРИЈА“ је требало да буде мало уздигнуто изнад поља са
супстанцом у физичким пољем. Тада би много веи проценат ученика одговорио.
Предлог мера за побољшање успеха: Вежбати задатке шематског типа.
Питање 3. (напредни ниво) Односило се на реакцију киселог оксида и базе.
Школа ( 8-1, 8-2 и 8-3) Укупно 66 ученика
ЗАДАТАК
УРАЂЕН
БРОЈ
УЧЕНИКА
ПРОЦЕНАТ
УЧЕНИКА

1
1,4%

НИЈЕ ПОГРЕЧНО
УРАЂЕН
ЗАДАТАК
27
41%

ТАЧНО УРАЂЕН
ЗАДАТАК
38
57,6%

Овај задатак је урађен изузетно добро за напредни ниво. Разлог томе је што је питање било
затвореног типа, па је велики проценат ученика могуће и погодио тачен одговор.
АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ТЕСТА ИЗ ИСТОРИЈЕ
Школске 20172018. год. припремна настава за VIII разред одржава се , од
октобра месеца , у првом полугодишту , на сваком часу,кда наставна јединица дозвољава,
15 минута на крају часа, Понавља се градиво од петог разреда.У другом полугодишту
некада су читаво часови били посвећени понављању градива.Планира се да се градиво
осмог разреда заврши до 1.маја 2018. и да се у мају настави, на редовним часовима, са
понављањем градива.
Од 66 ученика који су радили пробни тест 6 ученика је
урадило сва четири задатка тачно, 30 ученика 3 задатка, 21 ученик 2 задатка, 8 ученика 1
задатак , а 2 ученика нису урадили ниједан задатак тачно. Један ученик се образовао по
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ИОП-у-2 и завршни испит је био прилагођен његовим потребама и све задатке је урадио
тачно. Наставница је задовољна са резултатима, мада у односу на оцене они би требало да
буду бољи. Поставља се питање да ли су четири задатка мерило знања?
УКУПНО:
СА 4 6 УЧЕНИКА - 9%
СА 3 30 УЧЕНИКА
- 45%
СА 2 21 УЧЕНИК - 31%
СА 1 8 УЧЕНИКА - 12%
СА 0 2 УЧЕНИКА - 3%
Предметнио наставни Јелена Дивнић
ФИЗИКА – АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 8. Р. ( април 2018. г. )

VIII1
VIII2
VIII3

VIII1-3

Задатак

Задатак

Задатак

Задатак

18/23
(78,3%)
21/24
(87,5%)
19/19
(100%)

9/23
(39,1%)
9,5/24
(39,6%)
10,5/19
(55,3%)

10/23
(43,5%)
10/24
(41,7%)
7/19
(36,8%)

2/23
(8,7%)
0/24
(0%)
0,5/19
(2,6%)

Задатак

Задатак

Задатак

Задатак

58/66
(87,9 %)

29/66
(43,9 %)

27/66
(40,9 %)

2,5/66
(3,8 %)

1 - 4. задатак
39/92
(42,4%)
40,5/96
(42,2%)
37/76
(48,7%)
1 - 4. задатак
116,5/264
(44,1 %)

Коментар:
На нивоу препознавања и нивоу знања резултати су на очекиваном нивоу
На нивоу примене знања резултати су много слабији од прихватљивог
На часовима редовне наставе и часовима припремне наставе за завршни испит
инсистирати на обимнијиј рекапитулацији градива физике код куће. На часовима више
практиковати примену знања на конкретним примерима.
Наставник физике – Секељ Јожеф
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ШКОЛА
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ : СРПСКИ ЈЕЗИК
ОДЕЉЕЊЕ : ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА: 68 ( 67+ 1уч ИОП -2)
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
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Бр.питањ
а

Процена
нивоа знања
по
питањима(о
сновни,
средњи
напредни)

Број и % ученика
који је у
потпуности
одговорио

%
Број уче
ника

Основни
Средњи
Средњи
Основни
Средњи
Напредни
Средњи
Средњи
Напредни
Средњи
Основни
Основни
Основни
Основни
Основни
Средњи
Напредни
Напредни
Напредни
Напредни

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Број и %
ученика
који је
делимично
одговорио

67
34
51
57
31
38
16
12
6
28
35
31
50
60
65
53
6
35
27
16

100
50,7
76,1
85
46,3
56,7
23,9
17,9
8,9
41,8
52,3
46,3
74,6
89,6
97
79,1
8,9
52,2
40,3
23,9

Број
уче
ника
0
10
6
1
0
0
25
1
1
1
5
3
2
0
0
0
0
0
0
5

Број и %
ученика
који је
погрешно
одговорио

%

%

Број
уче
ника
0
0
14,9 14
8,9 15
1,5 9
0
31
0
29
37,3 14
1,5 42
1,5 61
1,5 39
7,5 27
4,5 34
3
6
0
9
0
3
0
15
0
52
0
24
0
52
7,5 45

0
20,9
22,4
13,3
46,3
43,3
20,9
62,7
91
58,2
40,3
50,7
8,9
13,4
4,5
22,4
77,6
35,8
77,6
67,2

Број и %
ученика
који није
приступио
решавању
задатка
%
Број
уче
ника
0
0
0
0
0
0
1
1,5
6
8,9
1
1,5
12
17,9
13
19,4
1
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
14,9
9
13,4
7
10,4
1
1,5

Остварен
и број
бодова

67
39
54
57,5
31
38
33,5
12,5
6,5
28,5
37,5
32,5
51
60
65
53
6
35
27
18,5

КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...): Најбоље урађено
питање бр.1 (100%), док је најслабије питање бр. 9 и 17, свега 6 ученика (8,9%).
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ТАЧНО ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 0
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ТАЧНО ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: 0
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
Остварени успех ученика на крају Средња
године
оцена
предмета
Оцена 5
4
3
2
1
3,44

Остварени резултати на
завршном по образовним
стандардима
основни средњи напредни

Број

382,5

21

12

10

15

0

218

Просечни
број
бодова
11,06

151
34

КОМЕНТАР: Области правописа, језичке културе и стилистике су солидно урађене.
Уочено је да су страни термини били потешкоћа у разумевању задатка. Ученици су
већини задатака приступили и радили их, али и кључ за бодовање је био изузетно
ригорозан. Тест је солидно урађен.
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ : МАТЕМАТИКА
ОДЕЉЕЊЕ : ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА: 67+ 1 уч ИОП - 2
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
Бр.питањ
а

Процена
нивоа
знања по
питањима
(основни,
средњи
напредни)

Број и %
ученика који
је у
потпуности
одговорио

Број и %
ученика који је
делимично
одговорио

Број и %
ученика који
је погрешно
одговорио

Број и %
ученика који
није
приступио
решавању
задатка
%
%
%
%
Број
Број
Број
Број
уче
уче
уче
уче
ника
ника
ника
ника
1
основни
67
98,5 0
0
1
1,5
0
0
2
основни
51
75
6
8,8
8
11,8 3
4,4
3
основни
36
52,9 21
30,9
9
13,2 2
2,9
4
основни
58
85,3 2
2,9
7
10,3 1
1,5
5
основни
39
57,4 0
0
28
41,2 1
1,5
6
основни
50
73,5 0
0
18
26,5 9
13,2
7
основни
31
45,6 2
2,9
26
38,2 0
0
8
основни
61
89,7 5
7,4
2
2,9
0
0
9
основни
35
51,5 26
38,2
6
8,8
1
1,5
10
средњи
26
38,2 0
0
40
58,8 2
2,9
11
средњи
2
2,9
2
2,9
45
66,2 19
27,9
12
средњи
6
8,8
2
2,9
34
50
26
38,2
13
средњи
23
3,4
2
2,9
13
19,1 30
44,1
14
средњи
14
20,6 1
1,5
23
33,8 30
44,1
15
средњи
7
10,3 0
0
21
30,9 43
63,2
16
средњи
6
8,8
2
2,9
36
52,9 24
35,9
17
напредни
3
4,4
4
5,9
26
38,2 35
51,5
18
напредни
0
0
0
0
12
17,6 56
82,3
19
напредни
1
1,5
1
1,5
15
22,1 51
75
20
напредни
1
1,5
1
1,5
20
29,4 46
67,6
КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...): Најбоље је урађено 1.
питање, док 18. питање није урадио ниједан ученик на нивоушколе.
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 0
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Остварен
и број
бодова

67
54
47,5
59
50
39
50
32
63,5
26
3
7
24
14,5
7
7
5
0
1,5
1,5

БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: 0
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
Остварени успех ученика на крају Средња
Остварени резултати на
године
оцена
завршном по образовним
предмета стандардима
Оцена 5
4
3
2
1
3,42
основни средњи напредни
Број

21

12

10

25

-

%

31

18

15

36

-

451,5

84,5

Просечни
број
бодова
8,41

9

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ
ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ : БИОЛОГИЈА
ОДЕЉЕЊЕ : ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА : 67 + 1 уч ИОП - 2
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
Бр.питања Процена нивоа
Број и %
Број и %
знања по
ученика
ученика
питањима(основни, који је у
који је
средњи напредни)
потпуности делимично
одговорио
одговорио
%

1
2
3
4
5

Основни
Основни
Средњи
Средњи
Напредни

Број
уче
ника
28
44
15
60
43

Број и %
ученика
који је
погрешно
одговорио

%
Број
уче
ника
0
0
38
0
21

Број
уче
ника
20
23
15
6
3

Број и %
ученика
који је није Остварени
приступио
број
решавању
бодова
задатка
%
%
Бр. уче
ника
20
1
0
2
1

28
44
44
60
53,5

КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...) : Најбољеје урађено
питање бр.4 а најслабије питање бр.1
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ТАЧНО ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА:
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ТАЧНО ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ:
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
Остварени успех ученика на крају Средња
Остварени резултати на
Просечни
године
оцена
завршном по образовним
број
предмета стандардима (број ученика)
бодова(
по
ученику)
36

Оцена 5

4

3

2

Број

19

10

16

23

%

28

14,7 23,5 33,8

1

3,37

основни

средњи

напредни

72

104

53,5

2,95

КОМЕНТАР. : Сматрам да ученици нису посветили довољно пажње и времена припреми
за завршни испит. Најслабије су урадили задатак из градива на коме се инсистирало од 5-8
разреда на свим облицима наставе. Успех- оцене из биологије су углавно у коорелацији са
постигнутим успехом на завршном испиту.
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА: Редовније учење и похађање свих облика наставе како би знање
било темељитије и трајније.
ПРЕДМЕТ : ФИЗИКА
ОДЕЉЕЊЕ : ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА : 67 + 1 уч ИОП2
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
Број
питања

Процена
нивоа знања
по питањима
(основни,
средњи
напредни)

Потпуно
тачан
одговор

број
учен.

Делимично
тачан
одговор

Погрешан
одговор

Није
приступио
решавању
задатка

Остварени
број
бодова

број
учен.

%

број
бодова

13,4

број
учен
.
0

0

58

86,6

1

средњи

58

86,6

0

0

број
учен
.
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2

основни

17

25,4

36

53,7

14

20,9

0

0

24

35,8

3

средњи

53

79,1

11

16,4

1

1,5

2

3

58,5

87,3

4

напредни

2

3

1

1,5

14

20,9

50

74,6

2,5

3,7

%

%

%

КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...)
Најслабије на нивоу примене (напредни ниво), а најбоље на средњем нивоу (ниво знања).
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 0
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: 0
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
37

%

Успех ученика из предмета
на крају школске године

оцена
број
учен.

5

4

3

2

7

14

10

36

10

21

15

54

%

Средња
оцена
предмета

Добар
(2,88)

Освојено бодова (по
образовним нивоима) од
укупног броја
на завршном испиту
и проценти

Просечан бр.
бодова
по
ученику

основни

средњи

напредни

24

116,5

2,5

16,8

81,5

1,7

2,13

%

53,25

КОМЕНТАР: осредњи резултат је на нивоу очекивања
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА: повећати обим рада на напредном нивоу
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ : ХЕМИЈА
ОДЕЉЕЊЕ : ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА : 68
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
Бр.питањ Процена нивоа
Број и %
Број и %
а
знања по
ученика
ученика
питањима(основни који је у
који је
, средњи напредни) потпуности делимично
одговорио
одговорио
%
Број
уче
ника
1
2
3
4

Основни
Средњи
Напредни

78
53
12 17,9
26 38,2

%
Број
уче
ника
0

Број и %
ученика
који је
погрешно
одговорио
%
Број
уче
ника
15 22

0
0
0

0
0

31
42

46,3
61,8

Број и %
ученика
који није
приступио
решавању
задатка
%
Број
уче
ника
0
0
24
35,8
0 0

Остварен
и број
бодова

53
12
26

КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...) : На нивоу школе на
прво питање ученици су одговорили у очекиваном оквиру 78%. Треће питање је такође у
очекиваним оквирима 38,2%, док је друго питање најслебије урађено. На нивоу школе
35,8% није приступило решавању овог задатка.
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 5
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: 7
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Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
Остварени успех ученика на крају Средња
Остварени резултати на
године
оцена
завршном по образовним
предмета стандардима (број ученика)
Оцена 5

4

3

2

1

Број

13

18

18

19

-

%

19

26,5 26,5 28

3,37

основни

средњи

напредни

53

12

26

Просечни
број
бодова( по
ученику)
1,33

44,3

КОМЕНТАР: : Просечан број бодово је сасвим у складу са оценама које ученици имају, и
то само у овом одељењу. Број ученика који је урадио задатак са напредног нивоа нешто је
нижи броју оних ученика који имају одличну и врло добру оцену. У наредној школској
години стално убацивати типове задатака везане за процентну концентрацију код свих
врста једињења и задатак са средњег нивоа.
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА: У наредној школској години стално убацивати типове задатака
везане за процентну концентрацију код свих врста једињења.
Наћи начин да се мотивишу ученици за решавање рачунских задатака.
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ : ИСТОРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ: ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА :67
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
Бр.питања Процена нивоа
Број и %
Број и %
знања по
ученика
ученика
питањима(основни, који је у
који је
средњи напредни)
потпуности делимично
одговорио
одговорио

1
2
3
4

средњи
средњи
основни
напредни

%
Број
ученика
38 56.72%
48 71.64%
46 68.66%
12 17.91%

Број и %
ученика
који је
погрешно
одговорио

Број и %
ученика
који је није
приступио
решавању
задатка
%
%
%
Број
Број
Бр.
ученика
ученика
ученика
10 14.93% 8
11.94% 11 16.42%
/
8
11.94% 11 16.42%
21 31.34%
55 82.09%

Остварени
број
бодова

43
48
46
12

КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...) Најбоље је урађено
друго питање-фотографија Доситеја Обрадовића, а најслабије четврто-требало је Марију
Терезију повезати са 18 веком. Ученицима је дато скраћено градиво седмог разреда и
скренута им је пажња да на тесту које је било предвиђено за национално тестирање су
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били дати владари и требало је да ученици напишу векове у којима су владали. У првом
пасусу скраћеног градива се налази царица са годинама владања. Очигледно да би следећа
генерација требала да одговара скраћено градиво за оцену, можда би тада поновили и
научили .
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
Остварени успех ученика на крају
Средња
Остварени резултати на
године
оцена
завршном по образовним
предмета стандардима , по ученику
оцена 5
4
3
2
1 4.49
основни средњи напредни
Број

43

%

64.18 20.90 10.45 4.5

14

7

3

46

46

12

68.66

68.66

17.91

Просечни
број
бодова
2.22

55.5

КОМЕНТАР: Ученици нису озбиљно схватили да је , поред понављања са наставником,
требало научити градиво претходних разреда. На завршном тесту сва четири питања су
била из градива седмог разреда. Поставља се питање да ли је мерило знања само седми
разред и општа историја, ако се изузме Доситеј ?
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА: Константно понављање, али и оцењивање поновљеног градива
претходних разреда.
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЈА
ОДЕЉЕЊЕ : ШКОЛА
БР. УЧЕНИКА : 67 + 1 уч ИОП - 2
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима
Бр.питања Процена нивоа
знања по
питањима(основни,
средњи напредни)

Број и %
ученика
који је у
потпуности
одговорио

Број и %
ученика
који је
делимично
одговорио

%

1
2
3
4

Средњи
Основни
Напредни
Напредни

Број
уче
ника
44
54
45
13

Број и %
ученика
који је
погрешно
одговорио

%
Број
уче
ника
0
12
0
17

Број
уче
ника
23
5
22
37

Број и %
ученика
који је није Остварени
приступио
број
решавању
бодова
задатка
%
%
Бр. уче
ника
0
0
0
1

44
60
45
21,5
40

БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 3
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: О
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања
Остварени успех ученика на
крају године

Средња
Остварени резултати на
оцена
завршном по образовним
предмета стандардима (број ученика)

Оцена 5

4

3

2

1

Број

15

14

6

-

32

3,98

основни

средњи

напредни

60

44

66,5

Просечни
број
бодова( по
ученику)
2,54

%
КОМЕНТАР. Ученици VIII3 су урадили завршни испит најбоље (68,12%), потом VIII1
(63,04%) а на крају VIII2 (54,17%). Ово је најбоље урађен тест од када је уведено полагање
јер сви ученици имају преко 50% тачних одговора. Први пут се догодило да нема ниједног
ученика са 0 бодова. Нисам задовољна што је само 3 ученика одговорила на сва четри
постављена задатка.
Показало се и овог пута исто, да се задатак са основним нивоом боље уради, а када је
требало применити знање и повезати садржаје ( 3 и 4. задатак), тј. урадити задатке
напредног нивоа, то се лошије уради.
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА:
ПОРЕЂЕЊЕ ПРОСЕЧНОГ БРОЈА БОДОВА НА НИВОУ ШКОЛЕ, ОПШТИНЕ, ЈУЖНОГ
БАНАТА И РЕПУБЛИКЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК
НИВО
ШКОЛА
ПРОСЕЧНИ
11,06
БРОЈ БОДОВА
МАТЕМАТИКА
НИВО
ШКОЛА
ПРОСЕЧНИ
8,41
БРОЈ БОДОВА
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
НИВО
ШКОЛА
ПРОСЕЧНИ
11,17
БРОЈ БОДОВА

ОПШТИНА

ОКРУГ
10,83

РЕПУБЛИКА

ОПШТИНА

ОКРУГ
9,04

РЕПУБЛИКА

ОПШТИНА

ОКРУГ
11,48

РЕПУБЛИКА
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РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 2017/2018.
ОПШТИНСКО
СРПСКИ
СРПСКИ

ОКРУЖНО/ ЗОНСКО

КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
–
УЧЕШЋЕ
Тијана Шогор – 5/2 р. – 3
место
Невена Радић – 5/1 р. учешће
Андреј Ћулибрк – 6/1 р. – 2.
место
Ивана Јевтовић – 6/1 р. – 3.
место
Николина Паунеску – 7/2 р.
– 2. место
Емилија Ромић – 8/1 р. – 2.
место
Миа Бела – 8/3 р. – 3. место

РЕЦИТАТОРИ

Сара Максимовић – 3/1
Анђела Стефановић – 3/1
Никола Петровић – 7/2

ДРАМСКА

ПРЕДСТАВА
ПРИЧА''

ЕНГЛЕСКИ
НЕМАЧКИ
ГЕОГРАФИЈА

ИСТОРИЈА

ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО
Тијана Шогор – 5/2 р. учешће
Невена Радић – 5/1 р. учешће
Андреј Ћулибрк – 6/1 р. – 3.
место
Ивана Јевтовић – 6/1 р. учешће
Николина Паунеску – 7/2 р. учешће
Емилија Ромић – 8/1 р. учешће
Миа Бела – 8/3 р. - учешће
ПЛАСМАН НА ЗОНСКУ
СМОТРУ Сара Максимовић – 3/1
Анђела Стефановић – 3/1
Никола Петровић – 72/

РЕПУБЛИЧКО/
ПОКРАЈИНА

ПЛАСНАМ ЗА
ПОКРАЈИНСКУ
СМОТРУ
Сара
Максимовић –
3/1 - учешће

''

НАША Према одлуци селектора
наша представа се пласирала
на завршне "Мајске сусрете"
у Темерину: "Наша прича"
Мариновић Марко – 8/2 р. – ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО
3. место
Мариновић Марко – 8/2 р. Учешће
Ранчић Јована – 7/2 - 1. ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО
место
Ранчић Јована – 7/2 - 1.
Марковић Мила – 7/2 - 2. место
место
Марковић Мила – 7/2 - 2.
Ђерић Лана - 7/3 – 2. место место
Ђерић Лана - 7/1 – 2. место

ПЛАСМАН НА
РЕПУБЛИЧКО
Ранчић Јована –
7/2 – од 100
бодова освојила
је 88 бодова 10.
место
Радић Невана – 5/1 - 1 . ПЛАСМАН ЗА ОКРУЖНО
ПЛАСМАН НА
место
Радић Невана – 51/ - 1 . место РЕПУБЛИЧКО
Томашевић Елена – 5/2 - 2 Томашевић Елена – 52/ - Лакичевић
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ФИЗИКА

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

место
Вујчин Јована – 5/2 р – 3
место
Илић Анђела – 6/2 - 2.
место
Максимовић Милица – 6/2
– 2. место
Јовановић Филип – 6/1 - 2.
место
Лакичевић Александра –
7/1 - 3. место
Аранђеловић Анђела – 8/2 1. место
Филиповић Дамјан – 6/1 –
2. место

учешће
Вујчин Јована – 5/2 р –
учешће
Илић Анђела – 6/2 - 2 . место
Максимовић Милица – 6/2 3 . место
Јовановић Филип – 6/1 - 2 .
место
Лакичевић Александра – 7/1
3 . место
Аранђеловић Анђела – 8/2
учешће
ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО
Филиповић Дамјан – 6/1
УЧЕШЋЕ

Александра – 7/1
– од 46 бодова
освојила је 31
бод

Кривошић Страхиња – 5/2 –
2. место
Шогор Тијана - 5/2 – 2.
место
Ћулибрк Андреј – 6/1 – 1.
место
Максимовић Милица – 6/2
– 1. место
Јовановић Филип – 6-1 – 2.
место
Марковић Мила – 7/2 – 2.
место
Цветковић Владимир – 7/1
– 2. место
Ибрахим Јасмин – 7/2 – 3
место
Мохора Ана – 8/1 – 3. место
Девић Емина – 8/2 – 3.
место
Петровић Николина – 8/2 3. место

ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО
Кривошић Страхиња – 5/2 –
3 место
Шогор Тијана - 5/2 – 3 место
Ћулибрк Андреј – 6/1 – 1.
место
Максимовић Милица – 6/2 –
2. место
Марковић Мила – 7/2 – 2.
место
Цветковић Владимир – 7/1 –
2. место
Мохора Ана – 8/1 Девић –
Учешће
Емина – 8/2 Петровић –
Учешће
Николина – 8/2 – Учешће

ПЛАСМАН НА
РЕПУБЛИЧКО

Николић Страхиња – 3/3 р.
- 1. место
Глигоријев Исидора – 3/3 р.
– 1. место
Ђорђевић Огњен – 3/3 р. 2. место

ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО

Цветковић
Владимир – 7/1 –
учешће – од 100
бодова освојио
је 96 – 5. место

Поповић Тадија – 4/3 р.
Алексић Борис – 4/1 р.
Шогор Тијана – 5/2 р.
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Радивој Катарина – 3/3 р. 2. место
Ђерић Лана – 7/3. р
Петровић Тијана – 3/3 р. - 3.
место
УЧЕШЋЕ
Ђерић Стефан 3/3 р. - 3.
место
Поповић Тадија – 4/3 р. - 2.
место
Алексић Борис – 4/1 р. - 3.
место
Шогор Тијана – 5/2 р. – 1.
место
Радић Невена – 5/1 р. – 3.
место
Ђерић Лана – 7/3 р. – 1.
место
Шкрбић Даница – 7/1 р. – 2.
место
ХЕМИЈА

Цветковић Владимир – 7/1
р. – 1. место
Ибрахим Јасмин – 7/2 р. –
2. место
Урошевић Наташа – 8/3 р. –
1. место
Царан Никола 8/1 р. – 1.
место

ТО
– Ракиџић Илија – 5/1
САОБРАЋАЈНО Шалипур Јелена – 6/1
ВАСПИТАЊЕ
МУЗИЧКО
ХОР

Цветковић Владимир – 7/1 р.
– 3. место
Ибрахим Јасмин – 7/2 р – 3.
место

Ракиџић Илија – 5/1
Шалипур Јелена – 6/1

– учешће

МУЗИЧКО
–
ОРКЕСТАР
ЛИКОВНА К.
КОШАРКА - М
КОШАРКА - Ж
РУКОМЕТ - М
РУКОМЕТ - Ж
ОДБОЈКА – М
ОДБОЈКА - Ж
ФУДБАЛ - М

1. место
1. место
1. место
1. место
учешће
2. место
2. место

3. место
учешће
учешће
учешће
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ФУДБАЛ - Ж
ФУДБАЛ - Ж
АТЛЕТИКА

МАЛА
ОЛИМПИЈАДА

место
Јовић Дарко 6/2 – 1. место
Шалипур Вукота 6/1– 1.
место
Жебељан Милица 8/2 – 1.
место

Јовић Дарко 6/2– 1. место
Јовић Дарко 6/2
Шалипур Вукота 6/1 – – 1/место на
учешће
СОШОВ – у
Жебељан Милица 8/2 – РЕПУБЛИЧКО
учешће
ТАКМИЧЕЊЕ
2/ место
1/р – 1. место
ЗОНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2/р – 1. место
1/р – 2. место
3/р – 1 место – екипно 2/р. – 3. место
девојчице
3/р. – 2. место девојчице
1. место екипно дечаци
2. место дечаци

Између 2 ватре –
4. разред
КРВ
ЖИВОТ Шкрбић Даница 7/1 – 1.
ЗНАЧИ
место

Шкрбић Даница
7/1 – учешће

Ученици наше школе учествовали су на свим литерарним и ликовним конкурсима, где су
освајала1. 2.- 3. место – дипломе и похвалнице
ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТА ''ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ''
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Савез професора физичког
васпитања и спорта, покренули су програм на основу забрињавајућих података и резултата
везаних за физичку активност и здравствено стање деце.
На семинару у Панчеву, у ОШ "Мика Антић", учитељи су добили материјале за
вежбање и стручну подршку из научних, просветних и медицинских области.
У нашој школи, програм се реализује од 1.3. 2017. године. Свакодневно је уведена
петнаестоминутна физичка активност за ученике од првог до четвртог разреда. Осим
промовисања добрих навика, ширење свести да је физичка активност вежбање, али је и
друштвена активност, игра, забава и уживање.
20. 2. 2017. одржан је Актив учитеља, на којем сам као координатор за овај пројекат,
упознала колеге са презентацијом, уџбеником и начином остваривања и праћења овог
програма. Учитељи су добили упутства како да ефикасно реализују и остварују циљеве
овог пројекта.
Под слоганом "Да сваки школски дан буде активан", програм се реализује кроз три
модела рада:
Вежбе у учионици: "Веселе столице", "Причам ти причу", "Здрава стопалца" и "Разиграна
палица"
Вежбе уз музику: "Музичка гимнастика", "Плеши и заледи се".
Вежбе на отвореном простору: "Јесење, зимске и пролећне играрије".
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Вежбе се спроводе у оквиру часова физичког васпитања, слободних активности, ЧОСа. Родитељи и деца су позитивно реаговали на програм. Ученици радо вежбају и играју се
кроз предвиђене моделе рада.
КООРДИНАТОР
МАРИЈА ПОПОВИЋ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА, ПОСЕТА, ИЗЛЕТА
Циљ екскурзија, посета, излета јесте да допринесе остваривању циљева и задатака
образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно
упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културни,
историјским и диховним наслеђем и разним привредним достигнућима.
Извршене су све припреме за извођење екскурзија – расписан је тендер, извршен избор
понуђача – ТА ''Матик турист'' из Ковина за 6. разреда, а ТАСтуп Вршац из Вршца остале
разреде. Пре извођења дводневних екскурзија извршен је систематски преглед и
родитељски састанци, а ради веће безбедности одређене су и стручне вође пута и
обезбеђенје лекар пратилац, као и вођа пута ТА. Све екскурзије у 2017/2018. години
реализоване су по плану.
Разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Број
Време и ТА
ученика и
наставника
ТА
из
Вршца
ТА
из
Вршца
ТА
из
Вршца
ТА
из
Вршца
ТА
из
Вршца
ТА ''Матик
турист''
ТА
из
Вршца
ТА
из
Вршца

Садржај

Једнодневне/
дводневне

Посета Јагодини

Једнодневне

Посета Београду, Авали

Једнодневне

Посета Аранђеловцу, Тополи

Једнодневне

Посета
Новом
Саду,
Петроварадину
Посета Српској Црњи, Идвору,
Зрењанину
Посета Тршићу, Троноши, Бањи
Ковиљачи, Ваљево, Бранковина
Посета Нишу, Нишкој Бањи,
Чегру
Златобор, Дрвенград, Шарганска
осмица

Једнодневне
Једнодневне
Дводневне
Дводневне
Дводневне

Појединачни Извештаји о изведеним екскурзијама разматрани су на НВ, Савету Родитеља
и усвојени на ШО.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА УСВОЈЕН НА ШО У ЈУНУ МЕСЕЦУ НА
ШО
ПРИЛОГ
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ПОСЕТЕ СУ БИЛЕ БРОЈНЕ И РАЗНОВРСНЕ:
ГАЛЕРИЈА: Октобарски ликовни салон, изложба појединих уметника, изложба
уметничких фотографија... током целе године, изложба ученичких радова у холу школе...
ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ – ''Шта? нема Деда Мраза'', ''Парадракулоза и Деда Мраз'',
ЈДП ''Хотел слободан промет'', Звездара театар ''Бајка о позоришту'', Атеље 2012 ''Осећај за
браду'', ''Сумњиво лице'', Позориште на Теразијама ''Зона Замфирова'', Наша шредстава
''Ово је наша прича'', представа ОШ ''Ђура Филиповић'' Плочица ''Једнакост, правда,
комуникација, Обележен је Прешернов дан
БИБЛИОТЕКА - посета библиотеци и пријем ученика првог разреда у чланство,
присуствовање књижевним вечерима , сусрети с песницима, промоција књига, учешће на
конкурсима...
ПОСЕТА - ''Пошти'', Дому здравља – приликом систематских прегледа, као и посета
лекара школи приликом вакцинације ученика и зубног лекара приликом флуорисања зуба,
логопеда, Црвеном крсту, биоскопу, позоришту, Дому културе, библиотеци ''Вук Караџић''
промоција књига и дружење са писцима, Предшколској установи ''Наша радост'' –
представљање школе, Активи 1. МЗ, манифестацији ''Банатски фруштук'', ОШ, Дому
пензионера – дружење са старим лицима – партија шаха, Општина - Општинска управа,
пријем код председника општине, Радио ''Бус'', посета и предавање војске РС и ватрогасне
јединице из Ковина, посета Полицијске станице Ковин приликом предавања – ''Безбедност
у саобраћају'', посета пољопривредном газдинству, посета родитеља школи и учествовање
у раду школе – Приказ занимања, баке у посети школи...
ПОСЕТА 62., међународном САЈМУ КЊИГА, УЧИЛА И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА У
БЕОГРАДУ, била је крајем октобра, Посета Сајму науке у децембру, посета Филхармонији
у Београду, марта месеца
ПОСЕТА КОНЦЕРТИМА, БАЛЕТУ... – које организује Центар за културу, Карате клуб,
приликом промоције борилачких вештина...
Посета храму Св. Архангела у Ковину – ученици и вероучитељ и учествовање у
обележавању великих црквених празника у цркви.
Једнодневни и полудневни излети организовани су у складу са ГПРШ
Подела пакетића сиромашној деци, већ годинама уназад организује Актив жена 1. Месне
заједнице поводом прославе школске славе Свети Сава.
ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ
Помоћ наставника и родитеља за помоћ нашем ученику 2. р. који је био болестан, као и
деци из нестимулативних средина у одећи, школском прибору, средствима за хигијену...
ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Непосредном посетом часовима, директор констатује да се добро ради, да је било мање
УГЛЕДНИХ ЧАСОВА него претходних година, али су они били занимљиви и различити
од уобичајених часова, где су деца активна и уживају у оваквим часовима.
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Анализа завршног испита ће нам помоћи да унапредимо наставу за следећу школску
годину иако нисмо задовољни постигнутим резултатима.
ЗАДАЦИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
После анализе успеха ученика и њихових постигнућа на иницијалном, пробном завршном,
завршном испиту, посетом часовима... закључили смо да је за следећу годину важно што
чешће ученике тестирати по стандардима постигнућа, који не морају бити оцењивани, али
нам пружају повратну информацију о њиховом напредовању, а уједно ће се навикавати на
такву врсту рада.
Такође је важно користити и знања која смо добили са семинара за повратну информацију,
кроз различите вежне – hot pottoes...
Користити примере из свакодневног живота
Осавременити наставу применом ИКТ
Укључивати ученике у припрему и реализацију часова
Оно што је значајно и што сматрамо да је тада било испред времена, а то је увођење
електронског дневника ( ес -ДНЕВНИК ) у школу.
На веб сајт школе нам служи да и остали могу да се упознају са животом и радом школе.
Адреса школе је: e - mail: osdjaksic@mts.rs
sajt škole: www.os-djurajaksic.edu.rs
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И СВИХ ЗНАЧАЈНИХ
КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ – по месецима
Садржај

Реализатори

1. септембар

Пријем првака, донација лектире и
директор,
добродошлица председника општине
педагог,
Ковин, донација школског прибора
учитељи 1. разреда, колеге
МП ШУ Зрењанин

септембар

Дани писмености

септембар

септембар

проф, српског језика, учитељи,
библиотекар...

Преузимање радника – професор
музичке културе прешла у школу у
Панчево, преузете колегиница из Секретар
Баваништа са 25 % и колегиница из директор
ОШ ''Д. Максимовић'' – 20% и ош
''Предраг Кожић '' Дубовац.
НВ, Савет родитеља, ШО – усвајање
Извештаја за претходну годину и
Чланови
ГПРШ за ову школску годину, ПК,
ИОП...

школе,

радници,
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септембар

Задужења наставника – после свих Секретар
измена, уговори о раду...
директор

септембар

Почетак
ЈЕЗИКА

септембар

ИНИЦИЈАЛНО
ТЕСТИРАЊЕ
–
српски језик 5. и 7. разред – 14. 9., а
предметни наставници
математике 21. 9. 2017. Следи анализа
резултата

септембар

Предавање Безбедност деце за 4. и 6.
МП и МУП, школски полицајац
разред – 1. тема – четвртак, 21. 9. 2017.

септембар

Попуњавање ''Доситеја'' – подаци о административни
систематизацији, групе...
директор

22. септембра

септембар

школе

школе,

радници,

СЛОВЕНАЧКОГ школа и Удружење ''Логарска
долина'' из Панчева

Учешће
у
пројекту
''Анализа
капацитета и пракси у пружању
подршке редовним школама за
ученике са сметњама у развоју'' који
реализује
Центар
за
образовне
политике уз подршку МП
''Пажљивкова правила у саобраћају'' –
сарадња ПС Ковин, ЦК и саобраћајног
инспектора - поклони

радник,

Колеге – учитељи, професори,
дефектолог,
родитељи,
представник Центра, директор
Учитељи 1. разреда, полицајац,
саобраћајни
инспектор,
активиста ЦК
Професор физичког васпитања,
ученици, домаћини из Плочице

септембар

Заборављене игре - Плочица

септембар

Посета позоришној представи у ЈДП – Професори
''
ученици

септембар

Ребаланс буџета

шеф рачуноводства, директор

26. септембар

Мале олимпијске игре

Спортски савез општине Ковин,
проф, физичког васпитања и
ученици

током године

Пилот
програм
НАШУ ДЕЦУ'' –
здравља

27. септембар

Упитник о опремљеност школе за
проф. физичког васпитања
извођење наставе

српског

језика,

''ПОКРЕНИМО
Учитељи од 1 – 4. разреда са
вежбањем до
својим учитељима
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27. септембар

Службена белешка – организовање
проф. српског језика и биологије
кампа – примедба родитеља

28. 9. 2017.

ШТРАЈК ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА –
ТОТАЛНА ОБУСТАВА ( у суботу, 30. радници школе
9. 2017. надокнада часова од четвртка )

крај
септембра

Упитник о опремљеност школе за
проф. физичког васпитања
извођење наставе

У петак, 29. 9. Вакцинација ученика
2017. године у против тетануса
8.00 у школи

8.

разреда
радници школе

30. 9. 2017.

У суботу, 30. 9. 2017. надокнада часова
радници школе
од четвртка

септембар

Израда Плана интегритета

секретар, комисија

крај
септембра

Објављен тендер за екскурзије

секретар

септембар/
октобар

Осигурање
ученика
АД
Осигурање
ученика
АД
''МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ''
''МИЛЕНИЈУМ
ОСИГУРАЊЕ''
Крагујевац – премија осигурања
Крагујевац – премија осигурања 350,00
350,00

ДЕЧЈА
НЕДЕЉА
''ГРАДИМО
МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА''
ВИШИ РАЗРЕДИ
Понедељак 2. 10. 2017:
Поставка изложбе : ШКОЛА НЕКАД
И САД (фотографије, ђачке књижице, Ученици, наставници, локална
октобар – 2 стари дневници, уџбеници...)
самоуправа,
предузећа,
9. 10. 2017.
Спорт: V разред – дечаци- фудбал, установе...
девојчице – надвлачење конопца
Уторак 3. 10. 2017:
Израда играчке „ДОБРА ИГРАЧКА“
од
јесењих
и
рециклираних
материјала.
Спорт: VI разред – дечаци- фудбал,
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девојчице – надвлачење конопца
Среда 4. 10. 2017:
ОПШТИНА- ПОЛАГАЊЕ ЦВЕЋА У
9:00 НА СПОМЕНИК ПАЛИМ
БОРЦИМА У II СВЕТСКОМ РАТУ
(десет ученика- најбољи историчари)
Поставка литерарних радова на тему
„ЖИВОТ НАШИХ ПРЕДАКА“ и
„СТАРИ ЗАНАТИ У МОМ КРАЈУ“
Спорт: VII разред – дечаци –фудбал,
девојчице – надвлачење конопца ,
кошарка (V и VIII против VI и VII
разреда) – девојчице
Четвртак 5. 10. 2017:
ОПШТИНА – „ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ (поједини ученици)
ФИЛМ (комедија) – „ХАОС У КУЋИ
– МАТОРЦИ ДОЛАЗЕ“ (место
приказивања учионице школе или Дом
културе)
Петак 6. 10. 2017:
ДРУЖЕЊЕ СА СТАРИМ ЛИЦИМА У
ДОМУ ПЕНЗИОНЕРА (ученици од VVIII разреда, који добро играју шах,
домине...)
Спорт: VIII разред – дечаци – фудбал,
девојчице – одбојка (VIII и V против
VI и VII)
Акција : „Друг другу“ – сакупљање
гардеробе, обуће, средстава личне
хигијене социјално угроженој деци.
НИЖИ РАЗРЕДИ
Први разред
Понедељак – Посета библиотеци ,,Вук
Караџић“
Уторак – Дружење са Активом жена
или гледање филма ,,Школа некад и
сад“
Среда – Спортске активности (старе
игре)
Четвртак – Присуство трци коју
организује Црвени крст
Петак – Одлазак у позориште или
биоскоп
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Други разред
Понедељак – Посета ватрогасцима
Уторак – Посета пошти
Среда – Спортске игре (штафетне)
Четвртак – Прављење играчака од
природних материјала
Петак Одлазак у позориште или
биоскоп
Трећи разред
Понедељак – Спортске игре (старе
игре)
Уторак – Посета ,,Руднику“
Среда – Изложба старих предмета
Четвртак – Присуство трци коју
организује Црвени крст
Петак – Одлазак у позориште или
биоскоп
Четврти разред
Понедељак – Радови на тему ,,Градимо
мостове међу генерацијама за радост
сваког детета“
Уторак – Спортске и музичке игре
Среда – Посета Општини Ковин
Четвртак - Присуство трци коју
организује Црвени крст
Петак – Одлазак у позориште или
биоскоп

3. 10. 2017.

октобар
4./октобар
9. октобар

родитељка пријавила насиље над
њеним сином учеником 6. р. од стране
2 ученика 7. разреда
Дечја недеља – недеља ОФА
Недеља спортских активности
Прослава Дана Ковина и полагање
цвећа
Комисија, предстравници агенција – за
5. и 6. разред изабрана ТА ''Матик
турист'', за остале разреде ТА ''Ступ
Вршац'' из Вршца

Обављен разговор, директор,

Дечји савез
проф. физичког васпитања
Уч. парланент, проф. историје и
директор
Комисија, секретар, записничар,
представници агенција
Ученици 8. разреда и 5. разреда,
сведоци, родитељи

11. октобар

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

12. октобар

ПРОЈЕКАТ БЕЗБЕДНОСТ – 2. ТЕМА
МП и МУП, школски полицајац,
–
ученици
4. разред – БЕЗБЕДНОСТ У
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САОБРАЋАЈУ,
6. разред ''АЛКОХОЛИЗАМ И
НАРКОМАНИЈА''
ПОКЛОН 54 ТОРБИ ЗА УЧЕНИКЕ 1.
РАЗРЕДА
ОД
ПОКРАЈИНСКЕ
16. 10. 2017.
ВЛАДЕ – дистрибуција општина
КОВИН
17 – 24. 10. Посета часовима предметне наставе –
2017.
5. разред
Одбијен захтев из АПВојводине за
реконструкцију хале
Одбијен захтев МП за отварање места
логопеда – због недостатка средстава и
забране запошљавања
Дан превенције трговине децом и
18. октобар
младима – радионице, разлас, панои...
20. 10. 2017. Хоризонтално
учење
–
Плочица
саветника, спољног сарадника

улога

24. 10 2017. у
Општинско првенство у каратеу
Гају
24. 10 2017.

Примена закона о управљању отпадом
– посета инспектора

25. 10. 2017.

Стручни скуп - симпозијум поводом
почетка пројекта „Здраво Растимо“.

Помоћни
радник,
директор,
учитељи
1.
разреда,
шеф
рачуноводства
Ист., гео, мат., муз, српски,
немачки ј. енглески ј., биол.
покрајина
сви наставници и ученици,
педагог, директор
Лери Менгер, представници
школе општине Ковин – педагог,
директор
Ученици - каратисти, Спортски
Савез општине Ковин
Општински
инспектор
за
управљање отпадом – Тивадар
Богош, секретар, директор
Проф. физичког васпитања –
Маја Марић
административни
радник,
директор

Послат пројекат МП за реконструкцију
хале и видео надзор.
Представа за ученике 1. и 2. разеда у
Саобраћајни
инспектор,
26. и 27. 10.
организацији Савета за безбедност
аматерско позориште, ученици
општине Ковин
Ученици,
професори – 2
48. САЈАМ књига и наставних средстава
27. 10. 2017.
аутобуса
30. 31. 10.
ОВ 1 – 4. разреда и од 5 – 8. 1. квартал
Представници већа, УП
1.11. 2017.
НВ – 1 квартал
1 – 3. 11. Систематски прегледи 3/1, 2. разред –
Ученици, учитељи
2017.
зубно, педијатар
Просветни инспектор, секретар,
Посета просветног инспектора
6. 11. 2017.
административни
радник,
МЕРЕ директор
ПРОЈЕКАТ БЕЗБЕДНОСТ – 3. ТЕМА
–
9. 11. 2017.
СУП, Ватрогасци
4. разред –
6. разред 25. 10. 2017.
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9. 11. 2017.

Трећа измена одлуке о буџету
Усвојене измене СТАТУТ - а

Парастос и полагање венаца на
споменику Мира и разумевања и
спомен
обележју
интернирцима
10. 11. 2017.
страдалим 1918. године, а све поводом
обележавања
102.
годишњице
ослобођења Ковина
Пројекта "Од игре до зависности", а
које је реализовало Удружење "Центар
13. новембар,
за пружање подршке породици ''Умем
15. 11.
боље" – 1. радионица – ШТА ТРЕБА
ДА ЗАМ О ПАС
Обележавање Дана примирја у 1.
светском рату 11. 11. и Дан
ослобођења Ковина, 12. 11. у хали
13. новембар
школе пригодним програмом –
рецитал, мали и велики хор – пригодне
песме
ONLINE анкета
Покрајинског
13. новембар
секретаријата о стању у основном
образовању и штампана верзија

ШО,
шеф
рачуноводства,
директор
ШО, секретар школе, директор
Удружење потомака ратника
1912/1918.
представници
државних органа и амбасада,
свештеници
СПЦ
и
Римокатоличке цркве, ученици
школе и директор
Удружење, ученици 8/2 р. – 1
радионица
8/1, 8/3

Ученици, наставници

Директор школе

20. новембар

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

Разглас, почетак час игром

новембар

Сећање на жртве саобраћајних незгода

ОС и сви наставници

21. новембар
23. 11. 2017.

Попуњавање анкете МП - богаћење
библиотечког
фонда
библиотека Директор
основних школа
Ученик 5. и 6. разреда, родитељи,
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК –
педагог, секретар директор
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација је у сарадњи са
агенцијом ''Центар за

24. 25. 26. 11. едукацију DOOR'', покренуло пројекат
Марија Михајлов Ђорђевић
2017.
финансиран средствима UNESCO –
под називом ''Подизање капацитета
наставника за наставне садржаје из
области

рачунарства

и
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информационих
технологија''.
7. 12. 2017.

Безбедност деце 4. и 6. разред

11 – 14. 12.
Анонимна пријава родитеља
2017.
12. и 13. 12.
Посета часовима након пријаве
2017.
Представници Општинског Савета
14. 12. 2017.
родитеља – 1. састанак - известили
директора о активностима
Донација фирме А. Д. ''ПОДУНАВЉЕ''
15. 12. 2017.
– ЛЦД телевизор
11. Фестивал науке ''ЈЕДАН НА
15. 12. 2017.
ЈЕДАН''
Пројекта "Од игре до зависности", а
које је реализовало Удружење "Центар
20. 12. 2017.
за пружање подршке породици ''Умем
боље" 2. радионица - ОД ИГРЕ ДО
ЗАВИСНОСТИ
Посета
ученика
наше
школе
20. 12. 2017.
ДНЕВНОМ БОРАВКУ У КОВИНУ подела Новогодишњих пакетићи
ИЗМЕНА КАЛЕНДАРА РАДА за
21. 12. 2017.
2017/2018.
Посета ученика наше школе Активу 1.
21. 12. 2017.
МЗ – подела Новогодишњих пакетићи
Позоришна представа наше драмске
22. 12. 2017.
групе за крај 1. полугодишта
Поклони за ученике од родитељке и
22. 12. 2017.
донатора из Италије
22 – 26. 12. Разматрање успеха ученика у учењу и
2017.
владању на крају 1. полугодишта.
ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И
ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА ШКОЛСКОГ
НЕУСПЕХА
27. и 28. 12
( Програм је акредитован од стране
2017.
Завода за унапређивање образовања и
васпитања, Београд под бројем 367).

ПСК, Ватрогасци – Заштита од
пожара
Изјаве
наставник,
педагог,
директор,
ОВ,
НВ,
Савет
родитеља - МЕРЕ
Директор
Родитељи – Шкрбић Бисера и
Радивој Стеван, представници
школског Савета родитеља
Хор,
представници
фирме,
колеге, директор

8/3, 8/2, 8/1

Ученици 7. и 8. разреда ГВ са
професорком Аном Савић Албу
Покрајински секретаријат
Ученици од 1 – 4. разреда
Сви ученици и радници школе
Ученици од 1 – 4. разреда
ОВ, НВ, Ученички парламент

сви
наставници,
сарадници, директор

стручни
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13. 1. 2018.

Обука за ''есДневник'' у Новом Саду

Марија Поповић

15 - 20. 1.
Директор,
Тим
за
Полугодишњи извештаји
2018.
самовредновање
Анкета школске кухиње, унапређење МП и Институт за јавно здравље
15. 1. 2018.
исхране
''Батут''
Административни
радник
и
Исправке у ''Доситеју''
директор
Сви наставници од 1 – 8. разреда,
координатори Марија Попови,
15 -19. 1.
Унос података за ''есДневник''
проф.
разредне наставе и
2018.
Братислав
Новокмет,
проф.
математике
ВАНРЕДНИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ Просветни инспектор, секретар,
16. 1. 2018.
ПРЕГЛЕД адм . радник и директор
АНКЕТА ''Промоција и развој женског МПТР, професори физичког вас.,
17 – 21. 1. 18.
спорта''
ученице
18. 1. 18.
Разговор са групом родитеља 5. и 6. р. Родитељи, ОС, педагог, директор
23 – 26. 1. Разматрање записника просветног Тим за инклузију, НВ, Савет
2018.
инспектора
родитеља, ШО, ПК
Приредба, велики и мали хор,
27. јануар
Прослава Светог Саве
сечење славског колача
Тематски дан – Свети Сава – 1/3 –
угледни час
Штетност конзумирања цигарета и
Ученици 7. и 8. разреда и
31. 1. 2018.
изложености дуванском диму међу
волонтери ЦК
младима
31. 1 – 2. 2.
Ученици,
професорка
М.
Посета часовима биологије
2018.
Обрадовић, директор
Школа,
Топлана,
Савет
Решавање проблема грејања
Рродитеља, ШО
А. Ритопечки, С. Качина ученици
2. 2. 2018.
Угледни час – хемија - музичко
7/1
Ученици, наставници, Удружење
8. 2. 2018.
Прешернов Дан – програм
Словенаца, директор...
Акција сакупљања старе хартије
9. 2. 2018.
Ученици, радници школе
( 5.600,00 динара )
Избор понуђача за ужину, превоз,
фебруар/март
Комисије
чистоћу, електричну енергију ...
фебруар/март/
општинска, окружна, зонска,
Такмичења
април/мај
покрајинска, републичка...
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Иницијатива ПС за образовање - ТВ
емисија ''Не жури'' - едукатативног
фебруар
карактера за децу и родитеље, у вези
промоције здравља и здравих стилова
живота, као и репродуктивног здравља
март/април
Пројекат – Бесплатни уџбеници
2. 3., 7. 3. НВ, Савет родитеља – избор 3 плана за
2018.
ШО за наредне 4 године
Покрајински

МП
НВ, Савет родитеља, секретар,
УП, директор

за

и Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне националне
мањине
–
националне
заједнице
и
заједнице, 8. 3. 2018. године заменик
колегинице
покрајинског секретара Милан
Ковачевић
са сарадницима из Драгојла Савић, Дивнић Јелена,
Михајлов Марија, директор
Секретаријата посетили су нашу
образовање,

8. 3. 2018.

секретаријат

веб сајт www.nezuri.rs

прописе,

управу

школу
Кампања МП у борби против
насиља

27. 3. 2018.

''Паметно – безбедно'' -

19. 4. 2018.

Колегијум директоора и посета
предсставници
локалне
начелнице ШУ Зрењанин општини
самоуправе, наченлица ШУ,
Ковин- Снежана, Олушки Влачић
директори

23. 4. и 25. 4. Предавање о ПАС у организацији Ивана Дигитално насиље –
2018.
Општине Кпвин
програм превенције ПАС
сви радници школе, родитељи,
Сат за нашу планету
локална самоуправа...
Прослава Дана школе
Представа "Наша прича" проф.
29. март
Недеља Дана школе и
српског језика,
физичког
26 – 29. 3.
недеља спортских активности
васпитања, учитељи
априла
Школски фестивал науке
Проф. пр. Наука
априла
Посета Београдској филхармонији
Учитељи
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ПЕТАК, 13. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ
У 12:00 ‒ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
И

ИСТОГ

ДАНА

АНОНИМНО

13. и 14. 4. ПОПУЊАВАЈУ УПИТНИК, А
2018.
СУБОТА, 14. АПРИЛА 2018.
ГОДИНЕ У 9:00 – ТЕСТ ИЗ
СРПСКОГ
ЈЕЗИКА
И
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ У 11:30, СА
ПАУЗОМ ОД ПОЛА САТА
априла
Дан планете земље
Посета делегације колега из Брежица
20.
априла
заједно са удруженњем ''Логараска
2018.
долина'' из Панчева
Национално тестирање ученика 7/2
уторак, 8. 5. разреда –
 историја
2018.
 физика
 математика
мај
Пролећни крос – Крос РТС - а
мај/јун
Екскурзије ученика од 1 - 8. р
јун
Дан екологије
Приредба за крај 2. полугодишта
јун
недеља спортских активности
јун
Деца певају хитове

дежурни наставници,
директор

август

Пријем првака – приредба

Учитељи IV разреда
наставници српског
математике и остали

током године

Припремна настава за ученике VIII
разреда
Припремна настава за полагање
поправних испита
Школска такмичења из математике,
српског језика, страних језика,
природних и друштвених наука,
Младих
техничара
и
спортска
такмичења, саобраћајно такмичење
Турнири у фудбалу

током године

излети по програму

јун
август

фебруар - јун

педагог

проф. биол.
Колеге обе школе, представници
локалне самоуправе

проф. физи. васп., ученици
ОС
проф. биол.
учитељи млађих разреда
проф. физичких активности
учитељи, проф. музичког
језика

и

предметни наставници

предметни наставници
учитељи, проф. физ. културе
сви који су планирали
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА 2017/2018.
ПОСЕБАН ДОКУМЕНТ, А САСТАВНИ ДЕО ИВЕШТАЈА 2017/2018. Г.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
НВ је највиши стручни орган Школе. Сачињавају га сви наставници и стручни сарадници.
Седницама руководи директор школе и одржано је 23 седница на којима су разматране
следеће теме:
Учешће у планирању, програмирању и организацији о – в. рада – подела предмета на
наставнике, подела ОС, формирање и избор руководстава одељенских и разредних већа,
формирање стручних актива и тимова, одлука о коришћењу уџбеника, усвајање календара
рада утврђивање успеха ученика у у чењу и дисциплини, као и праћење напредовања
ученика који раде по ИОП – у 1 и ИОП – у 2
организовање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,
покретање иницијативе за унапређивање о – в. рада – примена одговарајућих педагошких
мера анализа резултата самовредновања
Разматрање Извештаја инспектора и Тима за екстерну еваулацију
Праћење реализација ШРП и ШП и праћење реализације наставног плана и програма,
ГПРШ, извештаја са семинара, реализација екскурзија
Израда новог четворогодишњег ШРП – а и ШП
организовање сарадње са другим школама и организацијама...
Током читаве године колеге учитељи, педагог, и директор школе пратили су реализацију
програма рада.
Директор школе је писмено упознавао чланове Наставничког већа о свим значајним
питањима са састанака где је присуствовао ( са састанака колегијума директора, са
састанака одржаних са представницима Школске управе, Савета родитеља ... )
САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа успеха у учењу и владању на крају школске август
године ( после разредних, поправних испита )
Подела предмета на наставнике
Утврђивање бројног стања ученика на почетку
школске године и анкетирање ученика за изборне
предмете
Усвајање распореда часова, распореда смена и звона
Годишњи извештаји о раду свих Актива, Тимова и
већа
Усвајање Плана стручног усавршавања
септембар
Усвајање Извештаја за претходну школску годину и
усвајање ГПРШ за текућу годину
Обележавање Дечје недеље
Екскурзије ученика
Упознавање са записник просветног инспектора
октобар/новембар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
чланови НВ
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Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају
1. квартала
Анализа успеха и напредовање ученика који раде по
ИОП – у
Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају децембар/јануар
1. полугодишта
Евалуација ИОП – а
Оствареност наставних и ваннаставних активноси и
образовних стандарда
Усвајање прдлога ученика за Светосавску награду
Организовање припремне наставе – за време зимског
распуста
Семинар –
Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају фебруар/март
3. квартала
Анализа успеха и напредовање ученика који раде по
ИОП – у
Избор уџбеника од 1 – 8. разреда
Анализа успеха ученика на крају наставне године
мај/јун
вредновање остварености исхода предвиђених ИОП –
ом
Реализација наставних и вананаставних активности
Усвајање предлога ученика носиоца посебних
диплома
Усвајање предлога ученика – носилаца дипломе ''Вук
Караџић''
Усвајање предлога ученика генерације
Организовање припремне наставе
Евалуација стручног усавршавања
Припрема Извештаја свих Актива и Тимова
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОС
Рад ОС се састоји из следећих подручја
Рада на ЧОС и ОЗ ученика
Сарадња са родитељима
Вођење педагошке документације
Праћење развоја и напредовања ученика
Непосредан рад са ученицима – инивидуални, групни
Сарадња са наставницима и педагогаом
Сарадња са другим институцијама
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА 1. РАЗРЕД
СЕПТЕМБАР
-одштампани су годишњи планови рада,план за септембар,припреме,анкете за родитеље и
спискови ученика са подацима
-украшене су учионице и ходници испред учионица 1.разреда
-одржана је приредба поводом свечаног пријема првака и подељени су им поклони
-одржани су родитељски састанци
ОКТОБАР
-извршена је анализа рада актива у септембру;одштампани су планови рада и припреме за
октобар
-ученици 1.разреда су посетили градску библиотеку и Актив жена 1.месне
заједнице,цртали на асфалту испред Дома културе,учествовали у спортским играма
„Некад и сад“ и „Трци за срећније детињство“
-извршена је анализа успеха ученика у учењу и владању ученика на крају тромесечја
-договорено је да ученици 1.разреда иду на екскурзију у Свилајнац
НОВЕМБАР
-извршена је анализа рада актива у октобру;одштампани су планови рада и припреме за
новембар
-договорено је да ученици 1.разреда присуствују позоришној представи „Шта,нема Деда
Мраза?!“ која ће бити одржана 6.12.2018.
ДЕЦЕМБАР
-извршена је анализа рада актива у новембру;одштампани су планови и припреме за
децембар
-ученици су украсили учионице и ходник испред учионица зимским мотивима
-извршена је анализа успеха ученика у учењу и владању на крају полугодишта
-ученици 1.разреда су активно учествовали у музичко- спортској радионици и олимпијској
игри „Карлинг“ у Дому културе и присуствовали позоришним представама „Шта,нема
Деда Мраза?!“ и „Парадракулоза и Деда Мраз“
-одржани су родитељски састанци и подељене су ђачке књижице
ЈАНУАР
-извршена је анализа рада актива у децембру;одштампани су планови и припреме за јануар
-ученици 1.разреда учествовали су на приредби поводом Светог Саве (мали хор)
-припремљени су угледни часови из српског језика,математике,ликовне културе и
физичког васпитања - тематски дан: Свети Сава - школска слава (предавач:Николић
Наташа,асистенти:
Рајић Вања,Жеберан Валентина)
ФЕБРУАР
-извршена је анализа рада актива у јануару;одштампани су планови и припреме за фебруар
-договорено је да свако одељење изведе ритмичку вежбу на завршној приредби али и да
сви ученици 1.разреда одиграју заједничку вежбу
-ученици 1.разреда учествоваће на спортском такмичењу „Мала олимпијада“ у мају
-родитељи су обавештени да ученици могу добити бесплатне уџбенике за наредну
школску годину ако доставе потребну документацију
МАРТ
-извршена је анализа рада актива у фебруару;одштампани су планови и припреме за март
-извршена је анализа успеха ученика у учењу и владању на крају тромесечја
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-ученици 1.разреда су украсили учионице и ходник испред учионица пролећним
мотивима,направили заједнички плакат о Ђури Јакшићу,такмичили се у спортским играма
поводом Дана школе и присуствовали представи „Наша прича“
-организован је одлазак ученика у Београдску филхармонију („Здраво,ми смо оркестар!“)
-договорено је да ученици 1.разреда иду на екскурзију у Свилајнац 4.6.2018.
-ученици 1.разреда имаће амбијенталну наставу на Дунавцу 14.4.2018.
-одабрана је екипа ученика 1.разреда која ће учествовати на „Малој олимпијади“
АПРИЛ
-извршена је анализа рада актива у марту;одштампани су планови и припреме за април
- ученици 1.разреда имали су амбијенталну наставу на Дунавцу 14.4.2018.
-одабрана је музика,осмишљени су покрети и договорено је какву ће гардеробу имати
ученици 1.разреда на завршној приредби
МАЈ
-извршена је анализа рада актива у априлу;одштампани су планови и припреме за мај
-ученици 1.разреда учествовали су на „Малој олимпијади“ (1.место на општинском
такмичењу)
-ученици 1.разреда учествовали су на „Малој олимпијади“ у Омољици(1.место на
окружном такмичењу)
ЈУН
-извршена је анализа рада актива за мај;одштампани су планови и припреме за
јун,годишњи тестови знања и анкете за родитеље
-ученици 1.разреда урадили су годишње тестове знања из предмета:Српски језик,
Математика,Свет око нас
-успешно је реализована екскурзија ученика 1. разреда
-ученици су учествовали на музичком такмичењу „Клинци певају хитове“
-ученици 1.разреда успешно су одиграли 4.музичко-ритмичке вежбе на завршној приредби
-одржани су родитељски састанци,извршена анкета родитеља и подељене ђачке књижице
ИЗВЕШТАЈ АКТИВА 2. разреда
ЧЛАНОВИ АКТИВА: ЈЕВРОСИМА РОМИЋ
ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ
СЕПТЕМБА
Израђен је Годишњи програм рада као и месечни план за септембар. Начињен је распоред
контролних и писмених задатака за целу школску годину и то је истакнуто по учионицама,
на огласној табли ,као и на сајту школе.
Учионице су уређене са садржајима градива другог разреда, добијен је лап- топ за актив,
звучници, пројектор, као и нови касетофони за сваког члана актива.Ученицу су опремљени
са потребним прибором, као и са уџбеницима. Треће детеи из социјално угрожене групе
ученици добили су на време уџбенике Министарства просвете.
ОКТОБАР
Усаглашен је и сачињен месечни план рада за све предмете и организовано је обележавање
Дечије недеље по слогану ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА.
3.10. организован je обилазак Ватрогасаца .Ученици су упознати са радом ватрогасаца. У
уторак је организован обилазак Поште.
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Учествовали су у манифестацији локалне самоуправе,,Трка за срећније детињство,,као и
ликовним и литерарним конкурсима у оквиру школе и Удружења учитеља на тему Моја
учитељица.
3.10. израдом плаката обележен је Дан писмености .
НОВЕМБАР
Израђени су планови рада, састављени контролни задаци, усаглашени критеријуми
оцењивања исти.
13.11. обележен је у сали школе Дан примирја ученици су учествовали у рециталу и малом
хору.
ДЕЦЕМБАР
Израђени су планови и договорено о начину завршетка првог полугодишта, активностима
везаних за престојеће празнике Нову годину и Божић.
18.12. Организован је кратки програм поводом доделе телевизора фирме,, Подунавље,, из
Ковина нашој школи.
21.12. Актив жена поделио је новогодишње пакетиће деци из социјално угрожених група, а
22.12. и породица Ћуковић.
22.12. ученицу су присуствовали позоришној представи коју су припремили ученицу
Драмске секције наше школе,, Парадракулоза,,.
Ученици су се масовно одазвали конкурсу Поште Србија на тему Писмо Деда Мразу и за
то добили симболично честитке и похвале.
Сам завршетак полугодишта обележиле су разне активности у оквиру одељења, квизови,
занимљиве игре ,,журке,,
Подељене су ђачке књижице и распуст за ученике је започео.
Наставници су имали дводневни семинар 27и 28. 12. На тему- Дијагностика,превенција и
отклањање школског неуспеха, који је донео 16 часова.
ЈАНУАР
У току зимског распуста организована је допунска и додатна настава за ученике у трајању
од три дана. Зимски распуст је Министарство просвете продужило до 14. Јануара, па се
планирала надокнада за три наставна дана.
Ученици су активно учествовали у припреми и реализацији школске славе Св.Сава,
рецитал,драмски приказ ,мали хор, фолклор.
Почело је обучавање за увођење Е дневника, пробна верзија.
ФЕБРУАР
Почело је вођење упоредо Е- дневника и стандардног упоредо, унети су подаци од
полугодишта, кординатор је Марија Поповић.
МАРТ
Израђени су планови за тај месец и припремано је за обележавање Дана школе.
27.3. у оквиру обележавања Дана школе ученици су посетили Београдску филхармонију,
активно учествовали у пригодном програму.
28. 3. Присуствовали су представи драмске секције ,,Наше приче,,.
Учествовали су у литерарном конкурсу наше библиотеке и Анђела Дукић је освојила
награду на тему Мој тата, ученик III-1.
Израђивани су панои на тему Ђура Јакшић, организован спортски дан. Трћи разред се
такмичио у штафетним играма.
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29.3. мали хор је учествовао на Општинској смотри хорова, похваљен је.Чланови малог
хора су и ученици трећег разреда.
АПРИЛ
Израђени су планови и припремано је за обележавање Ускрса, уређене су учионице.
14.4. организован је излет ученика.
МАЈ
Израђени су планови почела је припрема екипе дечака и екипе девојчица за Малу спортску
олимпијаду.Олимпијада је одржана 7.5. у нашој школи и обе екипе су освојиле 1. и златну
медаљу и пласирале се на Зонско такмичење.Зонско такмичење се одржало 8.5. у
Омољици и обе екипе освојиле су треће место и сребрну медаљу.Екипе су биле састављене
одученика из оба одељења.
30.5. рализована је планирана екскурзија.
38 ученика, учитељице и вођа пута Трифуновић Будимир су обишли:Храм Светог
Саве,Авалски торањ.Калемегдан и зоо врт. Екскурзија је организована са ,,Ступ,, Вршац и
све је било савршено организовано и протекло је најбољем реду.
ЈУН
Урађени иницијални тестови из : Српског језика ,Математике и Природе и друштва,
анализирано. Због високе температуре и тешких услова за рад у последње три недеље
резултати су били мало лошији од очекиваних.
Припремљена је Завршна приредба 14. 6. У 18 часова, ученици других разреда имали су
наступ у две тачке.
Одржани су родитељски састанци, подељене су ђачке књижице и извршена анкета за
изборне предмете у 3. разреду.
Током школске године ученици су учествовали на разним конкурсима које су
организовали:школска библиотека, градска библиотека, Секретеријат за саобраћај
општине, Црвени Крст, Друштво учитеља и награђивани су ученици. А нђела Дукић
добила награду на конкурсима Моја учитељица .(освојено 1. место)
Редовно су одржавани родитељски састанци, као и индивидуални разговори са
родитељима, који су се углавном одазивали по позиву. Сарађиваноједругимактивима,
педагогом школе поготово код израде ИОП-а за поједине ученике. Часове су обилазили
директор школе, као и педагог у оба полугодишта.
Ученици су учествовали и намногобројним манифестацијама, спортским и културним и
ван школе:спортска такмичења у шаху, Радоман Алекса који је освојио прво место,
фудбалу, као и у културно уметничким програмимима - фолклор, Деца певај ухитове...
ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ТРЕЋЕГ разреда
ЧЛАНОВИ АКТИВА:
АНЂЕЛКОВ ВЕСНА, 3/1, ПОПОВИЋ МАРИЈА, 3/2 ,
МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, 3/3
СЕПТЕМБАР
Ученици су учествовали на приредби поводом пријема првака( ритмика и рецитал).
Израђен је Годишњи програм рада као и месечни план за септембар. Начињен је распоред
контролних и писмених задатака за целу школску годину и то је истакнуто по учионицама,
на огласној табли ,као и на сајту школе.
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Учионице су уређене са садржајима градива трећег разреда, добијен је лап- топ за актив,
звучници, пројектор, као и нови касетофони за сваког члана актива, географске карте
Србије. Ученицу су опремљени са потребним прибором, као и са уџбеницима. Треће дете и
из социјално угрожене групе ученици добили су на време уџбенике Министарства
просвете.
ОКТОБАР
Усаглашен је и сачињен месечни план рада за све предмете и организовано је обележавање
Дечије недеље по слогану ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА.
3.10. организован је обилазак копа Рудника Ковин.Ученици су платили превоз и
целодневним обиласком рудника упознати су са свим пословима, активностима, начинома
ископавања угља из реке Дунав, што јединствен начин рада у рудницима површинских
копова.
Учествовали су у манифестацији локалне самоуправе,,Трка за срећније детињство,,као и
ликовним и литерарним конкурсима у оквиру школе и Удружења учитеља на тему Моја
учитељица.
3.10. израдом плаката обележен је Дан писмености .
НОВЕМБАР
Израђени су планови рада, састављени контролни задаци, усаглашени критеријуми
оцењивања истих.
Организован је систематски преглед ученика у Дому здравља у првој недељи месеца.
13.11. обележен је у сали школе Дан примирја ученици су учествовали у рециталу и малом
хору.
ДЕЦЕМБАР
Израђени су планови и договорено о начину завршетка првог полугодишта, активностима
везаних за престојеће празнике Нову годину и Божић.
18.12. Организован је кратки програм поводом доделе телевизора фирме,, Подунавље,, из
Ковина нашој школи.
21.12. Актив жена поделио је новогодишње пакетиће деци из социјално угрожених група, а
22.12. и породица Ћуковић.
22.12. ученицу су присуствовали позоришној представи коју су припремили ученицу
Драмске секције наше школе,, Парадракулоза,,.
Ученици су се масовно одазвали конкурсу Поште Србија на тему Писмо Деда Мразу и за
то добили симболично честитке и похвале.
Сам завршетак полугодишта обележиле су разне активности у оквиру одељења, квизови,
занимљиве игре ,,журке,,
Подељене су ђачке књижице и распуст за ученике је започео.
Наставници су имали дводневни семинар 27и 28. 12. На тему- Дијагностика,превенција и
отклањање школског неуспеха, који је донео 16 часова.
ЈАНУАР
У току зимског распуста организована је допунска и додатна настава за ученике у трајању
од три дана. Зимски распуст је Министарство просвете продужило до 14. Јануара, па се
планирала надокнада за три наставна дана.
Ученици су активно учествовали у припреми и реализацији школске славе Св.Сава,
рецитал,драмски приказ ,мали хор, фолклор.
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19.1. одржано је и школско такмичење у математици и најуспешнији су се пласирали на
Општинско такмичење, преко 60 остварених бодова.
Почело је обучавање за увођење Е дневника, пробна верзија.
ФЕБРУАР
Почело је вођење упоредо Е- дневника и стандардног упоредо, унети су подаци од
полугодишта, кординатор је члан нашег актива Марија Поповић.
8.2. ученици III-2 учествовали су у организовању и реализацији ,,Прешернових дана,, која
се већ неколико година организује у нашој школи, поводом сарадње са школом из
Словеније.
24. 2. Одржано је Општинско такмичење из математике у ОШ,,Ј.Ј.Змај,, и ученици трећих
разреда показали су завидно знање, поготово ученици III-3.
1. место освојили су:Николић Страхиња и Глигоријев Исидора
2. место Ђорђевић Огњен и Радивој Катарина
3. место Ђерић Стефан и Петровић Тијана
Максимовић Сара И Бређан Огњену из III-1 су похваљени
МАРТ
Израђени су планови за тај месец и припремано је за обележавање Дана школе.
27.3. у оквиру обележавања Дана школе ученици су посетили Београдску филхармонију,
активно учествовали у пригодном програму.
28. 3. Присуствовали су представи драмске секције ,,Наше приче,,.
Учествовали су у литерарном конкурсу наше библиотеке и Матеја Сармеш је освојио
награду на тему Мој тата, ученик III-1.
Израђивани су панои на тему Ђура Јакшић, организован спортски дан. Трћи разред се
такмичио у игри ,,Измећу две ватре,,.
28.3. одржана је Општинска смотра рецитатора и пласман на Зонско такмичење оствариле
су Максимовић Сара, Стефановић Анђела ученице III-1, а похваљена је Јовановић
Милиц.,Пласман на Покрајинско такмичење рецитатора је остварила Максимовић Сара
29.3. мали хор је учествовао на Општинској смотри хорова, похваљен је.Чланови малог
хора су и ученици трећег разреда.
АПРИЛ
Израђени су планови и припремано је за обележавање Ускрса, уређене су учионице.
14.4. организован је излет ученика.
20.4. Организован је одлазак у Сечањ на Покрајинску смотру рецитатора, ученица
Максимовић Сара. III-1. Је остварила леп наступ.
МАЈ
Израђени су планови почела је припрема екипе дечака и екипе девојчица за Малу спортску
олимпијаду.Олимпијада је одржана 7.5. у нашој школи и обе екипе су освојиле 1. и златну
медаљу и пласирале се на Зонско такмичење.Зонско такмичење се одржало 8.5. у
Омољици и обе екипе освојиле су друго место и сребрну медаљу.Екипе су биле
састављене од ученика из сва три одељења.
29.3. рализована је планирана екскурзија.
54 ученика, учитељице и вођа пута Милица Бугариновић су обишли:манастир Крушедол,
Сремске Карловце-патријаршију, саборну цркву, чувену гимназију, Нови Сад- ручак у
хотелу ,,Војводина,, , Природњачки музеј и Петроварадинску тврђаву. Екскурзија је
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организована са ,,Ступ,, Вршац и све је било савршено организовано и протекло је
најбољем реду.
ЈУН
Урађени иницијални тестови из : Српског језика ,Математике и Природе и друштва,
анализирано. Због високе температуре и тешких услова за рад у последње три недеље
резултати су били мало лошији од очекиваних.
Припремљена је Завршна приредба 14. 6. У 18 часова, ученици трћих разреда имали су
наступ у четири ритмичке игре и у рециталу.
Одржани су родитељски састанци, подељене су ђачке књижице и извршена анкета за
изборне предмете у 4. разреду.
Током школске године ученици су учествовали на разним конкурсима које су
организовали:школска библиотека, градска библиотека, Секретеријат за саобраћај
општине, Црвени Крст, Друштво учитеља и награђивани су ученици. Kao што су ученице
Радивој Катарина и Илић Николина, Цаптанић Владана ,које су добиле награду на
конкурсима Моја учитељица .(освојено 1. и 2. место)
Редовно су одржавани родитељски састанци, као и индивидуални разговори са
родитељима, који су се углавном одазивали по позиву. Сарађивано је другим активима,
педагогом школе поготово код израде ИОП-а за поједине ученике. Часове су обилазили
директор школе, као и педагог у оба полугодишта.
Ученици су учествовали и на многобројним манифестацијама, спортским и културним и
ван школе:спортска такмичења у шаху, Ђерић Стефан који је освојио прво место,
фудбалу, као и у културноуметничким програмимима-фолклор, ;;Деца певају хитове,,.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АКТИВА 4. разреда
СЕПТЕМБАР
-Израђен је План рада Актива 4.разреда за школску 2017/2018.годину , годишњи и
месечни планови рада за све предмете, ИОП, дневне припреме и иницијални тестови
за српски језик, математику, природу и друштво.
-Сређене су учионице за нову школску годину.
-Утврђен распоред изборних предмета ,направљен распоред контролних и писмених
задатака.
- Одређена дестинација за екскурзију(Ковин-Опленац-Ковин).
- Направљен распоред предавања представника МУП-а о безбедности у
саобраћају,једанпут у току месеца на ЧОС-у (четвртак).
-Договор око обележавања Дана писмености ,мото-„Мој језик је мој мост“.
-Договор око обележавања Дечје недеље.
ОКТОБАР
-Израђени су планови и припреме за октобар и ИОП.
- У оквиру Дечје недеље (2.10.2017. -8. 10. 2017.) ученици 4.разреда учествовали су у
следећим активностима:
-понедељак: радови ученика на тему „Градимо мостове међу генерацијама за радост
сваког детета“
-уторак: спортске и музичке игре
-среда: Дан општине Ковин –полагање венаца на споменик из НОБ-а, манифестација
„Банатски фруштук“
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-четвртак: „Трка за срећније детињство“
-петак: хуманитарна акција „Друг – другу“
-Анализиран успех и дисциплина на крају првог класификационог периода.
НОВЕМБАР
-Израђени су планови и припреме за новембар и ИОП . Састављени полугодишњи
тестови знања (математика , српски ј. , природа и друштво ) .
-Разматран допис Министарства просвете о забрани насиља , злостављања и
занемаривања. Са ученицима разговарано о начину како да избегну и превазиђу
сукоб.
-Договорено је да ученици 4.разреда припреме позивнице и поклоне за будуће прваке и
тако обележе завршетак полугодишта.
ДЕЦЕМБАР
-Израђени су планови рада и припреме за децембар и ИОП.
- Извршена је анализа успеха у учењу и владању на крају полугодишта
-Учитељице су посетиле предшколску установу „Наша радост“ ,поделиле позивнице
за позоришну представу ,честитке и поклончиће за будуће прваке које су припремили
ученици 4. разреда.
-У сарадњи са драмском секцијом наше школе организован је долазак будућих ђака
првака на представу „Парадракулоза и Деда Мраз“.
-За време зимског распуста одржавани су часови допунске и додатне наставе.
ЈАНУАР
-Израђени су планови рада и припреме за јануар и ИОП.
-Обележавање школске славе –ученици 4. разреда учествовали у програму( хор,
рецитал).
-Ученик IV3 Поповић Тадија добио Светосавску награду.
-Организовано школско такмичење из математике.На Oпштинско такмичење из
математике пласирали су се ученици:Алексић Борис IV1, Келе Новак IV2, Пријовић
Нађа IV2, Богдановић Исидора IV2, Поповић Тадија IV3 и Хаблик Драган IV3.
ФЕБРУАР
-Израђени су планови и припреме за фебруар и ИOП.
-Договор о начину рада у Е-дневнику.
-Анализа резултата са Општинскиг такмичења из математике.Поповић Тадија IV3прво место и Алексић Борис IV1 -треће место.Ученици су се пласирали на Окружно
такмичење.
МАРТ
-Израђени су планови и припреме за март и ИОП.
-Извршена је анализа успеха у учењу и владању на крају тромесечја.
-Два ученика су учествовала на Окружном такмичењу из математике.
-На Општинском такмичењу рецитатора учествовала je ученица Киферов Тијана IV3.
-Обележавање Дана школе- организоване су активности: спортске игре, посета
филхармонији,израда плаката о школи, позоришна представа „Наша прича“ коју су
припремили ученици виших разреда.
АПРИЛ
-Израђени су планови рада и припреме за април и ИОП.
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-Ученици 4.разреда направили су плакате на тему „Пролеће“ и украсили простор
испред својих учионица.
-Договор и формирање екипа за учешће на Малој школској олимпијади.Ученици се
такмиче у игри „Између две ватре“.
-Актив упознат са дисциплинским проблемима у одељењу IV2.
МАЈ
-Израђени су планови рада и припреме за маj и ИОП, као и годишњи тестови знања за
српски језик, математику и природу и друштво.
-Ученици су уживали у амбијенталној настави на Старом граду.
-Ученици су учествовали на Малој школској олимпијади.
-Актив је извршио анализу одобрених уџбеника од стране Министарства просвете.
Одабрани су уџбеници издавачких кућа ЛОГОС и Klett.
ЈУН
-Израђени су планови и припреме за јун и ИОП.
-Извршена је анализа резултата годишњих тестова као и целокупног успеха у учењу
и владању на крају наставне године.
- Успешно је реализована екскурзија ученика 4.разреда
(Аранђеловац,Топола,Опленац,Буковичка бања,пећина Рисовача).
-Ученици 4.разреда учествовали су на завршној приредби .
- Заједничким дружењем ученици су прославили завршетак 4.разреда.
Актив 4. Разреда: Ђукић Хермина, Корак Снежана, Рнић Светлана
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ОВ чине сви наставници и стручни сарадници који врше васпитно образовни рад у једном
одељењу одређеног разреда. Рад се одвија по њиховом Плану и програму који доносе на
почетку школске године.
На седницама ОВ разматрана су следећа питања:
Организовање образовно васпитног рада- координација
Унапређење образовно васпитног рада
План и програм васпитног рада – реализација посебних програма
Сарадња и координација свих чланова већа ради обезбеђења јединствених критеријума
рада
Праћење резултата рада и резултата ученика
Анализа проблема учења и напредовања ученика
Утврђивање оцене и општег успеха на основу оцена предметних наставника
Предмет мера НВ и ПК за побољшање успеха ученика
Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских и решавање васпитних
проблема
Организовање разних активности, посета, излета, екскурзија…
Самовредновање и вредновање рада школе
Праћење реализације развојног плана школе
Сарадња са родитељима у вези свих питања живота и рада школе
Спровођење завршног испита
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АВГУСТ
У оквиру актива стручних већа израђени су годишњи планови рада, месечни планови за
све предмете, ИОП, дневне припреме и иницијални тестови. Сређене су учионице за нову
школску годину.
СЕПТЕМБАР
Ученици су учествовали на приредби поводом пријема првака.
Набавка прибора и уџбеника за ученике. Организовање родитељских састанака. Изабрани
су чланови за Савет родитеља. Договор о активностима у оквиру Дечје недеље.
ОКТОБАР
Усаглашени су и сачињени месечни планови за све предмете. Од 2. октобра до 6. октобра
обележена је Дечја недеља. Слоган ове године био је ,,Градимо мостове међу
генерацијама,,. Ова недеља је била испуњена бројним активностима и посетама. Посете:
Дом културе, библиотека, пошта, рудник Ковин, Актив жена, Општина Ковин. Активноси:
Музичке и спортске активности, квизови, прављење плаката. Током читаве недеље
организована је акција ,,Друг другу,,.
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ - НИЖИ РАЗРЕДИ
Први разред
Понедељак – Посета библиотеци ,,Вук Караџић“
Уторак – Дружење са Активом жена или гледање филма ,,Школа некад и сад“
Среда – Спортске активности (старе игре)
Четвртак – Присуство трци коју организује Црвени крст
Петак – Одлазак у позориште или биоскоп
Други разред
Понедељак – Посета ватрогасцима
Уторак – Посета пошти
Среда – Спортске игре (штафетне)
Четвртак – Прављење играчака од природних материјала
Петак - Одлазак у позориште или биоскоп
Трећи разред
Понедељак – Спортске игре (старе игре)
Уторак – Посета ,,Руднику“
Среда – Изложба старих предмета
Четвртак – Присуство трци коју организује Црвени крст
Петак – Одлазак у позориште или биоскоп
Четврти разред
Понедељак – Радови на тему ,,Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког
детета“
Уторак – Спортске и музичке игре
Среда – Посета Општини Ковин
Четвртак - Присуство трци коју организује Црвени крст
Петак – Одлазак у позориште или биоскоп
НОВЕМБАР
Анализиран је успех у учењу и владању на крају тромесечја. Ученици су присуствовали
позоришној представи ,, Шта, нема Деда Мраза “. Обележен је Дан примирја наступом
хора и пригодним рециталом. Организован је и систематски преглед ученика. Рађени су
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планови и припреме као сређивање ИОП-а. Припремани су и тестови знања за
полугодиште ( српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво). Усаглашени су
и критеријуми оцењивања ових тестова по активима. Логопед Дејан Савић је посетио
ученике првог разреда и одредио је термине ученицима којима је потребна помоћ у
изговору појединих гласова.
ДЕЦЕМБАР
Активности до краја полугодишта. Сарадња са родитељима. Припрема око прославе
Светог Саве. Активности око Нове године и украшавање учионица и ходника. Наступ
малог хора и награђених рецитација на конкурсу ,, Моја учитељица“, а поводом доделе ТВ
од ,,Подунавља“. Ученици који су слабије материјалне ситуације добили су пакетиће за
Нову годину које је припремила Маја Ћуковић. Ученици првог разреда су учествовали у
музичко- спортској радионици ,, Карлинг“ коју је одржао наш родитељ Ненад Петковић и
познати глумац и пантомимичар Марко Стојановић.
ЈАНУАР
Реализована је допунска и додатна настава у трајању од три дана. Зимски распуст
Министарство просвете је продужило до 14. јануара, па се планирала надокнада. Ученици
су активно учествовали у прослави Светог Саве школске славе (мали хор, рецитал,
драмски приказ, фолклор). Одржан угледни тематски дан 25. јануара у одељењу Наташе
Николић која је била и предавач, а асистенти су јој биле колегинице Валентина Жеберан
и Вања Рајић. Одржано је школско такмичење из математике и сви ученици који су имали
више од 60 бодова прошли су на општинско такмичење. Почела је обука за употребу Е
дневника као и употреба демо верзије.
ФЕБРУАР
Почело је упоредо вођење Е дневника и стандардног дневника. Унети су подаци са
полугодишта. Координатор је Марија Поповић. Ученици трећег разреда су учествовали у
организацији и реализацији ,, Прешернових дана“ који се већ неколико година организује
у нашој школи, поводом сарадње са Словенијом. Учесници програма су добили позив да у
септембру посете Словенију. Одржано је окружно такмичење из математике у ОШ ,,Ј. Ј.
Змај“ где су наши ученици остварили завидне резултате нарочито ученици трећег разреда.
Обавештени су родитељи да могу добити бесплатне уџбенике као и која документација и
који услови морају да буду испоштовани.
МАРТ
Извршена је анализа рада свих актива, сређени планови и припреме за март месец.
Извршена је анализа успеха и владања на крају класификацоног периода. Уређене су
учионице и ходници пролећним мотивима. Направљен заједнички плакат о Ђури Јакшићу.
Поводом Дана школе одржане су спортске, музичке игре, квизови присуствовали смо и
представи виших разреда ,, Наша прича“. Организован је и одлазак ученика у Београдску
филхармонију (,,Здраво, ми смо оркестар“). Одређене су коначне маршуте за екскурзије
нижих разреда. Амбијентална настава је планирана за април месец на Дунавцу и Старом
граду. Одабрана је музика и гардероба за завршну приредбу. Одржана је Општинска
смотра рецитатора где су ученици трећег разреда имали пласман на Зонско такмичење.
Мали хор је наступао на Општинском такмичењу хорова и оркестара у Дому културе. Из
Дома здравља оджана су предавања о здрављу и хигијени.
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АПРИЛ
Извршена је анализа рада свих актива за март месец, одштампани планови, припреме
урађени планови за ИОП за април. Организована је амбијентална настава на Дунавцу.
Извршен је одабир ученика за ,, Малу школску олимпијаду“ и ученици су увежбавали
полигоне са својим учитељима. Организован је одлазак ученика у Сечањ на Покрајинско
такмичење рецитатора где су имале запажен наступ.
МАЈ
Одржана је Мала школска олимпијада општинско такмичење ( 1. место први разред, 1.
место други разред, 1. место трећи разред девојчице, 1. место трећи разред дечаци. На
окружном такмичењу први разреди су били други, други разреди трећи, трећи разреди
друго место. Реализоване екскурзије трећег (Нови Сад, Сремски Карловци) и другог(
Београд, Авала) разреда. Одабрани су уџбеници за ученике будућег првог разреда (Клет,
Логос) пошто ће они радити по новом наставном плану и програму.
ЈУН
Извршена је анализа рада свих актива, одштампани планови, припреме, припремљени
годишњи тестови, анкете за изборне предмете и родитеље. Ученици су учествовали на
такмичењу ,, Клинци певају хитове“ и ту су освојили два прва места (награда публике,
награда стручног жирија). Успешно су изведене екскурзије првог разреда (Смедерево,
Свилајнац) Одржана је завршна приредба где су учествовали сви ученици. Одржани су
родитељски састанци, подељене су ђачке књижице извршено анкетирање за изборне
предмете као и анкетирање родитеља о томе како су задовољни сарадњом са школом.
У овој школској години припадници МУП-а су ученицима четвртог разреда једном
месечно држали предавања о актуелним темама (дрога, саобраћај, трговина људима,
интернет насиље…)
Током школске године ученици су учествовали на разним конкурсима које су
организовали: школска библиотека, градска библиотека, Секретаријат за саобраћај
општине, Црвени крст, Друштво учитеља и многи ученици су освојили запажени успех и
добили лепе награде.
Редовно су одржавани родитељски састанци, као и индивидуални разговори са
родитељима, који су се углавном одазивали по позиву. Сарађивало се међу активима и
пружала се помоћ тамо где је било потребно. Постојала је добра сарадња са педагогом,
директорком поготово око израде ИОП-а за поједине ученике који су са специфичним
сметњама. Часове су обилазили директорка школе као и педагог у оба полугодишта.
Ученици су учествовали и на многобројним манифестацијама, спортским и културним и
ван школе: спортско такмичење у шаху, фудбалу, као и у културно-уметничким
програмима.
ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА 5. Р.
У току школске 2017/2018. год одржано је 10 седница Одељењског већа
1.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2)Усвајање календара рада за шк.2018/2019.г.
3)Усвајање распореда часова редовне,допунске, додатне наставе, слободних
активности и изборних предмета, распоред контролних и писмених задатака
4) Усвајање представника актива и тимова
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5) Текућа питања: родитељски састанци, правила понашања, изборни и
факултативни предмети,предлог екскурзија,ужина,фотографисање ученика,избор
родитеља за Савет родитеља
2.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Обележавање Дечје недеље
3) Семинар
3.
1) Анализа успеха у учењу и владању на крају I тромесечја
2) Реализација Плана и Програма, редовне, допунске наставе и слободних
активности
3) Напредсовање по ИОП-у
4) Разно : родитељски састанци и понашање ученика
4.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2 ) Допис Министарства просвете о насиљу- кораци у решавању
5.

1) Дисциплински поступак због непримереног понашања ученика 5-1
6.

1) Упознавање са анонимном пријавом о раду наставника биологије

7.
1) Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта
2) Реализација Плана и Програма,наставних и ваннаставних активности
3) Предлог одлуке о ученицима који се упућују за време распуста на
допунску наставу
4) Обележавање Светог Саве- петак 27.1.2017.г.
5) Родитељски састанци
8.
1) Анализа успеха и дисциплине на крају III квартала
2 ) Напредовање ученика по ИОП-у
3) Реализација наставних и ваннаставних активности
4) Обележђавање дана школе- 29.3.2018,г,
5) Активности доп краја године
6) Разно: родитељски састанак
9.
1) Анализа успеха у учењу и владању на крају II полугодишта ученика осмог
разреда
2) Предлог ученика о додели посебних диплома за ученике 8. разреда
3) Предлог одлуке о додели Вукових диплома
4) Предлог ученика генерације
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5 Припремна настава за полагање Завршног испита за ученике осмог
разреда
6. НВ-12.јун 2018.г.
7. Текућа питања: Завршни оспит, решења о дежурству
10.
1) Крај школске године и договор о будућем раду
Александар Милосевић
ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА 6. РАЗРЕД
У току школске 2017/2018. године одржано је 8 седница Одељењског већа
1. 1.09.2017.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2)Усвајање календара рада за шк.2017/2018.год.
3)Усвајање измене ШП за 5.разред и програма за 4. и 6.-основа безбедности
деце
4)Усвајање распореда часова редовне,допунске, додатне наставе, слободних
активности и изборних предмета, распоред контролних и писмених задатака
5) Усвајање представника актива и тимова
6) Текућа питања: родитељски састанци, правила понашања, изборни и
факултативни предмети,предлог екскурзија,ужина,фотографисање ученика,избор
родитеља за Савет родитеља
2. 28.09.2017.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Обележавање Дечје недеље
3)Семинар
3. 31.10.2017.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Анализа успеха у учењу и владању на крају I тромесечја
3) Реализација Плана и Програма, редовне, допунске наставе и СА
4) Напредовање по ИОП-у
5)Разно : родитељски састанци и понашање ученика
4. 27.11.2017.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2 ) Допис Министарства просвете о насиљу- кораци у решавању
3)Разно
5. 5.12.2017.
1) Упознавање са анонимном пријавом о раду наставника биологије
2)Разно
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6. 26.12.2017.
1) Анализа успеха у учењу и владању на крају I полугодишта
2) Реализација Плана и Програма,наставних и ваннаставних активности
3)Предлог одлуке о ученицима који се упућују за време распуста на
допунску наставу
4) Обележавање Светог Саве- петак 27.1.2017.г.
5) Разно- родитељски састанци
7. 20.03.2018.
1) Анализа успеха у учењу и владању на крају III квартала
2 ) Напредовање ученика по ИОП-у
3) Реализација наставних и ваннаставних активности
4) Обележавање Дана школе- 29.3.2018,г,
5) Активности до краја године
6) Разно- родитељски састанак
8.15.06.2018.
1) Анализа успеха у учењу и владању на крају II полугодишта
2)Напредовање ученика по ИОП-у
3) Реализација наставних и ваннаставних активности
4) Припремна настава за полагање поправног испита
5) Разно- родитељски састанци, подела сведочанстава и диплома
План већа који је планиран на првој седници реализован је са последњом
седницом већа.
Маја Обрадовић
ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА
У току школске 2017/2018. године одржано је 8 седница Одељењског већа:
1. 01. 09. 2017.
Усвајање календара рада и распореда часова.
2. 28. 09. 2017.
Организација Дечије недеље.
3. 31. 10. 2017.
Анализа успеха на крају првог квартала.
4. 27. 11. 2017.
Насиље у школи; кораци у превенцији и решавању.
5. 05. 12. 2017.
Упознавање са наводима анонимне пријаве против наставника.
6. 26. 12. 2017.
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Анализа успеха на полугодишту.
7. 20. 03. 2018.
Анализа успеха на крају трећег квартала. Обележавање Дана школе.
8. 15. 06. 2018.
Анализа успеха на крају наставне године.
Дневни ред и реализација се могу наћи у дневнику ОВ седмог разреда.
План већа је реализован.
Секељ Јожеф

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА 8. РАЗРЕД
У току школске 2017/2018. год одржано је 9 седница Одељењског већа
1. 9. 2017.године :
1) Усвајање записника са претходне седнице
2)Усвајање календара рада за шк.2018/2019.г.
3)Усвајање распореда часова редовне,допунске, додатне наставе, слободних
активности и изборних предмета, распоред контролних и писмених задатака
4) Усвајање представника актива и тимова
5) Текућа питања: родитељски састанци, правила понашања, изборни и
факултативни предмети,предлог екскурзија,ужина,фотографисање ученика,избор
родитеља за Савет родитеља
28. 9. 2017.године
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Обележавање Дечје недеље
3)Семинар
31.10. 2017.године)
1) Анализа успеха и дисциплине на крају I тромесечја
2) Реализација Плана и Програма, редовне, допунске наставе и слободних
активности
3) Напредсовање по ИОП-у
4)Разно : родитељски састанци и понашање ученика
4. 2017.
1) Усвајање записника са претходне седнице
2 ) Допис Министарства просвете о насиљу- кораци у решавању
5.12.2017. године
1) Упознавање са анонимном пријавом о раду наставника биологије
26.12.2017. године
1) Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта
2) Реализација Плана и Програма,наставних и ваннаставних активности
3)Предлог одлуке о ученицима који се упућују за време распуста на
допунску наставу
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4) Обележавање Светог Саве- петак 27.1.2017.г.
5) Родитељски састанци
20.03.2018.ГОДИНЕ
1) Анализа успеха и дисциплине на крају III квартала
2 ) Напредовање ученика по ИОП-у
3) Реализација наставних и ваннаставних активности
4) Обележђавање дана школе- 29.3.2018,г,
5) Активности доп краја године
6) Разно: родитељски састанак
4. 6. 2018.године
1) Анализа успеха у учењу и владању на крају II полугодишта ученика осмог
разреда
2) Предлог ученика о додели посебних диплома за ученике 8. разреда
3) Предлог одлуке о додели Вукових диплома
4) Предлог ученика генерације
5 Припремна настава за полагање Завршног испита за ученике осмог
разреда
6. НВ-12. јун 2018. г.
7. Текућа питања: Завршни оспит, решења о дежурству
31.08.2018.г.
1) Крај школске године и договор о будућем раду
План већа који је планиран на првој седници реализован је са последњом седницом
већа.
Јелена Дивнић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
У првом полугодишту наставници Актива реализовали многобројне активности, од
одласка у београдска позоришта, на сајам књига, учешћа у реализацији активности у
Дечјој недељи до организације и припреме за обележавање Светог Саве, те реализације
позоришних представа драмске секције наше школе.
Корелација наставних плановаи садржаја одржавала се према потребама одрђених
садржаја наставних тема или области. Такође, сарадња са другим активностима је била
константна, сарадња са библиотекаром и педагогом школе те директором такође.
Посебна пажња је усмерена на ИОП-е и на одељења петог разреда због
многобројности и специфичности ученика као и текућих проблема на које смо наилазили.
Узели смо учешћа и на литерарним конкурсима.
Након првог квартала и полугодишта анализиран је успех ученика и планиран је
начин даљег рада (инсистира се на примени – функционалности наученог и што већем
осамостаљивању ученика на самозакључивању). Извршена је аудиција за чланове драмске
секције и благовремено се радило на школској представи која је имала премијеру за Дан
школе у Центру за културу.
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Што се тиче наставе енглеског језика, у првом полугодишту су поменути
традиционални празници Halloween и Дан захвалности, као и карактеристике прославе
Божића на енглеском говорном подручју.
У другом полугодишту такође је дошлодо промене наставника због колегиница које
су отишле на трудничко и породиљско боловање. Нижим разредима је уместо Оље
Новокмет предавала Милица Бугариновић, а вишим разредима уместо Маријане Илић
Маријана Ђоковић и део норме Теа Тот.
У јануару је одржано школско такмичење , а најбоље пласирани ученици
учествовали су на општинском такмичењу, на ком је постигнут солидан усшпех.
Ученици који раде по ИОП-у 1 и ИОП-у 2постигли су задовољавајући напредак.
У првом полугодишту дошло је до промене наставника за предмет Немачки језик.
Колегиница Милка Милојевић отишла је у другу школу, а на њено место дошла је
Бранислава Драгићевић, део норме преузела је Дајана Губеринић. Промењени су комплети
уџбеника ( издавачка кућа Klett – Magnet ).
На редовним часовима се говорило о културолошким одликама празника и других
специфичности немачког говорног подручја.
Ученици који раде по ИОП-у 1 и ИОП-у 2постигли су задовољавајући напредак.
У другом полугодишту реализована је прослава школске славе Светог Саве (учешће
су узели наставници, учитељи, хор и оркестар, ликовна култура, информатика). Одржано
је општинско такмичење из српског језикаи језичке културе, а школа је била домаћин. И на
окружном такмичењу постигнут је солидан резултат (прво место у петом разреду).
Рецитаторска секција имала је пласман на покрајинско такмичење, као и драмска секција,
која је по позиву учествовала и на међународном фестивалу за дечје драмско стваралаштво
у Котору. О свим манифестацијама извештавано је и на сајту школе, као и у локалним
медијима.
Настављена је сарадња са Удружењем Словенаца из Панчева, обележен је
Прешернов дан, а од ове школске године почео је курс словеначког језика који се
организује у нашој школи.
Извршена је анализа пробног завршног испита и анализа завршног испита. Такође
је извршена и подела часова и задужења у наредној школског години. Није било учешћа на
семинару на Филолошком факултету у Београду, већ се стручно усавршавање
организовало углавном на нивоу школе за све наставнике (због недостатка финансијских
средстава).
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
У предходној школској години одржано је десет састанака актива.
Чланови актива су: наставници математике Доловачки Ј. и Новокмет Б., наставник физике
Секељ Ј. , наставник хемије Ритопечки А., наставник биологије Обрадовић М. и наставник
ТИО Милошевић А.
На састанцима стручног већа разматране су теме предвиђене планом и програмом рада
који је приложен у свесци евиденције активности. Поред редовних тема разматране су и
друге теме у зависности од тога шта је анализовано и дискутовано на Одељењском већу и
шта су налагале тренутне потребе. Организован је одлазак на фестивал науке и
организовање школског фестивала науке. Такође су детаљно разматрани резултати
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пробног завршног и завршног испита и утврђене мере за побољшање резултата. Све
активности су евидентиране у свесци евиденције активности- записници. На последњем
састанку усвојен је план и програм рада за наредну годину.
Ана Ритопечки, проф. хемије
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Чланове Стручног већа друштвених наука чине следећи предметни наставници:
Географија Драгојла Савић
и
Историја – Дивнић Јелена
У току школске године Стручни актив , који чине наставница историје Јелене
Дивнић и наставница географије Драгојла Савић одржао је састанака.
План и програм рада Стручног актива школске за наставу историје и географије урађен је
пре почетка ове школске године , а план за наредну годину урађен је на последњем
састанку актива у јуну године. Актив се састајао према предвиђеном плану, а све тачке
дневног реда обухваћене планом су реализоване у току године.
Оба члана актива похађале су семинаре предвиђене за стручно усавршавање.
Разматран је по кварталима успех ученика виших разреда из историје и географије.
Одржана је припремна настава из историје и географије за ученике осмих разреда за
полагање Завршног испита, додатна настава из историје за ученике шестог, седмог и осмог
разреда, као и за ученике осмог разреда из географије.
Поједине наставне јединице из географије и историје повезане су са превенцијом насилног
понашање међу вршњацима у школи.
Уређивање кабинета, примена савремених наставних средстава у настави оба предмета
( видео-бим, ПП презентације, филмови... ) корелација између садржаја из историје и
грађанског васпитања .
На последњем састанку урађена је анализа Комбинованог теста везаног за географију и
историју.
Руководилац стручног већа Дивнић Јелена
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ И СПОРТА
Извештај актива ( стручног већа ) предмета музичка култура, ликовна култура и физичког
васпитања.
У току школске 2017/18. године одржано је 5 актива (састанака), на којима су
присуствовали сви чланови већа и у активној дискусији изнели су проблеме у вези са
одређеним темама и начини решавања тих проблема, како би се стање и односи
побољшали. Сваки члан актива је дао свој допринос
Руководилац стручног већа Драган Бугариновић

79

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сачињен је годишњи програм рада тима за ИО и унет је у школску документацију (ГПРШ,
годишње планове рада).
Тим је у току ове школске године одржао седам састанака.
Сачињени су полугодишњи извештај рада тима за ИО, као и ревизије о реализацији ИОПа.
Евидентирани су ученици којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.
За све ученике којима је то потребно урађени су Планови прилагођавања наставе, и ИОП-и
1, 2 и 3, а преостало је да се у наредној школској години обухвате још неки ученици којима
је потребна додатна подршка у образовању.
Урађени су и усвојени планови активности за прво и друго полугодиште за ученике који
раде по ИОП-у 2 и ИОП-у 1. Разговарало се на Тиму и о начинима прилагођавања и
реализације наставе како би ови ученици што боље савладали градиво.
За све ученике који се образују по посебним програмима прибављена је сагласност
родитеља.
Праћено је напредовање ученика који имају потребу за додатном подршком, кроз рад на
часовима, састанке и сарадњу са педагогом, састанке Тимова за додатну подршку
ученицима, сарадњу са родитељима и резултати који су анализирани на Тиму за ИО.
У настави се користе знања стечена у оквиру ДИЛС пројекта „Небо је исто за све“, као и
других семинара о ИО.
Планирано је и спроведено стручно усавршавање наставника и стручних сарадника,
организовањем семинара у нашој школи.
О свим активностима Тима за ИО и Тимова за додатну подршку ученицима редовно су
извештавани Педагошки колегијум, НВ, ШО, Савет родитеља, Ђачки парламент.
Редовно сарађујемо са Интерресорном комисијом, Центром за социјални рад, дечијим
психологом у Панчеву у диспанзеру за децу и омладину, остварили смо сарадњу и са
невладином организацијом Велики и мали из Панчева, као и са Институтом за ментално
здравље у Палмотићевој у Београду.
КООРДИНАТОР ТИМА
Маријана Спишјак, педагог
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ИЗВЕШТАЈ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.
Екстерне посете
Нпр:
Спољашње
вредновање
Праћење рада колега

Педагошкоинструктивни увид и
надзор
Просветни саветник у
посети као део
подршке
самовредновању
Просветна инспекција
Остале екстерне
посете

Датуми
3. 2. 2016.
Током
школске
године
током целе
школске год.

Области квалитета евалуиране током
посете
Школски програм и годишњи план рада, Настава и
учење,
Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима,
Етос, Ресирси
Настава и учење, Образовна постигнућа ученика,
Подршка ученицима, Етос
Договор о процесу самовредновања, сарадња са
Школскпм управом

-

-

период
период
перод
4. период
од септембра до
од децембра до
од марта до
од јуна до
новембра
фебруара
маја
августа
Планом рада тима за самовредновање за школску 2017/2018.г. предвиђено је
самовредновање области квалитета:
Школски програм и годишњи план рада -1. 2. Елементи ШП и ГПРШ су
међусобно
усклађени
Настава и учење – 2. 4. Ученици стичу знања на часу , 2. 7.
Наставник ствара подстицајну атмосферу на часовима
Образовна постигнућа – 3. 1. Успех ученика показује да су остварени
образовни садржаји
Подршка ученицима – 4. 1. 2. У школи функционише систем пружања
подршке ученицима – на основу анализе успеха предузимају се мере подршке
ученицима
Етос – 5. 1. регулисање међуљудских односа у школи,
5.2. Резултати наставника и ученика се промовишу,
5.3. Школа је безбедна средина за све,
5.4. Школски амбијент је пријатан за све,
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима
Организација рада и руковођење – 6.5. Лидерско деловање директора
омогућава развој школе
У договору са директором школе Тим за самовредновање рада школе,
је од септембра 2017/18. отпочео процес самовредновања шест области
квалитета рада установе.

Интерно праћење

Одлука о
евалуацији:
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Чланови тимова за текући циклус самовредновања
Тим

Име и презиме
Ритопечки Ана
Милошевић Александар
Ђукић Хермина
Ромић Јевросима
Тим
за Спишјак Маријана
самовредновање Стоја Сенка
Ћирић Миодраг
Максимовић Марија
Дечов Марина и Халас Љубица
Момиров Иванка, директор школе
Качина Снежана
Рајић Вања
Актив
развојно
планирање

за
Анђелков Весна
Спишјак Маријана
Шкрбић Богдан и Вакић Матеја
Златковић Данијела
Алавања Душан

Позиција
проф. хемије - КООРДИНАТОР
проф. ТО и информатике
проф. разредне наставе
проф. разредне наставе
стручни сарадник - педагог
библиотекар
Представник локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Уч. парламент
директор школе
проф. музичке културе
проф.
разредне
наставе
КОРДИНАТОР
учитељица
педагог
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
САВЕТ РОДИТЕЉА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

КОМЕНТАРИ
Како је и на који начин тим сарађивао са
колективом и обрнуто, да ли су сви
подједнако радили, да ли је било оних
који су ометали рад и сл.

Тим за самовредновање је сарађивао са колективом
кроз анкетирање,
сређивање анкетних листића, анализу добијених
резултата, разговором...
У току школске године Тим се састајао 6 пута
( одлука о избору области самовредновања, подела
задужења,
Динамика окупљања тима и начин рада подела задужења око самовредновања области за
(подела дужности и слично) и посебна потребе Развојног плана, анализа добијених података
запажања
и акционих планова, прикупљање доказних
материјала.)
Шефови стручних већа су задужили чланове актива
за спровођење анкета и анализу добијених података.
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СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИХ УСТАНОВА
ОБЛАСТ 1
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Тим за самовредновање је излистао стандарде за област 1. Школски програм и
Годишњи план рада. Анализом у нашим документима је видљиво да су:
Елементи школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су усклађени:
У Годишњи план рада школе уграђен је акциони план Школског развојног плана за
текућу годину, У Годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни
елементи школског програма, Програми наставних предмета су међусобно садржајно
усклађени у оквиру сваког разреда, Програми наставних предмета су међусобно
временски усклађени у оквиру сваког разреда.
Закључак:
Објективно сагледавајући резултате и користећи постојеће параметре можемо
констатовати да у области 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
доминира слабија страна.
ОБЛАСТ 2
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
У школи имамо 448 ученика од 1 – 8. разреда. У њој ради 37 наставника. Наша основна
сврха и циљ је образовање ученика и омогућавање усвајања практичних, применљивих
знања и као и стварања услова за наставак школовања, неговање, подржавање и
подстицање напретка талентованих ученика, али и ученика са посебним потребама, а
све то у атмосфери међусобног уважавања и поштовања свих актера образовно васпитног процеса.
Кључна област настава и учење вреднована је у нашој школи у целини претходних
година.
Тадашње стање указивало је на неопходност бољег и оперативнијег планирања наставе,
редовнијег и савременијег припремања за час, обучавање наставника савременијим
методама наставе, као и већу примену стечених знања на семинарима и контролу те
примене ( кроз угледне часове у оквиру стручних већа ). Требало је побољшати и
комуникацију и сарадњу наставника и ученика, прилагођавање динамике рада и захтева
индивидуалним могућностима ученика, подстицање веће самосталности ученика у
раду, веће отворености за дискусију и изношење мишљења на часу, подстицање
ученика који спорије напредују, као и подстицање и упућивање ученика на ширу
литературу и коришћење интернета.
Акционим плановима предвидели смо разне активности за повећање квалитета рада у
овој области. Евалуација постигнутог говори о значајном побољшању у области
планирања ( јасни и прецизни глобални и месечни, оперативни планови рада, утврђено
и евидентирано планирање писмених и контролних задатака – све се налази на сајту
школе и огласној табли ). Значајна су побољшања и у области припремања за часове (
осавремењене припреме наставника по стандардима квалитета рада, сви наставници
имају припреме за час ). Већина наставника је обучена за савремене методе рада
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( активна и мултимедијална настава ... ) и доста њих их и примењује у раду ( посебно
мултимедијалну наставу ), о чему говоре и планови рада, као и извештаји са посете
угледним часовима. Све већа је отвореност наставника за држање и посету угледним
часовима. Значајан помак је направљен и у корелацији и примени знања ( усклађени су
планови рада истих и сродних предмета, као и планови рада теорије и лабораторијских
вежби ). Свака учионица има свој лап топ и пројектор који то и омогућава.
Мањи помак је примећен у индивидуализацији наставе, у учењу ученика да примењују
различите технике у учењу и постављању циљева учења, самовредновању рада,
прилагођавању захтева могућностима ученика, мотивисању ученика за рад, као и у
комуникацији наставник - ученик ( иако је неколико наставника обучено за ненасилну
комуникацију ).
Закључак:
Анализом је утврђено да доминирају јаке стране: стручност и опремљеност наставног
кадра, добра опремљеност школе, добра сарадња између наставника, спремност
наставника да подрже талентоване ученике, квалитетан рад са приправницима, већи
ниво оспособљености ученика за завршни ниво. Постоје и слабости као што су
постојање традиционалних метода и начина рада код једног броја наставника,
недовољно заступљена проблемска настава... Треба мотивисати ученике, побољшати
осећај одговорности код ученика, укљученост родитеља у наставни процес,
информисаност ученика о њиховом раду и напретку.
Из тог разлога определили смо се посебно за област 2.4. Ученици стичу знања на часу и
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
ОБЛАСТ 3
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Тим за самовредновање је излистао стандарде за област 3.
С обзиром да школа није постигла образовне стандарде на завршном испиту, а на
екстерној евалуацији смо из ове области добили 1, Тим је као приоритет за ову годину
узео област 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.
Резултати ученика на иницијалном тесту, на завршном испиту уназад неколико година
показују да није остварен републички просек. Због тога школа примењује поступке
којима се прати успешност ученика на свим нивоима: четири пута годишњекласификациони периоди, прати се општи успех ученик, ученици који нису савладали
градиво или имају недовољне оцене, усмеравају се на допунску наставу - смањује се
број недовољних оцена, заинтересовани ученици похађају додатну наставу и учествују
на такмичењима на свим нивоима – од општинског до републичког такмичења. Уназад
неколико година сви ученици завршавају разред. У просеку у школи се годишње одржи
око 876 часова допунске и 767 часова додатне наставе, 2879 СА, 209 припремне
наставе. Сваке године имамо појединце које заузме неко од прва три места на вишем
нивоу такмичењу.
Интерно праћења оцењивања и обавештавања родитеља - сви ученици школе на крају
првог полугодишта добијају ђачке књижице са општим успехом, на крају школске
године добијају сведочанство о завршеном разреду.
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АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – ШКОЛА – НАЛАЗИ СЕ У ОДЕЉКУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА – И ТО НАМ ЈЕ ПОСЛУЖИЛО ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И
РАЗВОЈНИ ПЛАН
ПОРЕЂЕЊЕ ПРОСЕЧНОГ БРОЈА БОДОВА НА НИВОУ ШКОЛЕ, ОПШТИНЕ,
ЈУЖНОГ БАНАТА И РЕПУБЛИКЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК
НИВО
ШКОЛА
ПРОСЕЧНИ
11,06
БРОЈ БОДОВА
МАТЕМАТИКА
НИВО
ШКОЛА
ПРОСЕЧНИ
8,41
БРОЈ БОДОВА
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
НИВО
ШКОЛА
ПРОСЕЧНИ
11,17
БРОЈ БОДОВА

ОПШТИНА

ОКРУГ
10,83

РЕПУБЛИКА

ОПШТИНА

ОКРУГ
9,04

РЕПУБЛИКА

ОПШТИНА

ОКРУГ
11,48

РЕПУБЛИКА

Закључак:
Пошто немамо информација о нивоима образовних стандарда на завршном испиту, као
ни резултате на нивоу просека Републике, не можемо да извршимо поређење резултата.
ОБЛАСТ 4
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
У школи функционише систем пружања подршке ученицима.
У циљу пружања подршке ученицима наком анализе успеха у учењу реализовани су
следећи послови: индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који су
постизали слабији успех као и помоћ у усвајању рационалних метода учења,
саветодавни рад кроз ЧОС: методе и технике успешног учења, саветодавни рад са
ученицима који су по ИОП - у.
Унапређене су ваннаставне активности: рад одењењских заједница, ученичког
парламента, тима вршњачких едукатора, као и многобројне секције. Одржана је и
припремна настава, као и многобројне секције и такмичења. .
Тим за безбедност и заштиту ученика: чланови тима, педагог израдили су програм
заштите. Сви запослени, Школски одбор и Наставничко веће упознати су са њим.
Одржан је и семинар: Електронско насиље. Руководство школе, педагог, одељењске
старешине и одељењска заједница су се укључивали у појачан васпитни рад са
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ученицима и сарадњу са родитељима. Постоје и дефинисана дежурства и континуирана
сарадња са школским полицајцем.
Тим за здравствено васпитање и хуманитарне активности: организоване су вакцинације
ученика, систематски прегледи као и стоматолошки прегледи. Организују се трибине,
теме се бирају на захтев ученика, родитеља и потебе школе. Ученици се упућују на
саветовалиште за исхрану и саветовалиште за младе. Координатор је у сталном
контакту са ученицима и лекарима. Спроведене су разне хуманитарне акције: Помоћ
болесном другу, поделе поклон пакетића чланицама удружења лица са посебним
потребама у Дневном боравку...
Тим за пружање додатне подршке ученику и инклузивно образовање: Захваљујући
тиму чланови су разговарали са старешинама свих разреда да би се утврдило да ли
постоје ученици са посебним потребама и на основу тога је сачињен и усвојен план.
Школа сарађује са: Центром за социјални рад, Домом здравља (педијатрија,
саветовалиште за младе... ), Црвеним крстом, полицијом...
У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика
Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих
потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. Школа има велики број
тимова, секција, комисија намењених ученицима који имају различита интересовања.
Оно што би могло да се поправи је боља информисаност ученика о ваннаставним
активностима које су им на располагању.
У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...).
У школи постоји неколико обучених професора и ученика који промовишу ненасилно
решавање конфликата, асертивност, бољу сарадњу на релацијама ученик – ученик и
ученик – професор. Такође, настава грађанског васпитања има у програму рада доста
елемената ненасилне комуникације.
Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне године.
У претходној школској години било је исто оволико активности колико има и сада,
тако да се може закључити да школа има један вишегодишњи тренд подржавања
ученика.
У школи се промовишу здрави стилови живота. У школи је одржано много предавања,
трибина, акција и радионица које промовишу здраве стилове живота. Обележени су
између осталих и: Национални дан без дуванског дима, Светски дан оралног здравља,
Светски дан воде, Светски дан здравља.
У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. У школи се
промовише заштита животне средине кроз одржавање акција, предавања, секција и
паноа преко којих се ученици обучавају за заштиту животне средине, кроз практичне
акције.
Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. Ученици са ОС и
педагогом имају осмишљене тестове професионалне оријентације, нуди им се сарадња
са в школама.
У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група - Школа у оквиру
својих редовних уписних активности, уписује ученике из осетљивих група. У школи
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имамо уписану децу са инвалидитетом, са проблемима у говору, хронични болесници,
децу припаднике Ромске националне заједнице, као и децу из непотпуних породица.
Ученици из осетљивих група редовно похађају наставу, о чему постоје докази у
Дневницима евиденције одељења. Одељењске старешине сарађују и са родитељима
ових ученика кроз индивидуалне и родитељске састанке, са циљем што редовнијег
похађања наставе и боље адаптације ових ученика. Такве активности предузимају и
педагог школе.
Индивидуализовани приступ се примењује кроз прилагођавање услова рада у учионици
потребама ученика (ученици који слабије виде и чују, седе у првим клупама). У школи
нема ученика који похађају наставу по ИОП - у.
У школи не постоје компензаторни програми за подршку ученицима из осетљивих
група. Допунске активности за ученике са потешкоћама у савладавању програма
одвијају се у складу са потребама ученика и према задужењима наставника, постоје
индивидуални планови за рад са овим ученицима. За ученике који брже напредују у
настави организована је додатна настава из појединих предмета, али такође и
индивидуални планови.
Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци
осетљивим групама.
( Дневним боравком, сарадња са Црвеним крстом, са Удружењем припадника Ромске
националне заједнице...).
ЗАКЉУЧАК:
Анализом резултата самовредновања намеће се закључак да уобласти квалитета
подршка ученицима доминирају јаке стране: велика ангажованост педагога,
одељењских старешина, одељењских заједница, парламента, Тимова, директора, широк
спектар ваннаставних активности, континуирана сарадња са другим установама.
Потребно је радити на побољшању информисаности ученика о свему што школа као
установа може да им пружи.
ОБЛАСТ 5
ЕТОС
Анализом датих критеријума квалитета, преко доказа као што су школска
документација, упитници, анкете, посматрање, може се закључити да код ове области
квалитета Етос, преовладавају снаге над слабостима, тј. да испуњавамо већину задатих
критеријума. У школи се поштују правила понашања прописна Законом и Статутом
школе. У школи се ради на неговању и уважавању личности ученика и наставника, па
су за свако дискриминаторско понашање предвиђене мере и санкције. Сви актери
школског живота Школу процењују као безбедну средину, где је јасно изражен
негативан став према насиљу. О насиљу се не ћути. У школи се организују и
превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници – појачана
дежурства... Сви резултату ученика се јавно промовишу – путем разгласа, похвала,
преко сајта школе, наградама – Светосавска – захвалница и сребрњак са ликом Светог
Саве и ученик генерације – књигама и сребрњаком са ликом Ђуре Јакшића. Наставници
се новчано награђују за виши ниво такмичења...
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У складу са финансијским могућностима, предузимају се мере да школски амбијент
буде пријатан за све, али недостатак простора и средстава доприносе да немамо
посебну просторију за административно особље, немамо трпезарију, школска хала
веома је хладна зими, лети – претопла, дотрајала столарија, фасада..., немамо прилаз за
особе са инвалидитетом, тако да би деца са сметњама у развоју само уз асистеницију
могла да користе учионице на спрату ( у школи тренутно немамо децу која се крећу уз
помоћ колица). Оно што истичемо као снагу је сарадња са родитељима која је веома
добра. Оно на чему интензивније треба порадити је рад на пројектима и већој сарадњи
са локалном самоуправом ради обезбеђивања већих средстава за школу.
У школи је развијена сарадња са свим релевантним чиниоцима образовања – стручна
тела, Ученички парламент, родитељу, локална заједница, организације и установе...
ЗАКЉУЧАК:
Анализом резултата за област Етос утврђено је да доминирају јаке стране. Наша снага
је учешће и присуство школе у јавном животу града а у наредном периоду треба радити
на партнерским пројектима.
ОБЛАСТ 6
ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ – 6. 5. Лидерско деловање директоора
омогућава развој школе
Увидом у документа, уз консултације са секретаром школе, констатовано је да су сви
потребни документи донети у складу са Законом о основама система васпитања и
образовања. Развојни план школе израђен је на основу акционог плана, који је настао на
основу резулата извештаја о самовредновању. Развојни план на основу извештаја
остварености стандарда образовнох постигнућа, школа за сада нема. Финансијски план
школе постоји и израђен је у сарадњи са шефом рачуноводства, а усвојен је од стране
Школског одбора. На основу тога је урађен и План јавних набавки.
Директор јасно дефинише: организацију рада школе, носиоце активности и захтеве
запосленима. У складу са компетенцијама запослених задужења нису равномерно
распоређена. Поделу часова као и четрдесеточасовну радну листу израђује директор у
сарадњи са стручним већима и према прописаној норми. Формирана су стручна тела и
тимови. Систем информисања о животу и раду школе је развијен, али недовољно. У
школи постоји добра координација рада органа управљања, стручних органа и других
служби.
Директор ефикасно и ефективно руководи радом Наставничког већа и учестује у раду
тимова. Укључивање запослених у процес доношења одлука, није адекватан. Директор
предузима одговарајуће мере за решавање проблема и уважава Савет родитеља.
Мотивација запослених је оцењена као слабија.
У складу са Планом рада школе директор посећује часове, обавља индивидуалне
разговоре са наставницима о прецесу припремања и планирања наставе, као и
инструктивни рад са наставницима приправницима. Одељењска већа, Наставничко
веће, Савет родитеља и Школски одбор, након сваког класификационог периода, прате
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и анализирају успех и владање ученика ( увид у записнике са састанака ). Директор
предузима потребне мере за унапређивање образовно васпитног рада на основу
праћења одржавања часова допунске, додатне наставе, као и осталих слободних
активности. Тим за самовредновање је обрадио свих шест области и у току је израда
извештаја.
Личним примером и посвећеношћу послу директор даје пример запосленима.
Запослени су се изјаснили да директор није довољно спреман за промене и иновације и
да не показује велико поверење у запослене. Директор подстиче целоживотно учење,
усмерава свој лични и професионални развој на основу самовредновања свог рада.
Сарадња са другим установама, организацијама и локалном заједницом, ради
остваривања заједничких циљева, је на високом нивоу, захваљујући деловању
директора. Руководство школе, активно учествује у побољшању успеха и давању
подршке свим ученицима, на различите начине. Својим радом и понашањем, директор
доприноси доброј афирмацији и угледу школе.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Чланови педагошког колегијума
Момиров Иванка, директор, председавајћи
Ђукић Хермина, проф. разр, наставе
Рајић Вања, проф. разр, наставе
Јовановић Јелена, проф. разр, наставе
Поповић Марија, проф. разр, наставе
Станковић Ћулибрк Данијела, проф. српског језика
Милошевић Александар, проф. ТО
Атанацков Јовица, наставник ликовне културе
Вулетић Маша, проф. српског језика
Спишјак Маријана
Током претходне школске године Педагошки колегијум је имао 10. састанака.
Ове године смо се посебно бавили новинама у наставном плану наставе и учења у 5.
разреду, доношењем ИОП – а за ученике којима је овај вид рада неопходан. Такође смо
се бавили анализом наставних и ваннаставних акктивности, организацијом допунске,
додатне, припремне наставе за завршни испит, СА, успехом ученика на кварталима,
полугодишту и крају године и предлагали мере за побољшање успеха и прилагођавање
садржаја потребама и могућностима ученика, а све у циљу достизања стандарда
постигнућа, циљева и исхода образовања и васпитања.
Вршили смо анализу иницијалног, пробног завршног и завршног испита.
Пратили смо стручна усавршавања наставника и одобравали одсуства наставника за
стручно усавршавање.
Анализирали смо рад свих Тимова, анализирали учешће и резултате такмичења и
предлагали мере за увођење иновативних наставних метода и учења, као и оцењивање
успеха и владања ученика.
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Посебан акценат је био на завршном испиту за ученике који завршни испит полажу по
ИОП – у 2, формирали смо комисије за израду посебних тестова из српског језика,
математике и комбинованог теста.
На полугодишту и на крају наставне године, посебно смо разматрали и анализирали
напредовање ученика који се образују по ИОП – 1, ИОП – у 2 и донели смо одлуку да
се изради ИОП 3 за 1 ученика који су ове године били изузетни – Поповић Тадија – 4/2
– енглески језик, Ћулибрк Андреј 6/2 – српски језик и биологија
Чланови педагошког колегијум су били веома активни у раду.
О састанцима се води белешка.
САДРЖАЈ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Упознавање са новинама у наставном плану и август
програму за 5. разред
Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП
– ом на крају школске године
Упознавање са Планом рада ПК
септембар/
Усвајање остварености исхода по УОП – у, након октобар
извршене евалуације и утврђивања почетног стања
за ученике који су већ радили по ИОП – у на
почетку школске године
Предлог акредитованих, уже стручних семинара од
стране сручних већа
Израда плана стручног усавршавања наставног
особља
Примена образовних стандарда у настави и
уграђивање образовних стандарда у планове рада
наставника
Праћење
остваривања
развојног
плана
и
инклузивног образовања – за ученике који раде по
ИОП - у
Вредновање остварених исхода на крају 1.. јануар/фебруар
полугодишта за ученике по ИОП – у
Унапређење наставе и мере за унапређивање о – в.
рада
Праћење остваривање развојног плана
март
Анализа резултата свих нивоа такмичења из свих мај
предмета – вредновање резултата рада
Вредновање остварених исхода на крају 2..
полугодишта за ученике по ИОП – у
Анализа и вредновање резултата завршног испита и
остварености образовних стандарда
Евалуација стручног усавршавања
Израда плана рада ПК за следећу годину

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Чланови ПК
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА И УПОТРЕБЕ ПАС КОД
УЧЕНИКА
Програм је прилагођен узрасту са одговарајућим активностима за ниже и више
разреде.
На часовима ОС и ОЗ реализовали смо следеће садржаје из овог Програма:
1. разред - Лична хигијена
2. разред - Превентивне мере за спречавање цревних заразних болести
3.разред - Како да сачувамо здравље
4. разред - Претпубертет
5. разред - Психофизичке промене у току раста и развоја
6. разред - Борба против ТБЦ и пушења
7. и 8. разред - Основне информације о СИДИ
Ове теме смо реализовали у сарадњи са Службом превенције Дома здравља. Осим ових
тема на ЧОС и ОЗ реализовали смо и друге теме:
У НИЖИМ разредима :
Правилна и неправилна исхрана
Препознавање здраве хране
Шта су правила и шта би се догодило да их нема
Зашто нам је важно да нас други прихвате
У ВИШИМ разредима
Појам и карактеристике ПАС и како оне делују на организам
Шта је то одговорно понашање
Утицај вршњака, родитеља и других важних особа на понашање ученика
Одељењске старешине су поред свог непосредног рада са ученицима, ученике код којих
су примећени поремећаји у понашању евидентирали и упутили на сарадњу са ТИМОМ
ЗА НАСИЉЕ.
Са појединим од ових ученика предузет је одговарајући третман укључујући и сарадњу
са родитељима тих ученика.
Одељењске старешине 1. и 5. разреда обишли су ученичке породице, а по потреби и
одељењске старешине осталих разреда.
Предузете су мере за укључивање што већег броја ученика у различите облике
ваннаставних активности.
Планирани програм Превенције болести зависности “10 корака” није реализиван у 6.
разреду из оправданих разлога иако су ученици веома заинересовани за овај вид и
начин рада, одржан је само родитељски састана, али за ученике 7. разреда, са којима
смо урадили превенцију ПАС.
Поводом Дана борбе против СИДE, 1. децембра ученици 7. и 8. разреда су направили
пано ''СИДА И ДРОГА'', КОЈИ ЈЕ ИЗЛОЖЕН У ХОЛУ ШКОЛЕ.
У сарадњи са Црвеним крстом одржано је низ предавања, а у вези са болестима
зависности, трговинном људи...
Осим ових активности које се обављају у школи, за ефикасну превенцију потребно је
шире ангажовање друштвене средине са свим потребним структурама.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗА
Можемо констатовати да је остварен акциони план за школску 2017/18.год.
-

-

-

-

-

-

Сви запослени су према плану упознати са правилником о протоколу поступања у
установи у случајевима насиља и током школске године поступало се у складу са овим
правилником.
План и програм заштите ученика од насиља унет је у Школски план и програм,
Годишњи план рада школе и Годишњи извештај.
У школи смо наставили са реализацијом активности из превенције насиља кроз ЧОС –
еве и слободне активности.
Јачање активне улоге ученика у превенцији насиља остваривали смо кроз хуманитарне
акције, друг-другу, фер-плеј турнири, квизови, дружење са ученицима из других школа,
недеља лепих порука, укључивање деце у драмску секцију и бројне друге активности.
Родитељи су укључивани у све ситуације насиља које су се дешавале у школи, одмах су
позивани и заједнички се радило на решавању постојећих проблема. Са родитељима
смо сарађивали путем индивидуалних разговора али и на родитељским састанцима, где
се говорило и о њиховој улози у превенцији насиља и како магу утицати и усмеравати
своју децу ка друштвено прихватљивим понашњима.
Ове школске године интезивиран је корективно-саветодавни рад са ученицима који
имају непримерено и агресивно понашање у школи. То смо чинили путем
индивидуалних разговора, разговора са целим одељењем или гупом ученика који су
имали непримерено понашање.
У анализи постојеће ситуације у школи, тим је констатовао да ситуације насиља које
смо имали у школи, не спадају у озбиљно насиље. Тим је остварио добру сарадњу са
ученицима, родитељима као и са МУП Ковин, Центром за социјални рад и
Диспанзером за децу и омладину, психолошким саветовалиштем у Панчеву и
Институтом за ментално здравље у Палмотићевој ул. у Београду.
У току школске године покренута су 4 дисциплинска поступка, због начињених тежих
повреда правилника понашања у школи.
Тим за превенцију насиља је редовно одржавао састанке, укупно је одржано 8 састанака
у овој школској години и можемо рећи да је тим успешно сарађивао.
КООРДИНАТОР ТИМА Братислав Новокмет
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ
На основу Приручника“ Дигитално насиље: превенција и реаговање“, наша школа је
реализовала следеће активности:
Урађене су радионице за родитеље
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Радионице са Саветом родитеља
Радионице за наставнике
Радионице за ученике
Анкета након реализованих радионица са ученицима, наставницима и родитељима
Предавање МУП-а о безбедности уопште, као и превенцији коришћења ПАС и
безбедности коришћења друштвених мрежа
Урађене су радионице са родитељима у сва три одељења 7. разреда, као и радионице на
Савету родитеља – где су родитељи навели шта сматрају вредним и битним, која су по
њима важна правила кодекса понашања за безбедно коришћење интернета, шта
сматрају које су последице ако се прекрши правило за безбедно коришћење интернета,
које друштвене мреже познају и колико су упућени у дигиталну комуникацију свог
детета.
Наставници
На часовима одељенске заједнице наставници су са ученицима разговарали о
безбедном коришћењу интернета, о његовим добрим и лошим странама, опасностима
које прете на интернету услед необавештености, након чега су донета одељенска
правила ( не вређати друге, не слати другима поруке увредљивих садржаја, нити
њихове фотографије без њихове сагласности). Уколико се правило прекрши, донета су
и правила о реституцију ( јавно се извинити или написати извињење особи која је
трпела насиље ).
Реализован је и форум театар са ученицима 8. разреда, тако што су обрађене насилне
ситуације из ученичког живота, а једна ситуација је била везана и за дигитално насиље,
где је сукоб ескалирао између два ученика, због претњи преко друштвених мрежа. Из
наведених ситуација, ученици су кроз овакве ситуације насиља могли да извуку поуку
и који је прави пут који треба одабрати и како решити овакве проблеме. У Форум
театру су учествовали сви ученици, тако што су давали своје предлоге, сугестије,
глумили и договарали се о целокупној реализацији.
Наши ученици 8. разреда имали су и обуку у вршњачком насиљу, под називом „ Умем
и хоћу насиљу да кажем НЕ“. Након обуке, ученици су едуковали другаре од 3 до 8.
разреда, о томе како да препознају који тип насиља и како да реагују ако се нађу у
ситуацији насиља. Делили су и промотивни материјал, правили различите плакате, а
продукти се налазе у холу и на сајту школе.
Урађена је анкета са ученицима, наставницима и родитељима, путем које смо желели
да видимо колико су упознати са друштвеним мрежама, колико их користе и да ли
познају правила за безбедно коришћење интернета.
Прикупљени подаци послужиће нам за израду Програма заштите деце и ученика од
насиља, као и за планирање даљег рада у наредној школској години.
Тим за дигитално насиље
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ТАБЕЛА НАСИЉА – АКТИВНОСТИ
Школска Време
управа
Зрењанин

Активности

Реализатор

ОШ
Континуи
''ЂУРА
рано
ЈАКШИЋ
'' КОВИН

У
случају
насиља како и
коме
се
обраћамо

Тим за заштиту Ученици,
од насиља, ОС, родитељи
дежурни
наставници

Континуи
рано

''Кутија
поверења''

Тим за заштиту Ученици,
од насиља, ОС, родитељи
дежурни
наставници

16 – 20.
11. 2017.
НЕДЕЉА
ТОЛЕРА
НЦИЈЕ
16 – 20.
11. 2017.
НЕДЕЉА
ТОЛЕРА
НЦИЈЕ
Током
године

Драматизација Тим за заштиту Ученици и
– Понашам се од насиља
наставници
пристојно
и
уважавам друге

Током
године

Прављање
плаката
и
изложба
на
тему
''БОН
ТОН''
Гледање
едукативног
филма

Тим за заштиту
од
насиља,
наставник
ликовне
културе
Савет за младе
општине
Ковин,
ученички
парламент,
директор
Спорти сусрети Савет за младе
– ''ФЕР ПЛЕЈ'' општине
Дан више за Ковин,
одбојку
ученички
парламент,
директор

Учесници

Ученици и
наставници

Ученици и
наставници

Ученици и
наставници
, Спортски
савез

Коментар - нпр.
опис активности,
ефекти
акције,
реакција учесника
У холу школе на
видном
месту
истакнута је шема
како и коме се
пријављује
насиље и где су
јасно
описани
кораци поступања
у случају насиља
У кутији сви
учесници о – в.
рада
могу
анонимно
да
пријаве било који
вид насиља
Драматизација
сцена насиља из
школског живота,
на улици, код
куће...
Прављење
плаката са јасним
порукама лепог
понашања,
изложба радова...
Гледање филмова
са
негативним
животним
ставовима
и
порикама
дискусија
Учествовање
екипа – мушких и
женских
до
резултата 29
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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН усвојен је на период од 2018 – 2021. г. и Анекси
ШРП усвојени на седници НВ, ШО у складу са новим Заком о основном образовању и
васпитању
ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА ШРП били су:
Рајић Вања, професор разредне наставе - КООРДИНАТОР
Вукомановић Маја, професор музичке културе
Митић Јасмина, представник Савета родитеља
Председник ученичког парл. – Вујановић Марија 7/1 и Ћириковачки Катарина 8/2
Алавања Душан, члан ШО из реда представника локалне самоуправе
Маријана Спишјак, педагог
Момиров Иванка, директор школе














РАЗВОЈНИ ПЛАН је садржао СВЕ МЕРЕ КОЈЕ СУ РАЗРАЂЕНЕ и конкретизоване а
то су:
мере унапређивања образовно - васпитног рада на основу анализе резултата ученика на
завршном испиту
мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којим је
потребна додатна подршка
мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима
мере превенције осипања ученика
мере за постизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај појединих
наставних предмета –
план припреме за завршни испит
план укључивања школе у националне и међународне пројекте
план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора се налази у
личним плановима
мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивање ученика
план напредовања и стисања звања наставника и стручних сарадника
план укључивања родитеља/старатеља у рад школе
план сарадње и умрежавања са другим школама и установа
Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања шрп и служио нам је као
ослонац у изради шп и гпрш.
Анексом је детаљно разрађен садржај ШРП
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
После усвајања програма рада, Актив се углавном бавио унапређењем наставе,
стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника, анализом посећених часова
и мерама за осавремењавање наставе – примена мултимедија у настави, анализом
угледних часова, анализом опремљености наставним средствима и училима,
конкурисање за набавку наставних средстава у Покрајину, идентификовање и
усмеравање талентоване деце, организовање и реализација такмичења, унапређење рада
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секција, укључивање родитеља у живот и рад школе, организовање различитих
културних активности, као и посете истим, укључивање ђачког парламента у све видове
рада школе, побољшање информисаности родитеља о раду школе и повезивање ШРП
са ШП и ГПРШ – корелација.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Анализом реализованих активности можемо да закључимо да су сви планирани задаци
остварени и да треба наставити са реализацијом постављених циљева.
Овај извештај доставити Тиму за самовредновање рада школе ради даље анализе и
предузимање конкретних активности.
Због новог Правилника о изменама и допунама Правилника за 1. и 5. р, почетком
следеће школске године урадиће се нови АНЕКСИ ШРП, где ће се уврстити све
новине.
Тим за ШПР
АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.
ГОДИНИ
У школској 2017/2018. години реализовани су изборни и наставни предмети и
садржаји које исти подразумевају.
Сврха, циљеви и задаци програма остварени су кроз фонд часова за сваки предмет
(табеле са фондом часова и оставреност истих документовани су у дневницима
одговарајућим за подразумеване и планиране активности).
Одржани су такође огледни и угледни часови и заведени под деловодним
бројевима у секретаријату школе. Такође су реализовани и часови додатне и допунске
наставе, те припремне наставе за ученике осмог разреда, о чему постоји евиденција у
дневницима предвиђеним за евиденцију тих облика активности (наставне јединице, број
часова, присуствовање/неприсуствовање часовима...)
Посебна пажња поклоњена је остваривању разних културних, спортских,
хуманитарних и других активности, како би школовање било употпуњено и оплемењено
садржајима који су деци блискији, али и који додатно стимулишу сазнајне, духовне,
здравствене, социјалне и многе друге стране дечјег интелекта, на којима, смтрамо, ваља
посебно радити.
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КУЛТУРА
На самом почетку школске године ученици нижих разреда приредили су
свечаност поводом пријема првака, а у току школске године присуствовали су
многобројним позоришним и биоскопским представама, што је увелико традиција наше
школе: „Безбедност у саобраћају“, „Шта, нема Деда Мраза?“, „Парадракулоза и Деда
Мраз“, представа позоришне дружине наше школе састављена од ученика 6. разреда.
Учествовали су и присуствовали гледању приредбе поводом Прешернових дана. Такође
смо били део посете представника Удружења Словенаца из Панчева и гостију из
Републике Словеније, што представља сада већ традициионални вид међународне
сарадње наше школе са овом земљом и отварања нових могућности и сарадње на разним
пољима васпитног и образовног рада. Ученици нижих разреда су уз подршку неколико
даровитих ученика сттаријих разреда изнели овогодишњу приредбу поводом прославе
Дана Светог Саве (игроказ, рецитал и хор школе). Школа бележи такође и посету
Београдској филхармонији која се представила посебним обликом образовног садржаја
за основношколски узраст „Здраво, ми смо оркестар“, а, као и сваке године, сви ученици
нижих разреда су се представили на завршној приредби поводом завршетка још једне
школске године. Ученици првог разреда учествовали су и у музичко-сценској
радионици, а неки од наших ученика бележе запажене резултате у музичком такмичењу
„Клинци певају хитове“.
Формирање естетских ставова, усвајање нових кулурних садржаја и развијање
сопственог укуса и естетског става ученицима виших разреда понуђено је такође кроз
многобројне садржаје: посета београдском Југословенском драмском позоришту и
гледање представе „Хотел 'Слободан промет“', потом гледање филма „Хаос у кући,
маторци долазе“, поводом обележавања Дана старих, гостовање и учествовање у
традиционалној манифестацији „Заборављене игре“ у Плочици, потом традиционална и
масовна посећеност београдском међународном Сајму књига, поново гледање
позоришне представе „Бајка о позоришту“ у Звездара театру у Београду, Народном
позоришту такође, где смо гледали представу „Чудо у Шаргану“, учествовање у игрању
позоришне представе једног броја наших ученика, те гледање осталих представе
97

школске драмске секције „Наша прича“, која је и ове године пласирана у десет најбољих
драмских остварења за децу у покрајини.Иста представа је гостовала сасвојом
представом и на ”Малом позоришном маратону” у организацији школе из Плочице у
оквиру обележавања њиховог Дана школе. Такође је ове године школа посетила и Атеље
212, где су ђаци гледали представу“Осећај браде“, у ковинском Центру за културу
гледали су „Сумњиво лице“, а у Пзоришту на Теразијама музичко-сценски спектакл
„Зона Замфирова“
Љубав према науци и култури традиционално је настављен да се развија код
ученика и кроз посете Међународном сајму књига и Фестивалу науке у Београду.
НАСТАВА
Ученици наше школе у току ове школске године учествовали су на
такмичењима и конкурсима и освојили бројна признања и награде, дипломе...
* Табела са извештајима са такмичења и наградама
АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА
У школској 2017/2018. години одржавана је и амбијентална настава: обиласци
паркова и излетишта (Дунавац, Стари град, градски паркови...), шетње, еколошка брига о
околини на наведеним одредиштима... У овај вид акативности ваља убројати и
организацију и веома успешну реализацију једнодневних и дводневних екскурзија
ученика од 1. до 8. разреда, нешто измењених маршрута у односу на раније.
* Табела са екскурзијама
СПОРТ
Ученици наше школе учествовали су на бројним такмичењима из области спорта,
али и у спортским активностима који нису такмичарског карактера. Спортске активности
улазе у овире обележавања сваке значајније манифестације и масовно су испраћене и код
деце која играју (такмиче се), као и код деце која прате те догађаје. Тако су утакмице из
одбојке, кошарке, фудбала, навлачења конопца и др. саставн део програма обележавања
Дечје недеље, Недеље обележавања Дана школе. Учесници су ”Трке за срећније
98

детињство” и ”Дечје олимпијаде” (општински и окружни ниво такмичења),

али и

такмичења из: фудбала, каратеа, атлетике, одбојке, кошарке, рукомета... Значајно место у
области спорта ове године заузима чињеница да је наш ученик Жарко Јовић (6. разред)
био победник на свим нивоима такмичења у дисциплини бацања..., али ни успеси
кошаркашке екипе нису занемариви (место)...
*Табела са такмичењима и наградама
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Сарадња са локалном самоуправом је и ове године, као и претходних, била
вишеструка и разноврсна, почев од посете институција под ингеренцијом локалне
самоуправе: посета градској библиотеци у Дечјој недељи, посета и сарадња са Активом
жена I месне заједнице, посета Пошти, Добровољном ватрогасном друштву, Општини,
Руднику, Црвеном крсту. Са сваком од наведених институција или устаова остварена је
сарадња, дружење, упознавање са радом и делатностима појединих установа и
институција, чиме је, између осталог, постигнута својеврсна интеграција са локалном
средином.
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
Ученици наше школе, родитељи ђака и запослени у школи су и током ове
школске године учествовали су у разним хуманитарним акцијама: Базар књига (размена
школске литературе, стрипова, музике, школског прибора и књига), акција ”Друг другу”
(поклањање одеће, обуће, средстава за хигијену, школског прибора и сл.), хуманитарна
акција ”Чеп за хендикеп” (прикупљање финансијских средстава за куповину медицинске
опреме кроз прикупљање пластичних чепова), израда и даривање новогодишњих
пакетића, прикупљање финансијских средстава за одлазак ученика на екскурзију или
присуствовање матурској вечери, хуманитарне акције за помоћ оболелима...
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПО ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
Од школске 2013/14. године наша школа учествује у пројекту „Професионалне
оријентације“ који спроводи Министарство просвете и науке у сарадњи са Немачком
организацијом ГИЗ и министарства за економски развој и сарадњу Савезне Републике
Немачке. Taко смо и ове школске године наставили са неким активностима из овог
пројекта, мада смо се базирали на раду са 8. разредом.
1. Формиран је Тим за ПО који је спроводио активности из овог пројекта у нашој школи,
као и понеке радионице и активности у 8. разреду.
2. План и програм пројекта ПО унет је у Школски план и програм, Годишњи извештај и
Годишњи план рада школе. О учешћу у овом пројекту обавештени су Наставничко
веће, Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент.
3. Радионице су реализоване према плану и у предвиђеној временској динамици, мада не
све, већ оне које је Тим одабрао. У реализацију су били укључени поједини предметни
наставници, одељенске старешине 8. разреда и педагог школе.
4. Са свим ученицима 8. разреда педагог школе је урадила тест ТПИ и обавила
индивидуалне разговоре са сваким учеником појединачно. Углавном су сви ученици
желели да раде тест, како би били сигурнији у своју одлуку.
5. Тим је одржао укупно 4 састанка у овој школској години и можемо рећи да је успешно
сарађивао.
6. Нашу школу посетиле су Средња пољопривредна школа „Васа Пелагић“ из Ковина као
и Гимназија са Економском школом из Ковина и средња хемијско-прехрамбена школа
са домом за ученике, из Вршца. Том приликом одржане су презентације смерова,
начина рада у настави, као и могућности запослења након завршене школе. На овим
презентацијама су присуствовали ученици 8. разреда, са одељењским старешинама и
педагогом школе. Презентације су оставиле одличан утисак на ученике, јер су били у
могућности да питају за све информације које су желели да добију.
КООРДИНАТОР ТИМА
Дивнић Јелена
РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА – УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЧЕТВОРОГОДИШЊА

ТРОГОДИШЊА

Гимназија и економска школа ''Б. 12
Радичевић Ковин
Гимназија – ПАНЧЕВО / СМЕДЕРЕВО
1+1
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Економски
техничар/
пословни
администратор
Вршац – Београд - Фармацеутски
техничар
хемијски лаборант ССШ ''Васа Пелагић'' Ковин
Туристички техничар
Кувар/конобар
Руковалац пољопривредне технике
Медицинска школа С. Јовановић''
Панчево
Медицинска сестра – техничар и
акушерска сестра
Медицинска сестра – васпитач неговатељ
Машинска школа Панчево- машински
техничар / маш. тех. за компјутерско
конструисање/
возач моторних возила
Ветеринарски техничар БЕОГРАД
Текстилни технићар - Смедерево
Ел. техничар ИТ Смедерево
Техничар друмског саобраћаја

6

1+1

6
2
2

16
1
3
2

2 – заваривач
1
расхладни
уређаји
1

1
1
3
3+2+1

Сви, сем 3 ученика су уписани у 1. уписном кругу, а средњим школама послат допис за
ученике којима је потреба додатна подршка и која се образују под повољнијим
условима.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 2017/18.
Тим за стручно усавршавање чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стоја Сенка – стручни сарадник библиотекар, координатор Тима
Николић Наташа – професор разредне наставе
Дивнић Јелена – професор историје
Секељ Јожеф – професор физике
Илић Маријана – професор енглеског језика
Бугариновић Драган – професор физичког васпитања
У току школске године одржано је 3 састанка Тима.
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Од прошле школске године, Тим функционише у измењеном саставу. При
избору чланова води се рачуна да буду заступљени представници свих стручних
актива, како би на што објективнији начин сагледали потребе и интересовања при
избору компeтенција и заједничких семинара. Избор компетенција и семинара
врши се у складу са резултатима самовредновања рада школе, личних приоритета,
као и на основу извештаја о остварености стандарда.
На основу самовредновања размотрили смо семинаре који нам могу бити
корисни, а тичу се ових области. Од првобитних семинара изабрали смо 3 која
су понуђена на разматрање на Наставничком већу. Од ова 3 семинара већински је
изабран
школског

дводневни

семинар “Дијагностика, превенција и отклањање

неуспеха“, Центар

за

инструктивне

комуникације

у

узрока

образовању

„Координата“, Београд, К3, П2.
Семинар је одржан за све запослене у просторијама наше школе 27. и 28. 12.
2017. Свима који су похађали

семинар донео је по

16 бодова

стручног

усавршавања ван установе. Семинар је оцењен као врло интересантан

и веома

поучан и користан у даљем раду у одељењу, али применљив и у сопственој
породици.
У

фебруару, у

договору

са

директором, а

у

складу

са

интересовањима

наставника, на Тиму смо одлучили да направимо измене у нашем плану за
стицање додатних 8 бодова стручног усавршавања ван установе за ову школску
годину. Одлучено је да свако од наставника, учитеља и стручних сарадника
добије прилику да у току 2018. године похађа један једнодневни семинар
уско везан за своју струку. Предност су имале колеге које прошле школске
године нису одлазиле на индивидуалне

стручне семинаре. Неколико колега

искористило је ову могућност до краја јуна, а остали ће моћи да похађају своје
семинаре до краја 2018. године. Након похађања ова 2 семинара свако од
наставника који их је похађао остварио је 24 бода стручног усавршавања
ван установе за 2017/2018. годину.
Наставници и семинари које су они похађали су следећи:
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1. „Зимски републички семинар за професоре српског језика“, 8. 9. и 10. фебруар
2018. године, Филолошки факултет, Београд – Михајлов Ђорђевић Марија и
Станковић Ћулибрк Данијела – професори српског језика
2. „Блог, твитер и фејсбук у настави“, ONLINE семинар, похађан од 21.04. до 25.05.
2018., К2, 30 бодова – Николић Наташа – професор разредне наставе
3. „Велике годишњице и настава историје ( завршетак српско-турских ратова
1878. и Првог светског рата 1918.)“, конференција, 1 бод, кат. бр. 49
Осим усавршавања ван установе сваки наставник и стручни сарадник
дужан је да прикупи још 44 сата стручног усавршавања у установи у току
једне школске године. То је могуђе остварити кроз разне активности као што су:
угледни часови; излагање са стручног скупа; приказ књиге, часописа, блога, сајта;
публиковање радова; истраживачки рад; остварење пројекта; рад са студентима;
такмичење; стручни активи; маркетинг школе...
У

складу

са

тим

делом

Правилника

о

стручном

усавршавању, сваки

наставник је дужан да сачини свој лични план професионалног развоја за нову
школску годину, као и извештај о оствареном усавршавању у току протекле
школске

године. Рок

за

подношење

извештаја

о

оствареном

стручним

усавршавању за ову школску годину је крај школске године, а најкасније 15 дана
од дана завршетка школске године.
Координатор Тима: Стоја Сенка
ПОСЕТА ПРЕДМЕТНЕ РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2016/2017.
ПОЛУГОДИШТЕ ПО 2 ЧАСА

ПРВО И ДРУГО

ПРЕДМЕТИ

4/1

4/2

4/3

НАСТАВНИК

СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ЛИК. КУЛ.
МУЗ. КУЛТУРА
ГЕОГРАФИЈА

19. 10 2017.
25. 10. 2017.
23. 11. 2017.

17. 10 2017.
26. 10. 2017.
23. 11. 2017.

20. 10 2017.
25. 10. 2017.
20. 11. 2017.

Маша Вулетић
Маријана Ђоковић
БраниславаДрагићевић

20. 10. 2017.
3.10. 2017.
5.10.2017.
12.9. 2017.

17. 10. 2017.
2.10. 2017.
4.10. 2017.
11. 9.2017.

20. 10. 2017.
12.10. 2017.
14.10. 2017.
12.9. 2017.

Снежана Качина
Савић Драгојла

ИСТОРИЈА
МАТЕМАТИКА

Дивнић Јелена
Доловачки Јасмина
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БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
ТО
ФИЗИЧКО

19.12. 2017.
22. 2. 2017.

18. 12. 2017.
20. 2. 2017.

19.12. 2017.
20. 2. 2017.

Обрадовић Маја
Ритопечки Ана

децембар
2017.

децембар
2017.

децембар
2017.

Бугариновић Драган

ИНФОРМАТИКА
ПОСЕТА ЧАСОВИМА – РОДИТЕЉА По новом закону, родитељ, уз најаву, има право
да присуствује часовима наставе у школи.
У току претходне године нисмо имали посету родитеља
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМА

ШКОЛСКОГ

СПОРТА

И

У складу са Законо школа је у обавези да организује недељу школскох спорта у 1. и 2.
полугодишту. Ми смо се договорили да то буде реализовано приликом Обележавања
Дечје недеље и недеље Дана школе, када се током недеље организују различите
спортске активности и учествују сви ученици.
У 1. полугодишту то је кошарка, одбојка, фудбал, штафетне игре, улична трка ''Трка за
срећније детињсво'' у сарадњи са локалном самоуправом, а понека су ту и такмичења
између школа.
У 2. полугодишту то је такође кошарка, одбојка, фудбал, штафетне игре, надвлачење
конопца, а понека су ту и такмичења између школа.
Ученици су активно учествовали на разним такмичењима из области школског спота,
на разним културним и спортским манифестацијама које се организују на локалном
нивоу.
У току године реализоване су све планиране културне активности, али су реализоване и
оне активности које су нам понуђене а нису биле у плану. Сарадња са културним
институцијама у граду - Дом културе - присуство позоришним и биоскопски
представама, изложбама..., библиотека ''Вук Караџић'' ( промоција нових књига,
сусрети са песником, литерарни радови, али смо сарађивали и ван града посетом
позоришних представа у Београду, Сајму књига, Сајму науке...
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
У оквиру сарадње са породицом реализоване су следеће активности:
редовно су одржавани родитељски састанци
редовно су одржавани састанци Савета родитеља
редовно се обављају индивидуални разговори са родитељима – ''Дан отворених врата''
према распореду посета
организована је посета родитеља часовима и то - октобар – понедељак, новембар –
уторак, фебруар – среда, март – четвртак, април – петак
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родитељи су 2 пута анкетирани колико су задовољни сарадњом са школом, да искажу
своје ставове у вези побољшања сарадње, као и мерама за унапређење – на крају 1.
полугодишта и на крају наставне године
родитељи су били укључени у појединим активностима приликом – поводом Дечје
недеље, обележавања славе Свети Сава, Дана школе, прославе матуре, у реализацији
хуманитарних активности, завршне приредбе, полагања завршног испита...
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Програм здравствене и социјалне заштите ученика реализован је према плану кроз
разне наставне и ваннаставне активности:
На часовима редовне наставе – посебно биологије, свет око нас, природа и
друштво...вођени су разговори о променама у пубертету, хигијени, болестима и како се
заштитити, о загађивачима животне средине и штетним деловањем на људско здравље,
како ми можемо да помогнемо у очувању животне средине...
На часовима физичког васпитања истицан је значај редовног похађања часова и значај
физичких активности на наше здравље
Ове године Удружење ''Физиотерапеута Ковин – кроз пројекат ''СТОЈИШ ПРАВО,
БРАВО БРАВО'' – тема је била ''Превенција и корекција деформитета код деце'' за
ученике 1. и 2. разреда, где су се учитељи оспособили за корективне вежбе за ученике
којима је овај вид рада неопходан.
На ЧОС обрађиване су теме о одржавању личне хигијене, радни и санитарних
просторија
Вршена је едукација о здравим стиловима живота, ненасилној комуникацији,
конструктивном решавању сукоба – кроз посебне програме УДВ, превенција ПАС, БТ,
УК...
Вршени су систематски прегледи и вакцинација ученика
Програм социјалне заштите ученика углавном је организован у сарадњи са Центром за
социјални рад у проналажењу могућности за решавање материјалне, безбедоносне и
породичне проблематике ( ове године 1 ученица је због насиља у породицисмештена у
хранитељску породицу ), ЦК и сама школа.
Одређене социјалне проблеме у сарадњи са ОС, педагог и директор су контактирали
родитеље, позивали на разговор, контактирали облашћена лица из Центра за социјални
рад и укључивали их у решавању проблема.
Ученици који су у тежој материјалној ситуацији, школа је уз помоћ Центра за
социјални рад обезбедила бесплатну ужину, школски прибор, а у сарадњи са одређеним
Установама и ТО и бесплатене позоришне и биоскопске представе, беспатне
екскурзије... Такође велику помо имамо и од родитеља донатора који такође помажу
сиромашнима, а ми као школа 2 – 3 пута годишње организујемо хуманитарне акције
прикупљања одеће, обуће, средстава за личну хигијену ученицима тежег материјалног
стања. Сваке године и ми и Актив жена 1. МЗ припремамо новогодишње пакетиће за
ученике којима је овај вид помоћи потребан, а ове године Актив !. МЗ орзанизује
прославу свог рођендана са аниматором и где ће 30 – ак наших ученика са посебним
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потребама бити њихови гости и доживети прославу рађендана на сасвим другачији
начин.
Овом програмом су обухваћене активности који дају подршку ученицима из осетљивих
група – деци која су усвојена, деци са сметњама у развоју, сиромашним породицама,
помоћ деци ромске националности у сарадњи са Општинским удружењем Рома са
којима имамо изузетну сарадњу и који су ове године обезбедили помоћ ученицима
виших разреда куповином уџбеника...
Носиоци активности су све ОС, остали наставници, педагог, директор, Удружења и
Установе које се баве овом проблематиком.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подцицање ученика да
размишљају о том проблему и да предложе мере унапређивања животне средине.
Ученике навикавати на правилан однос према животној средини почев од свог
окружења – учионице, околине школе, окружења код куће...
Најважније је:
да се код ученика развије позитиван однос према природи и природним ресурсима
указати на значај развијања културног односа према природи и стварним вредностима
кор ученика развијати хигијенске навике, уређењу куће, школе, насеља, очување
природе и њених ресурса.
Сви наведени задаци реализоваће се кроз садржаје наставних и ваннаставних
акктивности, учествовање у акцијама које организују Удружења у друге Установе, а
ангажовани су сви запослени у школи, ученичке организације...
Прављени су панои, поруке...
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рад школе у великој мери остварује се сарадњом са локалном самоуправом, општином
Ковин, као надлежном јединицом локалне самоуправе, која је оснивач школе. Осим
обезбеђивања материјалних трошкова за рад школе, сарадња се одвија и у контактима
приликом обележавања значајних датума локалне самоуправе у сарадњи са Ученичким
парламентом, преко контакта са представницима ГВ ученика 6, 7 и 8. разреда са
надлежним органима у општини.
У току Дечје недеље ученици су традиционално присуствовали пријему код
председнице Општине, а ученици 4. разреда обилазе општинску управу и њене службе
– матичара, службу са одношћу са јавношћу, писарницу и друге делове који су деци
занимљиви и увек буду послужени.
На крају године локална самоуправа и председница Општине ученицима носиоцима
дипломе ''Вук Караџић'' као и ученику генерације, додељује пригодне поклоне уз
послужење и на тај начин показују уважавање њиховог труда и успеха.
Сарадња са локалном самоуправом је и ове године, као и претходник, била
вишеструка и разноврсна, почев од посете институција под ингеренцијом ЛС: посета
градској библиотеци у Дечјој недељи, посета и сарадња са Активом жена I месне
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заједнице (ученици првог разреда), па до сарадње у вези са реализацијом разних
пројеката (часови Грађанског васпитања који су подразумевали сарадњу са различитим
институцијама и одељењима локалних власти)... Такође, ученици су посетили Пошту и
Водовод (други разред), сарађивали са локалним медијима (посета радију ”Бус” –
ученици трећег разреда), Општину (ученици четвртог разреда), те посета Дому
пензионера (ученици виших разреда)... Са сваком од наведених институција или
устаова остварена је сарадња, дружење, упознавање са радом и делатностима појединих
установа и институција, чиме је, иѕмеђу осталог, потигнута својеврсна интеграција са
локалном средином.
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
Ученици наше школе, родитељи ђака и запослениу школи током године
учествовали су у разним хуманитарним акцијама: Базар књига (размена школске
литературе, стрипова, музике, школског прибора и књига), акција ”Друг другу”
(поклањање одеће, обуће, средстава за хигијену, школског прибора и сл.), хуманитарна
акција ”Чеп за хендикеп” (прикупљање финансијских средстава за куповину
медицинске опреме кроз прикупљање пластичних чепова), израда и даривање
новогодишњих пакетића, прикупљање финансијских средстава за одлазак ученика на
екскурзију, хуманитарне акције за помоћ оболелима...
Посебно је важно нагласити велику акцију прикупљања озбиљнијих
финансијких средстава за одлазак драмске секције школе на престижни међународни
фестивал дечје драме у Котору око које је школа акцијом ”Мотор за Котор” окупила
веома велики број суграђана који су, заједно са донаторима-фирмама, бившим ђацимаматурантима и запосленима у школи, једини и искључиво заслужни за реализацију овог
гостовања – важног и за школу и за град. Овај вид удруживања и помоћи, као и
успешног и лепог епилога једне лепе акције (будући да се позоришна
представаОсновне школе ”Ђура Јакшић” из Ковина ”Велкам, Лиз” играла у Котору,
имала леп пријем код публике и добила лепе критике), најбоља је слика визије коју
бисмо као школа и као део шире заједнице желели да испратимо: да ми будемо они који
раде успешно, да се наш рад препозна и вреднује, а да нас они са којима живимо
подржавају да бисмо знали да оно у шта улажемо знање, љубав и труд има смисла и
буде трајан.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламен има 12 представника – по 2 представника сваког одељења у 7. и 8.
разреда. Чланове бира ОЗ и према пословнику о раду бирају председника, заменика
председника записнишара и представнике у ШО, Савету родитеља, НВ, ШРП и они
учествују у раду без права одлучивања.
На конститутивној седници за ову школску годину за председника је изабрана
НАТАША УРОШЕВИЋ 8/3, за заменика – МАРИНА ДЕЧОВ 7/3, записничар –
ЕМИНА ДЕВИЋ 8/2.
Представницу на НВ – Ана Мохора 8/1
Савет родитеља – Наташа Урошевић 8/3
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ШРП – Богдаб Шкрбић 8/1
ШО – Петровић Николина 8/2
Координатор је наставник ликовне културе Атанацков Јовица
На седници је донет Правилник о раду и план ради и договорили су се да раде у оквиру
планираног, али и према указаној потреби.
На конститутивној седници присуствовала је и директор школе који је саслушала и
подржала предлоге и саугестије парламентараца, као и спремност за сарадњу и
подршку њиховим предлозима и идејама. На следећем састанку заједно са Комисијом
за културну и јавну делатност, као и Дечијим савезом договорили су се око
организовања и реализације Дечје недеље.
На састанцима Парламента увек је била широка лепеза тема, предлога, као што је
мишљење око организовања значајних датума и догађаја, избору уџбеника, изборним
предметима, анализи постигнутог успеха у учењу и владању, обележавање
полугодишта, избор ученика за светосавску награду, ученика генерације, организовање
матурске вечери и завршне приредбе... Рад ученичког парламента, посебно у појединим
органима и телима доприноси конструктивним предлозима и решењима, па се њихов
рад може сматрати веома успешним.
Ученички парламент је имао 7. седница
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Припремне настава организована је током целе школске године, а посебно током
другог полугодишта и на крају наставне године за ученике 8. разреда који полажу
завршни испит. Настава је реализована из српског језика, математике, историје,
географије, биологије, физике и хемије. Укупан број часова припремне наставе је –209
часова
Припремна настава из СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Одржано је 70 часова.
Припремна настава из МАТЕМАТИКЕ
Одржано је 42 часова.
Припремна настава из ИСТОРИЈА
Одржано је 30 часова.
Припремна настава из БИОЛОГИЈЕ
Одржано је 15 часова.
Припремна настава из ФИЗИКЕ
Одржано је 16 часова.
Припремна настава из ХЕМИЈЕ
Одржано је 10 часова.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Рад педагога обухватао је следећа подручја рада:
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА
Осим израде сопственог годишњег и месечних планова рада, учествовала сам и у
изради појединих делова ГПРШ и то: програм унапређења наставе, израда акционог
плана Тима за превенцију насиља, Тима за инклузију, Тима за професионалну
оријентацију, програм допунске и додатне наставе, СА, екскурзија, друштвено
корисног рада, културне и јавне делатности школе, итд.
У оквиру Тима за самовредновање рада школе, учествовала сам у спровођењу
анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика,
родитеља и локалне самоуправе.
Учествовала сам у припреми и изради индивидуалног образовног плана за ученике,
ИОП 1,2,3, њиховој идентификацији и писању захтева и мишљења Интерресорној
комисији.
Помагала сам у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим
институцијама, као и у планирању организације рада школе у сарадњи са директором и
других заједничких активности са директором и другим стручним сарадницима.
Ове школске године обавила сам тестирање деце за полазак у први разред тестом ТИП
– 1. У сарадњи са учитељима формирала сам два одељења 1. разреда. Учествовала сам и
у формирању одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су
упућени на разредни испит, као и у избору и предлозима одељењских старешина.
Учествовала сам у изради пројекта „ Професионалне оријентације“ за ученике 8.
разреда и током целе школске године бавили смо се реализацијом овог пројекта у нашој
школи кроз радионице са ученицима и презентацијом средљих школа из Ковина у
нашој школи.
Помагала сам у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовноваспитног рада, као и у пружању помоћи наставницима у изради планова допунског и
додатног рада, практичне наставе, плана рада одељењског старешине и секција.
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА
Овај рад је већ устаљен и континуиран рад током целе школске године и састоји се у
асистенцији израде операционализованих планова рада наставника, плана рада
одељенског старешине и одељенске заједнице ученика, у изради плана Одељенског
већа, Савета родитеља, конкретизованог плана помоћи за ученике са ССУ као и
даровитих ученика и усмеравање у изради индивидуалних планова рада. Постоји добра
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сарадња приликом иновирања нових наставних јединица и реализовања појединих тема
за ЧОС и ОЗ.
Праћење реализације плана и програма је свакодневно, сарадњом са наставницима,
прегледом планова рада, израдом и конкретизацијом појединих наставних јединица,
као и непосредном посетом часова.
Од иновираних облика рада наставници су користили учење откривањем, задаци на три
нивоа тежине, петнаестоминутне провере знања ученика, индивидуализацију, групни
облик рада, рад на тексту, план помоћи за ученике са ССУ, а и много више су
коришћена мултимедијална средства у настави.
Акценат је посебно стављен на рад са децом са посебним потребама којој је потребна
посебна врста подршке у настави, идентификовање те деце, упућивање наставника у
најефикасније начине рада са овом децом и учешће у изради ИОП-а за свако дете, коме
је та врста подршке потребна.
Педагошко инструктивни рад са наставницима остварен је и у пружању стручне
помоћи у решавању дисциплинских проблема код ученика, саветодавним и
инструктивним радом и упутствима. Учествовала сам у праћењу анализе успеха и
дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово
побољшање. Пратила сам успех ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
завршним и матурским испитима за упис у средње школе.
Ове школске године, као и свих претходних, бавила сам се усклађивањем програмских
захтева са индивидуалним карактеристикама ученика и праћењу узрока школског
неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха.
Учествовала сам у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао
наставника.
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
У овој школској години посебно сам са наставницима радила на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног рада. Пружала им помоћ
и подршку у усклађивању програмских захтева са специфичностима контекста
(индивидуалним карактеристикама деце, породичног окружења, установе и шире
средине).
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Са наставницима и учитељима радила сам на унапређивању квалитета васпитнообразовног рада са ученицима и наставе, увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење
стручне литературе). Посебно смо се посветили коришћењу мултимедијалних
средстава у настави.
Обавила сам консултације са појединим наставницима у проналажењу начина за
имплементацију општих и посебних стандарда, како би се подигао рад на процесу
квалитета нивоа ученичких знања и умења. Заједно са наставницима радили смо и на
њиховом континуираном стручном усавршавању и изради плана професионалног
развоја и напредовања у струци.
Бавила сам се праћењем и анализирањем реализације часова редовне наставе и других
облика васпитно-образовног рада којима сам присуствовала и давала предлоге за
њихово унапређење. Ове школске године посетила сам часове у свим одељењима од 1.
до 4. разреда, као и наставне часове биологије, српског језика, математике, географије,
историје, хемије, немачког и енглеског језика и учествовала сам у изради појединих
угледних часова и присуствовала њиховој реализацији. Присуствовала сам и угледним
часовима корелација два наставна предмета – биологије и информатике, музичке
културе и хемије, као и презентацији неких предмета ученицима 4. разреда, са којима
ће се сусрести први пут у 5. разреду. Такође обишла сам и наставу у свим нижим
разредима, с тим што сам више пута била у 1. разреду. Након посете часовима обавила
сам разговор са наставницима и учитељима, уз консултације како унапредити наставу и
учинити је интересантнијом и приступачнијом деци, уз истицање свега што је добро и
што треба задржати у даљем раду. Пружала сам стручну помоћ наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика.
Помагала сам наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна
додатна подршка (даровитим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју), као и у
изради ИОП-а 1,2,3.
У нашој школи већ дужи низ година наставници раде са ученицима из осетљивих
друштвених група, кроз развијање флексибилног става према културним разликама и
развијању интеркултуралне осетљивости и ту сам учествовала у предлагању поступака
који доприносе њиховом даљем развоју. Оснаживала сам наставнике и учитеље за
тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз
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координацију активности стручних већа, тимова и комисија. Помагала сам
наставницима у примени различитих техника и поступака самоевалуације.
Пошто смо 2013/14. године учествовали у пројекту „ Професионалне оријентације“ за
ученике 7. и 8. разреда, помагала сам наставницима у остваривању задатака
професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивању тога рада.
У нашој школи добро функционише сарадња стручног сарадника и наставника у
реализацији огледних и угледних часова и примера добре праксе, излагања на
састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским
састанцима.
Кад год је то захтевала ситуација упознавала сам одељењске старешине и одељењска
већа са релевантним карактеристикама нових ученика, као и специфичностима деце са
којом се ради индивидуализована настава или се образују по ИОП-у 1 и 2. Са
одељењским старешинама сарађивала сам и у реализацији појединих садржаја часа
одељенске заједнице, пружала помоћ у остваривању свих форми сарадње са
породицом.
4. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Рад са ученицима је свакодневан, почевши од првог упознавања деце, будућих првака
на тестирању, до завршетка њиховог школовања. Будуће прваке тестирала сам тестом
ТИП-1 и додатним кратким педагошким тестом, како бих установила развијеност
графомоторике и нека основна пред знања детета. Тада обављам и кратак разговор са
њима као и њиховим родитељима, ради почетног упознавања породице. Након поласка
у школу, прати се учеников развој и напредовање, у почетку то чиним заједно са
учитељем а касније и одељенским старешином.
Такође, у току школске године, прати се и оптерећеност ученика наставом и наставним
градивом, у смислу садржаја, времена, обима, врсте и начина ангажованости детета
односно ученика.
Саветодавни рад са ученицима се свакодневно одвија, како са новим ученицима,
ученицима који су поновили разред, преласка ученика између школа, тако и ученицима
који сами траже да разговарају јер имају одређене проблеме које немају са ким да
поделе или не знају како да их реше.
У нашој школи се ради на стварању оптималних услова за индивидуални развој детета
односно ученика и пружање помоћи и подршке каква год да је ученицима потребна, од
хуманитарне помоћи која се прикупља сваке године за ученике који потичу из
сиромашних породица, до помоћи у саветодавном смислу.
Учествујем и помажем ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких
организација.
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У току школске године, континуирано се врши рад на идентификацији и на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и понашању код ученика. Помоћ у учењу
реализована је пружањем индивидуалне помоћи, разговором са ученицима, које методе
и технике да примењују у циљу постизања бољих резултата у учењу, како да стекну и
развијају радне навике. По потреби израђујем тестове знања из појединих предмета у
сарадњи са наставницима.
Посебан акценат је стављен на рад са ученицима са посебним потребама, која имају
тешкоће да савладају редован наставни план и програм. Пратила сам развој и
напредовање ових ученика, уочавајући шта су им највеће тешкоће и у складу са тим
направила сам план помоћи у сарадњи са наставницима и директором школе.
Код ученика који имају тешкоћа у развоју и учењу учествујем у изради ИОП-а, писања
извештаја, ревизија и захтева за Интерресорну комисију. Такође сам упућивала
поједине ученике са проблемима у учењу и/или понашању код других стручњака и
надлежних служби, као и писала мишљења. У циљу постизања што бољих резултата, са
ученицима сам радила индивидуално, групно и по одељењима.
Мерила сам брзину читања у 1, 2 и 3. разреду, како би се направила квалитативна
анализа и процена овог подручја рада у циљу праћења напредовања ученика. Ученици
су постигли солидне резултате, које сам презентовала њима и њиховим учитељима.
Учествовала сам у пословима око пробног, иницијалног и редовног завршног испита и
уписа ученика 8. разреда у средње школе.
Ове школске године посебно сам радила са појединим одељењима у којима је било
проблема у понашању ученика, у смислу агресивног понашања, свађа и лакших туча.
Интезивиран је корективно-саветодавни рад са појединим ученицима како би се
оснажили да контролишу своје фрустрације и нападе беса и тиме побољшали своје
међуљудске односе са осталим ученицима. Такође, радило се и на побољшању
квалитета односа међу ученицима у појединим одељењима, укључујући и родитеље
индивидуално и путем родитељских састанака, када је то ситуација захтевала.
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Сарадња са родитељима је доста добра, родитељи долазе не само на наш позив већ и
самоиницијативно, траже нашу сарадњу и помоћ. Сваке школске године учествујем на
општим и групним родитељским састанцима, а када то ситуација захтева и на
родитељским састанцима појединих одељења где је неопходно решити оређену
ситуацију или проблем. У таквим ситуацијама учествујем у припреми и реализацији
родитељских састанака, трибина и радионица.
Родитељи су укључени у поједине облике рада школе као што су васпитно-образовни
рад, односно настава, израда индивидуалних образовних планова, предавања, учешће у
пројектима које школа реализује и сл. Заправо родитељи партиципирају у свим
сегментима рада наше школе.
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Као стручни сарадник – педагог, најчешће се бавим пружањем подршке родитељима
или старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, стицању радних навика,
проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, у
осмишљавању слободног времена њихове деце, као и свим другим тешкоћама на које
родитељи наилазе у развоју своје деце и када им је потребна помоћ. Педагошко
образовање родитеља одвија се приликом учешћа на родитељским састанцима,
индивидуалним разговорима и израдом паноа за родитеље.
На родитељским састанцима и Савету родитеља, родитељи се упознају са важећим
законима, конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно ученика од
занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој
ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе.
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
И ове школске године имала сам добру сарадњу са директором и стручним
сарадницима на истраживању постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних
проблема и потреба школе и предлагање мера за њихово унапређење.
Са директором и стручним сарадницима сарађивала сам у оквиру рада стручних тимова
и комисија, као и кроз редовну размену информација. Заједнички смо планирали
активности, радили на изради стратешких докумената установе и анализа извештаје о
раду школе.
У сарадњи са директором, заједнички смо радили на формирању одељења и расподели
одељењских старешинстава, као и на планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција.
Учествовала сам у тимском раду на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања
вођења педагошке документације у установи.
Сарађивала сам са пратиоцима ученика на координацији активности у пружању
подршке ученицима за које се доноси индивидуални образовни план.
Учествовала сам заједно са директором, одељенским старешином и предметним
наставницима у решавању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно
старатеља на оцену из предмета и владања.
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовала сам у раду Наставничког већа, давањем саопштења, информисањем о
резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја
за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција.
Учествовала сам у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се
образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Била сам
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координатор Тима за инклузивно образовање. Учествовала сам и у раду педагошког
колегијума и стручних актива за развојно планирање и развој школског програма.
У стручним органима и тимовима заједнички смо радили на предлагању мера за
унапређивање рада стручних органа наше школе.
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са надлежним установама, организацијама и локалном самоуправом се
одвијала несметано и по потреби, у току школске године. Најчешће смо сарађивали са
основним и средњим школама, углавном из Ковинске општине, предшколском
установом, СО, Црвеним крстом, Кошаркашким клубом Ковин, Центром за социјални
рад, Домом здравља, НПБ, Библиотеком, Домом културе, Интерресорном комисијом и
Диспанзером за децу и омладину - психолошко саветовалиште у Панчеву.
Учествовала сам у осмишљавању програмских активности за унапређивање
партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја
деце и младих.
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Водила сам евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
Бавила сам се израђивањем припрема и чувањем посебних протокола, чек листа за
праћење наставе и васпитних активности на нивоу школе.
Припремала сам се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога.
Прикупљала сам податаке о ученицима и чувала материјале који садрже личне податке
о ученицима у складу са етичким кодексом педагога.
Као стручни сарадник педагог стручно сам се усавршавала: праћењем стручне
литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање
на интернету; учествовањем или праћењем активности Педагошког друштва Србије,
чији сам члан, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима,
конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и
стручним сарадницима у образовању. У току ове школске године присуствовала сам
семинариру: „Како рећи НЕ електронском насиљу“ који је био организован за цео
колектив у трајању од 16 сати.
ПЕДАГОГ
Маријана Спишјак
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ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ
Ове школске године у библиотеци је радио један библиотекар са пола радног
времена. У оквиру програма рада остварено је следеће:
Планирање и програмирање – у оквиру кога је реализована разрада годишњих и
месечних планова рада. Састављани су и извештаји о раду за сваки месец, као и
годишњи извештај о раду.
Матичној

библиотеци у Панчеву, у октобру, доставља се испуњена, веома

детаљна анкета о пословању библиотеке за претходну школску годину.
У

ове послове спада и

састављање

плана набавке нове литературе за

наставнике и ученике као и финансијске конструкције планиране набавке.
Направљен је и попис свих књига на крају календарске године са њиховом
укупном вредношћу.
Рад са ученицима – Анкета која се спроводи међу ученицима о новим насловима
које желе да виде у библиотеци; вођење евиденције о броју учлањених ученика;
припрема картона и увођење нових ученика школе; ишчлањивање ученика који су
завршили осми разред и учлањивање ђака првака.
Ученици осмог разреда у мају месецу опомињу се на враћање књига које су
дужни школској библиотеци уз обавезу враћања до краја месеца.
Ученици се редовно обавештавају о свим новим насловима у библиотеци преко
огласне табле која се налази испред библиотеке. Огласна табла, такође, служи за
јавно приказивање успешних радова ученика који пишу поезију или прозу.
Свакодневно је ученицима издавана потребна литература у трајању од три сата.
Васпитно образовна делатност– Ученицима је редовно пружана помоћ при
избору литературе. Код ученика је кроз разговор стварана навика за пажљиво
руковање књигом и некњижном грађом, као и за њено чување. Редовно је
пружана помоћ ученицима при изради групних радова и презентација, кроз
проналажење потребних података из књига или путем интернета. Старији ученици
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обучавани су за самостално сналажење у фонду библиотеке као и самостално
тражење потребних информација.
У току школске године, према програму обучавања ученика одржан је по један
час у сваком одељењу 1. разреда на коме су ученици учлањени у библиотеку и
упознати са изгледом, фондом и начином рада школске библиотеке.
Сарадња

са

наставницима

и

директором – одвијала

се

присуствовањем

библиотекара на седницама ОВ и НВ. Са наставницима су вођени разговори о
предстојећој лектири и набавци исте као и о набавци остале стручне литературе;
о активностима поводом обележавања Дечије недеље; прославе Нове године и
Светог

Саве; о

расписивању

литерарног

конкурса

поводом

Дана

школе;

активностима поводом Светског дана књиге итд.
Наставницима и учитељима пружана је помоћ у избору потребне литературе за
рад као и набављање потребних информација путем интернета.
У сарадњи са директором прави се финансијски план у вези набавке нове
литературе за наставнике и ученике.
Библиотечко

информациона

делатност – Вршена

је

обрада

књига: печат,

попуњавање картица, евиденција инвентарних бројева, утврђивање сигнатуре књига,
сређивање књиге инвентара.
У ове послове спада и вођење свакодневног записника о броју узетих и
враћених

књига

корисника

међу

путем

ученицима

усмених

и

и

наставницима

писмених

приказа

и

редовно

нових

књига

информисање
у

школској

библиотеци.
Редовно
подразумева

је

сређивано

стање

измештање, слагање

међу

књигама

књига, лепљење

у

фонду

дотрајалих

библиотеке, што
књига, одвајање

дотрајалих књига за отпис.
Редовно се сви нови наслови уносе у посебан библиотечки програм који
представља неку врсту електронског каталога књига.
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Ове године купљен је 181 нов наслов за ученике из области белетристике и
научне књиге за децу, а целу акцију је финансирало Министарство просвете. 37
књига

је

поклоњено

школској

библиотеци. Поједини

издавачи

уџбеника

су

послали своје поклон примерке за учитеље и наставнике због могућих промена
уџбеника који ће се користити у 1. и 5. разреду, а њихов укупан број износи 86.
Укупан број свих нових наслова у фонду библиотеке за ову школску годину
је 304.
Културна и јавна делатност – Део сам комисије за доделу Светосавске награде.
Такође, бирам и поручујем књиге које ће бити поклоњене Вуковцима и ученику
генерације. Сарађујем са литерарном секцијом у вези израде школских зидних
новина.
5. септембар 2017. године– У оквиру радне суботе одржали смо акцију
„Школски базар“. Радила сам на припреми нашег наставничког штанда, а
учествовала сам и у размени књига са ученицима. Све књиге које смо скупили
разменом ушле су у фонд библиотеке.
Октобар – посета Сајму књига у Београду и контакт са издавачима.
Поводом Дечје недеље са слоганом – Градимо мостове међу генерацијама – у
библиотеци је организована изложба старог школског прибора, лектира, уџбеника,
старих кућних апарата, фотографија, ручних радова ...
фебруар 2017. године - Организована је изложба књига, у школској библиотеци,
купљених од средстава које је одобрило Министарство просвете, а које обухватају
школску лектиру и белетристику за децу.
23. март 2018. године – Организовала сам литерарни конкурс поводом Дана
школе. Задаци: осмишљавање тема за писање, оглашавање конкурса, прикупљање
радова од ученика, анализа приспелих радова, бирање најуспешнијих радова, избор
награда за ученике и награђивање најбољих ученика.
118

Поводом Дана школе учествовала сам, као део екипе, у квизу опште културе
који је ујединио ученике, родитеље и запослене у школи.
23. април 2018. године– Поводом Светског дана књиге, расписала сам акцију
поклањања књига школској библиотеци под називом „Књига за свакога“. Акција
је трајала до краја маја месеца, а сакупљено је 50 књига, углавном лектира за
основну школу.
Стручно усавршавање– лично праћењем стручне литературе, сарадњом са другим
школским библиотекарима на нивоу града.
27. и 28. 12. 2017. Организован је заједнички семинар за све запослене у школи
под

називом „Дијагностика, превенција

и

отклањање

узрока

школског

неуспеха“ у просторијама школе. На семинару су сви који су похађали добили
по 16 бодова стручног усавршавања ван установе за ову школску годину.
Остали послови– Овде спада сарадња са Тимом за самовредновање у коме
сам била члан и ове школске године. Већ три године сам члан и координатор
Тима за стручно усавршавање. Тим је организовао заједнички семинар за све
запослене у настави - један дводневни семинар у децембру 2017., а сваки
запослени добио је прилику да у току 2018. године искористи могућност да
посети један једнодневни семинар уско стручно везан за његову област рада . Са
овим одслушаним семинарима сви запослени добили би по 24 бода за стручно
усавршавање ван установе.
Наставила сам да водим летопис школе и то ретроспективно зато што није
вођен скоро 30 година уназад. Израђени летопис за сваку школску годину
поставља се и на сајт наше школе, а чува се и у штампаном облику. До сада је
урађено за 12 година уназад.
Библиотекар: Сенка Стоја
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
Активности и рад секретара Школе обављају су се у складу са пословима и
радним задацима предвиђеним Правилником о систематизацији радних места
ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин и уговором о раду.
У складу са тим секретар Школе је током школске 2017/2018.год. обавио низ
управних, кадровских, нормативно-правних и осталих послова.
ИЗРАДА НАЦРТА ОПШТИХ АКАТА
У складу са изменама Закона о основама система образовања и васпитања
урађени су нацрти текстова и коначани текстови општих аката, ради усклађивања
постојећих општих аката са законом и израде нових општих аката која нису донета. Сва
општа акта су усвојена на Школском одбору и у примени су:
Статут,
Правилник о унутрашњој организацији систематизацији радних места (са израдом С1
обрасца – систематизација радних места и израдом С2 обрасца – опис послова),
3. Правилник о раду,
4. Правилник о правилима понашања у Школи,
5. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
оставривања образовно-васпитног рада и других активности које организује
Школа,
6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,
7. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика,
8. Правилник о похваљивању и награђивању ученика,
9. Правилник о оцењивању и испитима ученика,
10. Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника,
11. Пословник о раду Школског одбора,
12. Пословник о раду Савета родитеља,
13. Пословник о раду Наставничког већа,
14. Пословник о раду стручних органа и тимова школе,
15. Пословник о раду Ученичког парламента.
Поред постојећих општих у Школи су у примени и:
1. Правилник о јавним набавкама мале вредности,
2. Правилник о рачуноводству, Правилник о вршењу пописа имовина и обавеза,
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду у Школи,
4. Правилник о процени ризика за сва радна места у Школи,
5. Правилник о решавању стамбених потреба запослених у школи,
6. Правилник о критерујима и поступку утврђивања запослених за чијим радом у
потпуности, или делимично престаје потреба,
7. Правилник о канцеларијском пословању,
8. Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза,
9. Правилник о решавању стамбених потреба запослених у Школи,
10. Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи.
ИЗРАДА СВИХ ВРСТА УГОВОРА
Секретар Школе је током школске 2017/2018.год. закључила низ уговора, и то како из
области радних односа тако и осталих уговора .Секретар Школе је поједине уговоре
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израдио сам, док је уговоре који су Школи достављени у тексту прегледао,
исконтролисао у смислу правно-формалне ваљаности уговора и дата сагласност
директору Школе за потписивање истих.
ПРИСУСТВОВАЊЕ СЕДНИЦАМА ОРГАНА ШКОЛЕ
Сектетар Школе је током протекле школске године присуствовала свим
седницама Школског обора, где је припреман материјал за седницу, узето учешће у
дискусијама по тачкама дневног реда за које је секретар школе известилац, израда
записника, одлука, закључака Школског одбора.
Такође у току школске 2017/2018.год. секретар школе присуствао је седницама
Савета родитеља, Наставничког већа, на којима су дата тумачења везана за примену
законских прописа, као и тумачења везана за примену Пословника о раду ових органа.
У току школске 2017/2018.год. извршен је избор нових чланова у Школски одбор и
Савет родитеља, где је активно учешће секратара школе у припреми материјала и
споровођењу поступка избора.
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Секретар Школе, током 2017/2018.год., учествовао у изради документације за
спровођење поступка јавних набавки мале вредности, где је обавезан члан Комисије за
јавне набавке и ради на изради конкурсне документације, позива за доставњање понуда,
одлука и других пратећих докумената везаних за поступак јавних набавки, као и
објавњивање потребне документације поктенутих поступка на потралу јавних набавки.
Поступци који су окончани су избор најповољнијег понуђача за извођење екскурзија
ученика, пониђача за исхрану ученика, поступак за превоз ученика, извођење радова на
замени столарије у спортској сали.
КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ
Од текућих послова и у школској 2017/2018.год. секретар Школе радио је на
изради решења из области радних односа који су прописани Законом и то решења о
радном времену, структури и распореду обавеза за наставнике и стручне сараднике,
затим решења о годишњим одморима, плаћеним, породиљским одсуствима и др.
Остала решења из домена радних односа као и остали послови радили су се по потреби
посла и по налогу непосредног руководиоца – директора Школе.
Расписан је конкурс за пријем у радни однос за школску 2017/2018.
донете су одлуке о избору, као и пријаве и одјаве радника надлежним органима и
сарадња са НСЗ Панчево, ради психолошке процене кандидата за рад са децом и
ученицима и Школском управом ради добијања потребне сагласности за расписивање
конкурса. Извршена су и 2 пријаве на расписане јавне конкурсе за стучно
оспособљавање незапослених лца, од којих је одобрена 1. за стручно усавршавње
наставника географије, где је уговором ангажована Ћосић Сандра.
ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПЛАНОВА РАДА
Током школске 2017/2018.год., секретар Школе урадио је Извештаје за 2017.
год., и Планове за 2018. год., за
Мере за отклањање или ублажавање неравноправне заступљености полова,
Управљање отпадом,
Инегритет (спречавање корупције).
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УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРАГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ
У оквиру ових послова секретар школе је током 2017/2018.год. учествовао у
тимова Школе као стручно лице пружао помоћ у раду.
УПРАВНИ ПОСЛОВИ
У оквиру ових послова секретар Школе учествује и прати спровођење поступака за
утврђивање одговорности ученика, учествује и прати спровођење поступака за
утврђивање одговорности за повреду радних обавеза запослених, обрађује пријаве
против родитеља ученика који нередовно похађају или су престали да похађају Школу
Током школске 2017/2018. год. спроведен је 1 поступак дисциплинске одговорности
ученика и изречене одговарајуће васпитно дисциплинске мере.
ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Током 2017/2018. год. пред судовима и другим органима заступања није било. Секретар
Школе је током протекле школске године учествао у изради уговора и
давао стручно мишљење на текст закључених уговора.
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Ажурирана је кадровска евиденција радника, урађена евиденција о стручној
оспособљености запослених, као и остала документација,вршене су преписке кроз
дописе (Општинска управа, Школска управа, Министарство просвете и спорта, МУП ),
и обављани су и други послови по налогу непосредног руководиоца –директора Школе.
У складу са напред изнетим Сектетар Школе је активности и реализовао у
складу са планом рада за школску годину.
Секретар Школе
Дракулић Емилија
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
У овој школској години било је уписано 26 ученика (12 дечака и 14 девојчица). То је
била једна хетерогена група од ученика првог и другог разреда. Ученици су углавном
редовно похађали боравак.
Продужени боравак је смештен у новој комплетно опремљеној учионици која обилује
дидактичким материјалом, играчкама, ТВ, ДВД, компјутером, удобним намештајем
предвиђеним за одмор и рекреацију.
Рад у продуженом боравку не подразумева само просто збрињавање деце док су им
родитељи на послу већ организован самосталан рад уз стручну и педагошку помоћ. У
сарадњи са наставником ученици утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова
знања и навике. Израда домаћих задатака и вежбање организовано је у одређеном
времену.
Ученици продуженогборавка учествовали су у свим акцијама које су биле
организоване на нивоу школе (акција помоћ другу, прављење Новогодишњих честитки
за спонзоре, ликовне радионице поводом Дана школе, разни конкурси и такмичења)
Успоставили смо добре односе са ученицима предшколске установе који су нам били
чести и драги гости (то се одразило на број уписаних првака за школску 2017/2018.
годину.)
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3. 5.2017. год. организовали смо угледни час прве помоћи и заштитне где су деца
научила како могу да помогну себи и другу при мањим повредама и како да реагују
када дође до озбиљних ситуација.
Ученици су радо долазили у боравак јер је све рађено кроз игру на занимљив и њима
приступачан начин.
Будимир Трифуновић, професор разредне наставе, дефектолог
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ
Ђачка кухиња ради свакоднедно у 2 смене. ИСХРАНА ученика је организована на
принципу сервирања готове хране. Јеловник је направи кухињски одбор. Исхрану
ученика обезбеђујемо прко УР ''АРЕНА'', СТР ''Мерид Ковин'', а млечне производе из
млекаре ''Границе'' из Младеновца. Јавна набавка је спроведена фебрара месеца и важи
до марта 2018. године. Преко Центра за социјални рад добијамо око 100 бесплатних
ужина за социјално угрожене ученике. Број ученика који су примали ужину био је на
почетку преко 350 ученика, након чега се број смањио и преко Ценуса нам сада
признато 80% куварице ( 20% јој је признато као помоћни радник, тако да ове године
није технолошки вишак ). Ужина после спроведене јавне набавке и нових добављача је
квалитетна и повећао се број ужина.
Школи недостаје трпезарија, па се ужина носи и даље у учионице.
Од ове године је за потребе продуженог боравка вршена је дистрибуција топлог оброка
- ручка који нам доносе из ресторана ''Чиле'' за ученике боравка. Цена ручка је 170,00
динара, а у боравку имамо око 28 ученика 1. и 2. разреда.
САВЕТ РОДИТЕЉА
чине представници свих одељења, укупно 22 + 1 родитељ из реда инклузивног
образовања.
Р.
број

РАЗ РЕД

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

1-1

ЦАПТЕНИЋ ЈЕЛЕНА

2.

1-2

МИЛЕНКОВИЋ МИРЈАНА

3.

1-3

ЈОВАНОВИЋ ГАЛИНА

4.

2-1

КИФЕРОВ БИЉАНА

5.

2-2

СКУБАН ВУЈЧИН ЖЕЉКА

6.

3-1

МАКСИМОВИЋ МАРИЈА
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7.

3-2

РАНЧИЋ ВЕСНА

8.

3-3

РАДИВОЈ СТЕВАН

9.

4-1

ЗЛАТКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

10.

4-2

БОГДАНОВИЋ БИЉАНА

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

4-3
5-1
5-2
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3

20.
21.
22.

8-1
8-2
8-3
Инклу
зија -

ЈЕЛЕНА НЕМЕТ
РАКИЂИЋ ЈЕЛЕНА
КНЕЖЕВИЋ ВЛАДИМИР
ПЕЈОВИЋ ВЕРИЦА
РНИЋ МАРИЈА
МИЛЕНКОВИЋ ТИЈАНА
ЛАКИЧЕВИЋ ОКСАНА
СТОЈСАВЉЕВИЋ ПЕТАР
ДОМОКОШ ЗАФИРОВИЋ
ЈЕЛЕНА
ШКРБИЋ БИСЕРА
МАРИНОВИЋ ДРАГАНА
МИТИЋ ЈАСМИНА
РАНЧИЋ ВЕСНА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – ЗЛАТКОВИЋ ДАНИЈЕЛА –
063/10-70033
ЗАМЕНИК – МАКСИМОВИЋ М. – ЗАПИСНИЧАР – МАРИНОВИЋ Д.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ИВАНКА МОМИРОВ, МОБИЛНИ: 063/8-621-091
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – НАТАША УРОШЕВИЋ – 8/3
Савет родитеља је саветодавни орган, а главне теме су биле:
Доноси пословник о свом раду
Разматрање успеха ученика у учењу и владању и оствареност образовних стандарда
Разматрање Извештаја за претходну години и ГПРШ за текућу шклоску годину
Разматра извештај о самовредновању школе, Развојном плану, Школском програму,
Разматра извештај директора у поступку школе у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање деце
Разматрање осигурања и ужине ученика. Око осигурања је било више састанака Савета
родитеља, због сумње у представљању осигурања.
Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика
Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде децу на екскурзију
Разматрају Извештај о изведеним екскурзијама
Анализира резултати такмичења
Одлучује о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту
Разматра резултате завршног испита
Фотографисање ученика
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Учествују о одабиру уџбеника и изборних предмета
Учествују у естетском уређењу школе
Разматрање анонимне пријеве родитеља
У току године одржано је 11 седница. Родитељи се ангажовани са веома
конструктивним предлозима, активно учествују у раду и критикују када је потребно.
Једну седницу су имали самостално без присиства представника школе где су донели
одређене закључке...
Састанку Савета Родитеља присуствују и представници Ученичког парламента.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор је радио у седницама, на којима су разматрана питања везана за рад
школе. ШО је радио у складу са Законом о основној школи, Законом о основама
система образовања и васпитања, Пословником о раду ШО и утврђеним сопственим
Програмом рада.
У току школске године одржано је 12 седница – 10 седница у старом сазиву и то:
Алавања Душан, из реда локалне самоуправе
Ћирић Миодраг, из реда локалне самоуправе и ПРЕДСЕДНИКА ШО
Дујовић Петар, из реда локалне самоуправе
Васиљевић Ђорђе, из реда родитеља
Богдановић Биљана, из реда родитеља
Ћуковић Маја, из реда родитеља, због поднете оставке, крајем године изабрана је
Златковић Данијела, као нови члан ШО
Стоја Сенка, библиотекар
Бугариновић Драган, професор физичког васпитања
Трифуновић Будимир, олигофрено педагог, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ШО
и 2 седнице у новом сазиву од 5. 6. 2018. године и то:
Ћирић Миодраг, из реда локалне самоуправе и ПРЕДСЕДНИКА ШО
Бојан Ракоњац, из реда локалне самоуправе
Стеван Ранковски, из реда локалне самоуправе
Рнић Марија, из реда родитеља
Богдановић Биљана, из реда родитеља
Златковић Данијела, из реда родитеља
Ђорђевић Михајлов Марија, професор српског језика из реда запослених - ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ШО
Обрадовић Маја, професор биологије из реда запослених
Николић Наташа, професор разредне наставе из реда запослених
На седницама су разматрана следећа питања:
Разматрање и усвајање Извештаја о раду за претходну школску годину као и усвајање
ГПРШ за наредну школску годину.
Усвајање годишњег извештаја директора школе
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Разматрање и усвајање извештаја директор о поступању школе у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању и Извештаја о реализацији ШП и
ШРП
Усвајање Извештаја и Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
Усвајање Програма рада ШО
Доношење одлука о расписивању конкурса и избор кандидата - предлог
Анализа успеха ученика у учењу и владању током школске године
Резматрање резултата пробног и завршног испита
Усвајање Извештаја о изведеним екскурзијама
Доношење одлуке о годишњем попису
Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању за текућу годину
Доношење одлуке о проглашењу ученика генерације
Упознавање са са свим записницима о прегледу школе
Давање предлога за изучавање изборних предмета
Разматрање уписа ученика у 1. разред за текућу школску годину
Разматрање осигурања ученика, екскурзија, излета, ужине...
Разматрање приговора на одлуку о избору кандидата
Разматрање информација са састанка са руководиоцима општинске управе, са састанка
Савета родитеља
Разматрање приговора родитеља
Разматрање Извештаја о Спољном вредновању квалитета рада школе и Плана за
унапређивање квалитета рада школе
Упознавање са записницима просветног инспектора и наложеним мерама
Упознавање са записником интерне ревизорке општине Ковин – јавне набавке...
На састанцима школског одбора разматрана су и друга питања значајна за рад школе –
све се налази у документацији секретара школе.
Седницама је присуствовао директор школе, а секретар школе је водио записник.
Председавајућа је упознавала присутне са дневним редом. О одређеним тачкама
дневног реда водила се дискусија, предлагали су се закључци и доносиле одлуке.
Одлуке су се доносиле гласањем ''за'' и ''против'', а одлука се сматрала донетом када се
за њу изјасни већина од укупног броја чланова. Записнике је потписивао председник
ШО.
Председник је обезбеђивала правилно спровођење дневног реда, старао се о одржавању
реда на седницама, придржавао се Пословника о раду ШО, о законитости рада и
благовременом извршавању одлука ШО.
Директор школе, као непосредни руководилац, који је одговоран за законитост рада
школе у свом раду уважавао је мишљење ШО и придржавао се донетих закључака и
одлука.
Састанку ШО присуствују и представници Ученичког парламента.
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА И
НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ СТАЊУ И НАЛОЖЕНЕ МЕРЕ – 17/18.
ОРГАН
Просветна инспекција

Број ЗАПИСНИКА/ Број
Напомена
ИЗВЕШТАЈА
НАЛОЖЕНИХ
МЕРА
2 редовна прегледа, Расписати конкурс
+ 1 ванредан – проф. биологије – Разматрано на НВ,
анонимна пријава
Савету родитеља,
ШО

Стручно – педагошки
надзор
Инспекција рада
Буџетска инспекција
Тржишна инспекција
Комунална
1
инспекција
Туристичка
инспекција
Санитарна инспекција
Против
пожарна
инспекција
Грађевинска
инспекција
Завод
за
јавно
здравље
КОРЕКТИВНИ РАД
се одвијао са ученицимакоји су на тесту зрелости показали ниже резултате или који су
имали сметње вида, слуха, говора, манифестне сметње у понашању, као што су АДХД
синдром, тикови, нервозне навике, ноћно мокрење, анксиозост...
Ученици осталих разреда су евидентирани као ученици са потешкоћама у развоју, као и
у савладавању градива. То су ученици којима је потребна индивидуална помоћ, ИОП –
1, ИОП – 2, а све у циљу њиховог оптималног индивидуалног развоја. Рад се одвијао у
сарадњи са родитењима ученика, ОС, Домом здравља, Центром за социјални рад и
другим надлежним институцијама.
МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА
Школским маркетингом бави се Светлана Рнић за ниже разреде, Марија Михајлов,
Данијела Станковић Ћулибрк, за више разреде које прослеђују све битне и важне
информације о животу и раду школе Саши Петровићу, који уређује сајт школе и који
све то ставља на сајт.
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Такође имамо сарадњу са локалним медијима – Радио ''Бус''- ом, а повремено и са
локалним новинама ''Мој Ковин''. Значајне информације се прослеђују и локалној
самоуправи преко госпође Маодуш која ставља те информације на сајт општине Ковин.
Специфичне информације прослеђујемо и ''Просветном прегледу'', који их објављује.
Школа има свој сајт – www.os-djurajaksic.edu.rs и на њему могу сви заинтересовани да
се упознају са важним информацијама као и о целокупном раду и активностима школе.
Адреса школе је:
e - mail: osdjaksic@mts.rs
sajt škole: www.os-djurajaksic.edu.rs
ЗАКЉУЧАК:
Наставни план и програм у овој школској години је реализован у потпуности и по
Календару
У протеклој години имали смо добре услове за рад и резултати су бољи у односу на
претходну годину. Два ученика је пласирано за републичко такмичење – историја,
географија, било 2 дисциплинских поступака, и доста васпитно дисциплинских мера.
На завршни испит је изашло свих 68 ученика и сви су завршни испит положили у јуну
месецу и свисем 3 ученика су уписани у 1. уписном кругу.
И ове године радио је продужени боравак, а топли оброк добијали смо из ресторана
''Чиле''. И колега, ученици и родитељи су били задовољни радом у боравку.
Цела школска година је протекла у напетој атмосфери, јавило се незадовољство
радника...
Школска година се ипак завршила у пријатној атмосфери, поготово што су сви
ученици, сем 1 који понавља разред завршили су са позитивним успехом јуна месеца.
Ученици осмог разреда своју малу матуру прославили су у ресторану ''Пламен – Стари
град'' у организацији родитеља, без иједног инцидента.
ПРОБЛЕМИ
Остаје нам као велика инвестиција реконструкција:
КОМПЛЕТНА САНАЦИЈА ХАЛЕ – УРАЂЕН ПРОЈЕКАТ И КОНКУРИСАЛИ СМО
ЗА СРЕДСТВА У РЕПУБЛИЦИ И ПОКРАЈИНИ
замена столарије и споља и унутра - УРАЂЕН ПРОЈЕКАТ
кречење фасаде споља и унутра ( окречене су све учионице, остају ходници на спрату, у
приземљу, библиотека, зборница, управа школе )
Проблем у току године било је понашање ученика, па је неопходно појачати васпитни
рад са тим ученицима и целим одељењем.
Проблем је недостатак средстава за многе активности које су неопходне за живот и рад
школе.
У ШКОЛИ ПОСТОЈИ ПУНО ВРЕДНЕ, ДОБРЕ И ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ, ДОБРИХ
НАСТАВНИКА И ЗАХВАЉУЈУЋИ ЊИМА ПОСТИЖЕМО ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ И
РОДИТЕЉИ СЕ ОПРЕДЕЉУЈУ ЗА УПИС У НАШУ ШКОЛУ.
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ЗАХВАЛНОСТ СВИМ УЧЕНИЦИМА, ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА КОЈИ СУ НАМ
ПОДАРИЛИ ОБДАРЕНУ И ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ, ПРОФЕСОРИМА, КАО И
СПОЉНИМ САРАДНИЦИМА, ДОНАТОРИМА КОЈИ НАМ ПОМАЖУ У РАДУ.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о раду школе усвојен је на основу члана 57. став 1 зачка 2
Закона о основама система образовања и васпитања ( ''Сл. гласник РС'' број 72/09,
52/11, 55/16, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС ) на седници Школског
одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' од 13. 9. 2018.
Председник ШО – МИОДРАГ ЋИРИЋ
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