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Поштујући календар образовно-васпитног рада, који је школи достављен од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  кренуло се у 
реализацију образовно-васпитног процеса.  
Образовно-васпитни рад у школској 2018/2019. години организован је ускладу са Годишњим 
планом рада за школску 2018/2019.годину, односно тежиште је било на извршењу и 
реализацији програмских задатака из плана. Просторни, организациони, хигијенски и естетски 
услови у протеклој години били су врло добри.Материјална средствасу била довољна за 
основне потребе школе. Основни образовно-васпитни циљеви реализовани су без обзира 
наматеријалне и друге тешкоће. 
Из наведених поглавља, табела и података, може се јасно сагледати целокупан рад у току 
школске 2018/2019. године.  
Општи је закључак да је школа, реализовала предвиђени план и програм рада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 УВОД 
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2.1 Школска зграда - историјат 
 

Прва училишта (стари српски назив за школу) била су поред цркава или манастира, па је 
школство у Ковину везано за име свештеника Пане код кога је неколико ђака изучавало 
писменост од 1695 - 1705. године. Ковинска школа помиње се још 1776. год. у попису 
школа. Тадашњи учитељ био је Арсеније Милошевић, ђакон, касније свештеник. Након 
протеривања Турака 1788. год. у попису зграда помињу се две школске зграде – српско-
православна и немачко-католичка. У српској школи у то време учитељ је био Павле 
Јосиповић из Руме. 

Према запису из 1813. год. за православну школу је речено да је дотрајала, склона паду, и 
да постоји потреба за већом зградом за још најмање 50 ученика (уписан је био 51 ђак - 45 
дечака и чак 6 девојчица). Од 1830. год. школа је имала једно одељење, да би се број 
деце постепено повећао и 1872 год. уписано је 253 ученика. Настава се већ одвијала у 
новој школској згради подигнутој 1860.године. На основу Закона о школама из 1868. год. 
школа је била дворазредна, 1883. четвороразредна, а 1884. постала је шесторазредна. 
Управу над школом од 1868. год. вршио је Школски одбор. На основу Наредбе 
Краљевског Надзорника из 1896.год. виши разреди ( 4.5.6.) немачких, српских и 
румунских одељења постају мађарска одељења и у њима се искључиво предаје на 
мађарском језику. Забавиште је прикључено школи 1897.године. 

Из просторија школе се 1912. год иселила Грађанска школа која почиње са радом 1913. 
год. у новој школској згради - данашња ОШ “Ђура Јакшић”. Избијањем И светског рата 
1914. год. школа је претворена у касарну, а наредне године војска се иселила из ње. До 
1918. год. школа носи назив “Општинска основна народна школа”. Српске трупе улазе у 
Ковин 1918. године, а 1919. год. на ове територије примењује се школски Закон 
Краљевине Србије из 1904. год. по коме су школе могле бити државне или приватне. У 
Ковину је ова државна школа била организована и за припаднике националних мањина – 
Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног језика - српског језика. Школа све до 
1935. год. носи назив “ Државна основна школа у Ковину”. 

По избијању II светског рата настава се одвијала претежно на немачком и мађарском 
језику. За време рата школа није радила у својој згради већ у закупљеним просторијама и 
то све до 1945. год. После рата 1946. год. школа добија назив “ Основна школа” ( школа 
има румунска и мађарска одељења док се немачка укидају). Школске 1945/46. год. био је 
уписан 791 ђак. Румунска и Мађарска одељења се гасе касних шездесетих година, јер није 
постојало интересовање родитеља да се ученици образују на овим језицима. Одлуком 
Школског одбора, од 16. августа 1957. год. школа постаје осмогодишња и добија назив 
који и данас носи Основна школа “Ђура Јакшић”. 

2 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
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2.2 Школска зграда 
 
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 у којој је августа месеца завршена замена паркета. Недостаје нам читаоница за 
ученике, трпезарија за ужину свих ученика. Зграда не поседује адекватан улаз за 
непокретна лица. 
Имамо и трпезарију која је мала, али веома лепо уређена и која ће се користити за топли 
оброк за ученике који бораве у продуженом боравку. 
Неопходна је адаптација фасаде, кречење просторија, сређивање дела крова зграде, 
уређење школског дворишта, замена комплетне столарије. 

2.3 Материјална основа рада 
 
Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући. Неопходно је заменити 
ормаре у учионицама и кабинетима, као и комплетан намештај у просторијама управе 
школе и зборници. 
Основна учила и наставна средства које школа поседује су, за потребе наставе, 
задовољавајућа. Кабинет информатике опремљен је новим рачунарима. Број лаптоп 
рачунара које наставници користе за потребе есДневника је задовољавајући, али је 
неопходно набавити још неколико нових, с обзиром на то да се радни век појединих 
лаптопова полако завршава. Током 2018/2019. школске године у 6 учионица/кабинета 
постављени су носачи пројектора, а неопходно је старе зелене табле заменити савременим 
белим таблама. У припреми је још један информатички кабинет и то у просторији која се 
граничи са библиотеком. 
Библиотека   ( са читаоницом ) располаже са 5.820 књижне грађе од чега је преко 800 књига 
намењено за педагошко и стручно усавршавање наставника и 116 некњижне грађе.  
Имајући у виду број ученика у школи неопходно је значајније обогатити књижни фонд. 
 
 

 
УЧИОНИЦЕ И КАБИНЕТИ 

Приземље Спрат  

• Кабинет за хемију 

• Кабинет за биологију 

• Кабинет за физику 

• 3 учионице  (прилагођене ученицима 1. разреда) 

• Кабинет за ТО 

• Инфирматички кабинет 

• Учионица – продужени боравак 

• Учионица - енглески језик 

• Учионица - географија 

• Учионица -  историја 

• Учионица - немачки језик 

• 2 учионице - математика 

• Библиотека / читаоница + учионица-
српски језик 

• 2 учионице - српскои језик 
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• Фискултурна сала (под управом Установе за 
спорт Ковин) 

• Кабинет музичке и ликовне културе 

 

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ 

Приземље Спрат 

• Зборница 

• Канцеларија управе 

• Кухиња 

• Трпезарија са Х места 

• Мала просторија која ће се од 2020. године 
користити за пријем родитеља 

• Канцеларија педагога 

• Архива 

• 4 тоалета за ученике 

• 2 тоалета за наставнике 

 
            

ПОДРУМ 

2 просторије 

 

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 

 
 
 

 
  
Све учионице се користе од 1 – 4. разреда у једној смени, а ученици од 5 – 8. разреда у 
другој. Две учионице уступљене су ПУ „Наша Радост“ Ковин која нема просторне услове 
због затварања једноог од два ковинска објекта предшколске установе. 
 
Подрум школе пренатрпан је материјалом који нема никакву употребну вредност, тако да 
се јануара 2019. планира расходовање и одлагање већег дела неупотребљивог материјала. 
 
Опремљеност школе наставно – техничким и другим средстваима је на задовољавајућем 
нивоу у односу на норматив, али су нам стално потребна савременија наставна средства. 
 
 

2.4 Педагошка организација рада школе 
 

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. 
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 и 
дежурство по 2 ученика 7. и 8. разреда и дежурство помоћних радника када су у школи 
ученици нижих разреда ( на спрату и  у приземљу школе ). 
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2.5  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 

За реализацију наставног плана и програма током 2018/2019. школске године било је 
ангажовано је 42 наставника ( 10 учитеља,  1 дефектолог који је радио у продуженом  
боравку и 1. професора енглеског језика и 29 наставника предметне наставе – са пуном 
и непуном нормом часова и 16  радника ваннаставе. Настава је стручно заступљена, 
осим   часова немачког језика и информатике.   
Током школске 2018/2019. године у пензију су отишли Будимир Трифуновић, 
дефектолог, Драгојла Савић, наставник географије и Светлана Рнић, наставник 
разредне наставе. Уместо Драгојле географију је предавао Роберт Мучи, док је 
Светлану мењала Бранкица Николић. Од 2. марта 2019. године Момиров Иванки 
престаје мандат директора, а за новог директора именован је Саша Петровић, 
наставник информатике кога је на месту наставника мењала наставник разредне 
наставе Викторија Керничан. 
 

 
 

РЕД. 
БР. 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 
НАСТАВНИКА 

СТАЛНИ, НА 
ОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ, КОЈИ 
ДОПУЊУЈЕ 
ЧАСОВЕ 

ШКОЛСКА 
СПРЕМА 

СТРУКА ПРЕДМЕТИ КОЈЕ ПРЕДАЈЕ 

     ПРЕДМЕТ РАЗРЕД НЕДЕЉ
НИ БР. 
Ч. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Вулетић Маша Неодређено Филолошки 
факултет 

Професор 
Срског језика 

Српски језик 5/1, 3 
81, /2 
 
ОС 8/2 

18 
 
100% 

2 Михајлов 
Марија 

Неодређено Филолошки 
факултет 

Професор 
Срског језика 

Српски језик 6/1, 2 
7/1, 2 
8/3 
 
ОС – 6/2 
 

20 
 
111% 

3 Ћулибрк 
Станковић 
Данијела 

Неодређено Филолошки 
факултет 

Професор 
Срског језика 

Српски језик 5/2 
7/3 
 
ОС – 5/2 
 

9 
 
50% 

4 Илић Маријана 
– Ђоковић 
Замена 
Боловања 

Неодређено 
 
 одређено 

Филолошки 
факултет 

Енглески 
језик 

Енглески језик 5/1,2,3 
7/1, 2, 3 
8/1, 2, 3 
 
ОС – 8/3 

18 
 
100% 
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5 Тот Теа  Одређено 
Преузимање 

Филолошки 
факултет 

Енглески 
језик 

Енглески језик 6/1, 2 4 
 
22% 

6 Драгичевић 
Бранислава 

 Одређено 
Преузимање 

Филолошки 
факултет 

Немачки 
језик 

Немачки језик 5/1, 2, 3 
7/1, 2  3 
8/1, 2, 3 
 
ОС – 7/2 

18 
 
100% 

7 Драгичевић 
Бранислава 

 Одређено 
Преузимање 

Филолошки 
факултет 

Немачки 
језик 

Немачки језик 6/1, 2 
 

4 
 
22% 

8 Атанацков 
Јовица 

Неодређено Виша педагошка Наст. Ликовне 
културе 

Ликовна култура 5 – 8 
 
 

14 
 
70% 

9 Качина 
Снежана 

Неодређено Факулт.муз.  
Уметн. 

Наставник 
музичке 
културе 

Музичка култура 5/1, 2, 3 
8/1, 2, 3 
 
 

9 
 
45% 

10 Стојковић 
Данијела 

Неодређено Факулт.муз.  
Уметн. 

Наставник 
музичке 
културе 

Музичка култура 7/1, 2, 3 
6/1, 2 
 
 

5 
25% 

11 Дивнић Јелена Неодређено Филозофски 
факултет 

Професор 
историје 

Историја 5 - 8 19 + 1 
ГВ 
 
100% 
ОС – 
5/1 

12 Савић Драгојла Неодређено Пмф Професор 
географије 

Географија 5 – 8  19 + 1 
ГВ 
 
100% 

13 Доловачки 
Јасмина 

Неодређено Пмф Професор 
математ. 

Математика 5/ 2, 3 
7/1, 2 
8/3 
 
ОС – 5/3 

20 
 
111% 

14 Новокмет 
Братислав 

Неодређено Пмф Професор 
математ. И 
информ. 

Математика 5/1 
6/1,2 
8/1,2 
ОС – 5/1 
 

20 
 
111% 

15 Лалић Милош Неодређено Пмф Професор 
математ. 

Математика 7/3 4 
22% 

16 Секељ Јожеф Неодређено Пмф Професор 
физи- ке и 
хемије 

Физика 6 - 8 +  
ТИО 8/1, 3  
 
ОС – 8/1 

16 + 
 4 
 
100% 

17 Обрадовић 
Маја  
 

Неодређено Пмф Професор 
биологије 

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

20 
 
100% 
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ОС – 7/1 

18 Обрадовић 
Маја  
 

ОДРЕЂЕНО 
ПРЕУЗИМАЊЕ 

ПМФ Професор 
биологије 

БИОЛОГИЈА 6/1 2 
10% 

19 Ритопечки Ана НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ. ЗА 
ФИЗИЧКУ 
ХЕМИЈУ 

Професор 
хемије 

ХЕМИЈА  7 – 8 
 
ОС – 7/3 

12 
 
60% 

20 Милошевић 
Александар 

НЕОДРЕЂЕНО ПОЛИТЕХНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

Професор 
политех. 

ТЕХ. и ТЕХН. 
 
ТИО + 
 
 ИНФО 

5, 6, 
 
 7, 8/2 + 
 
 6/1, 2 -   
 
ОС - 6/1  
 

10 – 
50% 
 
8 – 40 
% 
 
2 – 10% 
= 
100%   

21 Бугариновић 
Драган 

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ.ФИЗ.- 
ВСПИТАЊА 

Професорфиз
. Васпит. 

ФИЗИЧКО И ЗДР. 
ВАСП. 
 
 
ФИЗ. В. 

5/1,2 – 
 ( 3+2 ) 
5/3 – ( 2 ) 
6/1, 2 – ( 6 ) 
 
7/1, 2 - ( 6 ) 
8/3 ( 2 ) 
 

Ф и З В 
– 12 -  
60 % 
 
 
ФВ – 8 
– 40% 
20 =  
100% 

22 Марић Маја  ОДРЕЂЕНО 
 ПРЕУЗИМАЊА  

ФАКУЛТ.ФИЗ. - 
ВСПИТАЊА 

Професорфиз
. Васпит. 

ФИЗИЧКО И ЗДР. 
ВАСП. 
 
ФИЗ. В. 

5/1 ( 2 ) 
5/3 ( 1 )  
 
7/3 ( 2 ) 
8/1, 2 
 ( 2 + 2 )  

3 – 15 
% 
 
 
6 – 30% 
= 9 
45 % 
ОС – 
5/1 

23 Шушулић 
Александар  

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ.ФИЗ. - 
ВСПИТАЊА 

Професорфиз
. Васпит. 

ИЗАБРАНИ 
СПОРТ 

7/3 – 1 
8/1 - 1 
8/2 - 1 
8/3 - 1 

4 
20 % 

24 Петровић Саша НЕОДРЕЂЕНО Факултет за 
пословну 
информатику 

Професор 
информ. 

ИНФОРМАТИКА 7 и  8 р. 7 
35% 

25 Лалић Милош ПРЕУЗИМАЊЕ  Професор 
информ. 

ИНФОРМАТИКА 5 , 61/2. р 4 – 20% 

26 Ана Савић Албу ПРЕУЗИМАЊЕ Филозофски 
факултет, одсек 
за румунски 
језик и 
књижевност 

Професор 
румунског ј  

ГРАЂАНСКО 
 
РУМУНСКИ 

5 – 8. р 
 
1 – 8 р. 

5 – 25% 
 
4 – 20% 

27 Душан Васић - 
Постављење 

ОДРЕЂЕНО - 
ПОСТАВЉЕЊЕ 

 Вероучитељ ВЕРОНАУКА 1 – 8. р 13 – 
65% 
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28 АНТИЋ 
КОРНЕЛИЈА 

одређено  Наставник 
разредне н. 

МАЂАРСКИ  1 – 8. р 4 – 
21,11 

 
 
 
 
 

РЕД. 
БР. 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 
НАСТАВНИКА 

СТАЛНИ, НА 
ОДРЕЂЕНО  

ШКОЛСКА 
СПРЕМА 

 
СТРУКА 

 
РАЗРЕД 

 
НЕДЕ
ЉНИ 
БР. Ч. 

      
ГОДИ
ШЊИ 
ФОНД                        

 1 2 3 4 6 7 9 

1.  Рнић Светлана 
(пензионисана)/Бр
анкица Николић 

 

Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 1/1 19 
+ГВ+
ПН 

100% 

2.  Ђукић Хермина 
 

Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 1/2 
 

19 
+ГВ+
ПН 

100% 

3.  Жеберан 
Валентина 

 

Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 2/1 19 
+ГВ+
И 

100% 

4.  Рајић Вања 
 

Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 2/2 
 

19 
+ГВ+
И 

100% 

5.  Николић Наташа 
 

Неодеђено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 2/3 19 
+ГВ+
И 

100% 

6.  Ромић Јевросима Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 3/1 19 
+ГВ+
И 

100% 

7.  Јовановић Јелена Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 3/2 
 

19 
+ГВ+
И 

100% 

8.  Анђелков Весна 
 

Неодређено ВИША 
ПЕДАГОШКА 

УЧИТЕЉ 4/1 18 
+ГВ+
И 

100% 

9.  Поповић Марија Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 4/2 18 
+ГВ+
И 

100% 

10.  Корак Снежана 
 

Неодређено УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 4/3 19 
+ГВ+
И 

100% 

11.  Трифуновић 
Будимир 
(пензионисан) 

Неодређено ДЕФ. ФАК. 
ПРОФЕСОР ДЕФ. 

УЧИТЕЉ 1, 2 БОРА
ВАК 

100% 

12.  Новокмет Оља 
 

Неодређено 
  

ФИЛОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

1 – 4. р.  
 

20  100% 
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13.  Милошевић 
Александра 

 

Неодређено/Про
дужени боравак 

ВИША 
ПЕДАГОШКА 

УЧИТЕЉ 1-2 БОРА
ВАК 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

Презиме и име Радно место 
Врста 
стручности 

Степен 
стручнос
ти 

МОМИРОВ ИВАНКА/САША ПЕТРОВИЋ Директор школе ДИПЛ. ПЕД. VII 

СПИШЈАК  МАРИЈАНА/МОМИРОВ 
ИВАНКА 

Педагог ДИПЛ. ПЕД. VII 

СТОЈА СЕНКА – 50% Библиотекар 50% 
ДИПЛ 
БИБЛИ. 

VII 

ДРАКУЛИЋ ЕМИЛИЈА Секретар школе 
ДИПЛ. 
ПРАВН. 

VII 

ЂУРИЋ СЛАВИЦА Руководилац рачуноводства 
ФИНАНС. 
ТЕХ. 

IV 

ТОТ ШТЕФАН  
Административно-
финансијски радник 

ПРАВН. ЗА УП IV 

ГОЛУБОВИЋ СИНИША Домар школе ДОМАР III 

МИЛУТИНОВИЋ ВЕРИЦА Сервирка у школској кухињи КУВАР II 

РАЈЧИЋ СОЊА Помоћни радник 
ЕЛ. 
ТЕХНИЧАР 

 I 

КОРАК СТЕВАН Помоћни радник ОШ  I 

БУГАРСКИ АОРИКА Помоћни радник КРОЈАЧ  I 

СТОЈА ДАЛИБОРКА Помоћни радник ФРИЗЕР  I 

БОГДАНОВИЋ ВЕРИЦА Помоћни радник ОШ  I 

ТОМИЋ ЈОВАНКА Помоћни радник ДАКТИЛОГР.  I 

ЈАГОРИДОВСКИ БИЉАНА Помоћни радник 
КВ 
ТЕКСТИЛАЦ 

 I 

ВЕЉИЋ БИЉАНА Помоћни радник 
ПОЉОПР. 
ТЕХ 

 I 
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ТАБЕЛА О РАДНИМ САТИМА – 2018/2019. 
 

Ред 

Бр. 

Презиме и име  Радно место Програмира

ње 

Организаторска 

функција 

Руководн афункција Евалуаторск 

функција 

Педашко инструктивна 

функција 

% Укупно 

 

ддневн ннедљ

њ 

 

годишњ 

1 ПЕТРОВИЋ  

САША 

Директор школе 4 10 12 10 4 100 8 40 2016 

 Презиме и име Радно место Израда 

општих 

аката 

Припремање 

седницаоргана школе 

Израда 

решења 

 

Спрово

ђење 

јавних 

набавк 

Заступање 

школе 

Школска 

евиденција 

Праћа

њепро

писа 

Стручно 

усавршав 

       % Укупно  

дневн недљњ годишњ 

   

   

 

2 

ДРАКУЛИЋ ЕМИЛИЈА секретар 
7 6 10       6          2          7 2  1         1     100 

8 40 2016 

2    3 Презиме и име  Радно место Израда 

перидичних 

годишњих 

обрачуна 

Израда финансијског 

плана и плана нававки 

Израда 

извештајаа 

 

Попис Књижење Евиденција Праћа 

пропи 

Стручно 

усавршав 

% Укупно 

 

дневн недљњ годишње 

 ЂУРИЋ СЛАВИЦА 
        шеф 
рачуноводства 

1 1 2      9         15          10      1       1       8    40   2016 

44 Презиме и име  Радно место Преузимањ

е и 

завођење 

поште 

Архивирање 

докумената школе 

Обрачуплата и 

других 

примања 

Уплата 

пазара 

Администр

ативни 

послови 

Школска 

евиденција 

Праћа

пропи

са 

Стручно 

усаврша 

%        Укупно 

дневн недљњ годишње 

2 

ТОТ ШТЕФАН 

референт за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

1 1 8       4          1          3     1         1     50 

            Укупно 

дневно недељн 

     4    20 

                                                                                             УКУПНО УПРАВА 2016 x 3 = 6.048 + 1008 x 1- 1.008  = 7.056 часова рада 
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Ре   Р.б.. 
 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предметкоји 
предаје 

ОС Одељ
ењ 
учени
ка у 
којим
а 
предај
е 

Редо
внан
аста
в 

Изб
орн 

Доп Дод Ч
О
С 

СА При
пре
ма 
за 
так
м. 
пис. 
зад
аци 

Друш
т/кул
турне  

Екск
урз
ије 

СВЕ
ГА 

ПРИ
ПРЕ
МА 

Рад 
са 
род
ите
љи
ма 

Стр.
Ус. 

Рад 
у 
стр. 
орг
ани
ма 

Шк. 
евид
енциј
а 

Деж
урст
во 

Реали
зова
њ пој. 
акт. 

Остал
и 

СВЕ
Г 

% Укупно 
 

дд
не
вн
о 

нне
дљ
њн
о 

 
годишње 

nнаст 

11    1. Рнић 
Светлана/Бранкиц
а Николић 

разредна 
настава 

1/1 1/1 
18 

17 р 
1 пр 

1 
ГР 

1 0 1 1  1 1 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

2      2. Корак 
Снежана 

разредна 
настава 

1/2 1/2 
18 

17р 
1пр 

1 
ГР 

1 0 1 1  1 1 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

3      3. Жеберан 
Валентина 

разредна 
настава 

2/1 1/3 18р 
2 

1гр 
1чп 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

4      4. 
Рајић Вања 

разредна 
настава 

2/2 1/2 18р 
2 

1гр 
1чп 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

5      5. 
Николић Наташа 

разредна 
настава 

2/3 2/2 18р 
2 

1гр 
1чп 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

6      6. 
Јовановић Јелена 

разредна 
настава 

3/1 3/2 18р 
2 

1гр 
1чп 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

7      7. 
Ромић Јевросима 

разредна 
настава 

3/2 3/2 18р 
2 

1гр 
1чп 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

8      8. 
Анђелков Весна 

разредна 
настава 

4/1 4/1 18р 
2 

1гр 
1рт 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 
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9      9. 
Поповић Марија 

разредна 
настава 

   4/2 4/2 18р 
2 

1гр 
1чп 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 
16 100 8 

 
40 1440 

2016 

11  10. Ђукић Хермина 
 
 
 
 

разредна 
настава 

4/3 4/3 18р 

2 
1гр 

1чп 
 

1 0 1 1  0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 1 0 

 
16 

 
100 

 
8 

 

 
40 

 
1440 

           2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предметкоји 
предаје 

ОС Одељењ 
ученика 
у којима 
предаје 

Ред
овн
ана
став 

Изб
орн 

Доп Дод ЧОС СА При
пре
ма 
за 
так
м. 
пис. 
зад
аци 

Дру
шт/
култ
урн
е  

Екс
кур
зије 

СВЕГА ПРИ
ПРЕ
МА 

Рад 
са 
род
ите
љи
ма 

Стр.
Ус. 

Рад 
у 
стр. 
орга
ним
а 

Шк. 
еви
ден
ција 

Дежу
рство 

Реа
лиз
ова
њ 
пој. 
акт. 

Ост
али 

СВЕ
Г 

% Укупно 
 

ддн
евн
о 

нне
дљ
њн
о 

 
годишње 

наст раднн 

ВУЛЕТИЋ МАША српски језик 8/2 
5/1,,3 
8/1,2 

18  1 1 1 1 1 0,50 0,50 24 10 1 1 1 1 1 0,50 
0,5
0 

16 100 8 40 1440 576 

2016 

МИХАЈЛОВ 
ЂОРЂЕВИЋ 
МАРИЈА 

српски језик 6/2 
6/1,2 
7/1,2 
8/3 

20  1 1 1  2 1 0,50 0,50    27 
11 

 
1 1 1 1 1   1    1 

 
18 

 
111 

 
9 

 
45 

 
1599 

 
640 

 
2239 

СТАНКОВИЋ 
ЋУЛИБРК 
ДАНИЈЕЛА 

српски језик 5/2 
5/2 
7/3 

9    1 1 0,50  0,50 12 5 1 0,50 0,50 0,50 0,50   
 

8 
 

50 
 

4 
 

20 
720 288 

1008 

ИЛИЋ МАРИЈАНА  8/3 18  1 1 1 1 1 1  24 10 1 1 1 1 1 1 0     1440 576 
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замена  
Ђоковић 
Маријана 

страни језик 5-
8. енглески 

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

16 100 8 140 2016 

ТОТ ТЕА 
 

страни језик 5-
8. Енглески 

 6/1, 2 4  1       5 2  0,50 0,50 0,50 0,50   
4 22 1,8 9 317 127 

444 

ДРАГИЋЕВИЋ 
БРАНИСЛАВА 

страни језик 5-
8 немачки 

7/2 

5/1,2,3 
6/1,2  

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

22  1 1 1 1 1 1 29 29 12 1 2 1 1 1 1 1 

 
20 

 
122 

 
9,8 

 
49 

1575 703 

2460 

КАЧИНА 
СНЕЖАНА 

музичка 
култура 

 

5/1,2,3 
8/1,2,3 

 
 
 

9     1    10 4  0,50 0,50 0,50 0,50   

 
6 

 
45 

 
3,2 

 
16 

648 259 

907 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предметкоји 
предаје 

ОС Одељењ 
ученика 
у којима 
предаје 

Ред
овн
анас
тав 

Изб
орн 

Доп Дод ЧОС СА При
пре
ма 
за 
так
м. 
пис. 
зад
аци 

Дру
шт/
култ
урн
е  

Екск
урзи
је 

СВЕГА ПРИ
ПРЕ
МА 

Рад 
са 
род
ите
љи
ма 

Стр.
Ус. 

Рад 
у 
стр. 
орга
ним
а 

Шк. 
еви
ден
ција 

Деж
урст
во 

Реа
лиз
ова
њ 
пој. 
акт. 

Ост
али 

СВЕ
Г 

% Укупно 
 

ддн
евн
о 

нне
дљ
њн
о 

 
годишње 

наст радни 

СТОЈКОВИЋ 
ДАНИЈЕЛА 

музичка 
култура 

 
7/1,2,3 
6/1,2 

  5       1  6 2 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25   
4 25   2 10 360 144 

504 

АТАНАЦКОВ 
ЈОВИЦА 

ликовна 
култура 

 5,6,7,8 14     2  1  17 8  0,50 1 0,50 1   

 
11 

 
70 

 
5,6 

 
28 

 
1008 

 
403 

1411 

МУЧИ РОБЕРТ Географија  5,6,7,8 
19 
гео 

 1 1  1 1 1  24 10  1 1 1 1   
 

  14 
 

95 
 

7,6 
 

38 
1368 547 

        1915 
 

ДИВНИЋ ЈЕЛЕНА Историја  5,6,7,8, 
19 
ист 

 

   1 
ГР 

1 1  1 1  0 24 10  1 1 1 1 1 1 

 
16 

 
100 

 
8 

 
40 

11440  
576 

2016 

ДОЛОВАЧКИ 
ЈАСМИНА 

математика 5/3 
5/2,3  
7/1,2 

20  1 1 1 1 1 1 1 27 11 1 1 1 1 1 1 1 
18 111 9 45 1599 640 

2239 
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8/3 

НОВОКМЕТ 
БРАТИСЛАВ 

Математика 5/1 
5/1 

6/1,2  
8/1,2 

20  1 1 1 1 1 1 1 27 11 1 1 1 1 1 1 1 

18 111 9 45 1599 640 

2239 
 

ЛАЛИЋ МИЛОШ Математика  7/3 44  1       5 2  0,50 0,50 0,50 0,50   
4 22 1.8 9 317 127 

444 

СЕКЕЉ ЈОЖЕФ 
Физика 
 

8/1 
ФИЗ 6-8 

ТИО 
8/1,3 

16 
физ
ика 

4 
ТИО 

1  1 1 0,50  
0,5
0 

24 10 1 1 1 1 1 1  
 

16 
 

100 
 

8 
 

40 
1440 576 

2016 

ОБРАДОВИЋ 
МАЈА 
 

Биологија 7/1 

5/1,2,3 
6/2 

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

6/1 

22  1 1 1  0,50 0,50 1 27 10 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

17 

 
 

110 

 
 

,088 

 
 

44 

1584      633 

2217 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предметкоји 
предаје 

ОС Одељењ 
ученика 
у којима 
предаје 

Ред
овн
анас
тав 

Изб
орн 

Доп Дод ЧОС СА При
пре
ма 
за 
так
м. 
пис. 
зад
аци 

Дру
шт/
култ
урн
е  

Екск
урзи
је 

СВЕГА ПРИ
ПРЕ
МА 

Рад 
са 
род
ите
љи
ма 

Стр.
Ус. 

Рад 
у 
стр. 
орга
ним
а 

Шк. 
еви
ден
ција 

Деж
урст
во 

Реа
лиз
ова
њ 
пој. 
акт. 

Ост
али 

СВЕ
Г 

% Укупно 
 

ддн
евн
о 

нне
дљ
њн
о 

 
годишње 

наст радни 

РИТОПЕЧКИ АНА Хемија 7/3 5,6,7, 8  12  1  1    1 15 6 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  
 
9 

 
60 

 
  5 

 
24 

864     346 

1210 

МИЛОШЕВИЋ 
АЛЕКСАНДАР 

Техничко  
технологиј 
 

6/1 

ТТ 
5,6, 
ТИО 

7, 8/2 
ИН 

6/1,2 

20 
ТТ 
10 

ТИ
О 
8 

ИН 
2 

   1 1 1 0,50 
0,5
0 

24 10 1 1 1 1 1 1  

 
 
 

16 

 
 
 

100 

 
 
 

 8 

 
 
 

40 

 
 

1440 

 
 

  576 

2016 

БУГАРИНОВИЋ 
ДРАГАН 

Физичко 
здравстве 
васпитањ 

 
ФЗ 

5/1,2,3 
6/1,2 

20 
ФЗ 
12 

    2 1 1  24 10 1 1 1 1 1 1    
 

16 
 

100 
 

8 
 

40 
1440 576 

        2016 
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ФВ 
7/1,2 
8/3 

ФВ 
8 

МАРИЋ  
МАЈА 

Физичко 
здравстве 
васпитањ 

 

ФЗ 
5/1,3 

ФВ 
7/3 

8/1,2 

9 
ФЗ 
3 

ФВ 
  6 

    1    10 4  0,50 0,50 0,50 0,50   

 
6 

 
45 

 
3,2 

 
16 

   648 259 

          
          907 

ШУШУЛИЋ 
АЛЕКСАНДАР 

Изабрани спорт  
ИС 
7/3 

8/1,2,3 
 

ИС 
4 

   1    5 1  0,50 0,50 0,50 0,50   

 
3 

 
20 

 
1,6 

 
8 

288 115 

 
        403 
 

 

 
 
 
 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предметкоји 
предаје 

ОС Одељењ 
ученика 
у којима 
предаје 

Ред
овн
анас
тав 

Изб
орн 

Доп Дод ЧОС СА При
пре
ма 
за 
так
м. 
пис. 
зад
аци 

Дру
шт/
култ
урн
е  

Екск
урзи
је 

СВЕГА ПРИ
ПРЕ
МА 

Рад 
са 
род
ите
љи
ма 

Стр.
Ус. 

Рад 
у 
стр. 
орга
ним
а 

Шк. 
еви
ден
ција 

Дежу
рство 

Реа
лиз
ова
њ 
пој. 
акт. 

Ос
та
ли 

СВЕ
Г 

% Укупно 
 

ддн
евн
о 

нне
дљ
њн
о 

 
годишње 

наст радни 

ВАСИЋ ДУШАН 

веронаука  од 1-8 р  13    1  2  16 6  1 1 0,50 0,50 1  

 
10 

 
65 

 
4,4 

 
22 

936 
 

    374 

       1310 

САША 
ПЕТРОВИЋ/КРНИ
ЧАН ВИКТОРИЈА 

информатика 
рачунарство 
 

 7.8  
ИР 
7 

     2  9 3  0,50 0,50 0,50 0,50   
 

5 
 

35 
 

2,8 
 

14 
504      202 

         706 

ЛАЛИЋ МИЛОШ 
информатика 
рачунарство 
 

 5  3      1  4 1  0,25 0,25 0,25 0,25   
   2 15 1,2 6 216     87 

          302 

АЛБУ САВИЋ АНА  од 5-8 р  4      2  6 2  0,25 0,25 0,25 0,50    25   2 10 360    144 
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грађанско 
васпит 

 4 
 

           504 

АЛБУ САВИЋ АНА румунск 
језик 

 1-8  2      1  3 0,50  0,25 0,25 0,25    
1 20 01,6 8 144     259 

201 

       АНТИЋ      
  КОРНЕЛИЈА мађарски језик  1-8 4 44     1 11  55 22  

00,2
5 

00,2
5 

00,2
5 

00,25   
33 220 11,6 88 287     113 

         403 

 
 
 
 
 
 

Ред 

Бр. 

Презиме и име 

стручног сарадника 

Радно 

место 

Рад 

са 

учен

ици

ма 

Планир

ање и 

програ

мирањ

е 

Уна

пре

ђењ

е 

обр

азов

но 

вас 

рад

а 

Сарад

њса 

родите

љима 

Сарадња са 

инстритуциј 

Аналитичко 

истраживачки 

 рад 

СВЕГА Припр

ема 

Рад у 

стр. 

орган

има 

Стучно 

.усавршавање 

Школска 

евиденциј 

СВЕГА % Укупно 

 

ддне

вн 

ннедљ

њн 

 

годишње 

 

1 

 

МАРИЈАНА 

СПИШЈАК/МОМИ

РОВ ИВАНКА 

 

педагог 

 

 

10 

 

5 

 

8 

 

3 

 

2 

 

2 

 

30 

 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

 

100 

 

8 

 

40 

 

    2016 

 
Презиме и име 

стручног сарадника 

Радно 

место 

Васп

итно 

Библио

текчко 

Сар

адњ

Сардњ

а са 

Израда 

летописа 

СВЕГА Плани

рање 

Рад у 

стр. 

Стучно 

.усавршавање 

Евиденциј СВЕГА % Укупно 
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обра

зовн

а 

дела

тнос

т 

инфор

мацион

а 

делатн

ост 

а са 

инст

риту

циј 

настав

ницим

а 
Културна и 

јавна 

делатност 

и 

прогр

амира

ње 

орган

има 

ддне

вн 

ннедљ

њн 

 

годишње 

 
2 

СТОЈА СЕНКА библи
отекар 

 
12 

 
10 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
  30 

 
7 

 
1 

 
1 

 
1 

 
  10 

 

50 

 

4 

 

20 

 

  1008 

                                                                                                           УКУПНО СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 1 x 2016 = 2.016+1008 x 1= 3.024 часова рада 

 

 
 
 
 
 

Презиме и име  Радно место Одржавање 

уређејаи 

опреме 

Отклањање  

кварова 

Мајсторски 

 радови 

Кошење траве Чишћење 

снега 

Одржавање ПП 

опреме 

Обил

азак 

прост

орија 

Остали послови % Укупно 

 

дневн 
недељ 

ГОЛУБОВИЋ 

СИНИША 

Школски мајстор 15 10 4 3 3 2 1 2 100 8 100 

Презиме и име Радно место Преузимаи 

сервирање 

хране 

Одржавање 

хигијене 

Сервирање за време 

школских свечаности 

Санитарна 

исправност 

Евиденција               Остали послови        % дневно недељ 

  

БОГ       

БОГБОГДАНОВИЋ  

        ВЕРИЦА 

сервирка 

15 8 3 
           2 

   
         3 

1 

         

 

  80 

      6,4      32 

  

Презиме и име  Радно место Одржавање хигијене у 

школским просторијама и 

школском дворишту 

Одржава

ње 

зеленила 

Дежурство Организовање 

школских 

свечаности 

Чишћење 

снега 

Остали послови  100 Укупно 

дневно  

     8  
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БОГДАНОВИЋ 

ВЕРИЦА 

Помоћни радни 3 

 

   2 1             1         0,50 0,50 

         

 20                Укупно 

дневно недељ 

       1,6    8 

КОРАК СТЕВАН 

Помоћни радни 15 

 

   10 5             4         5 1 

         

 1100   

дневно  

      8  

БУГАРСКИ 

АОРИКА 

Помоћни радни 15 

 

   10 5             4         5 1 

         

 100            Укупно 

дневно  

        8  

ТОМИЋ 

ЈОВАНКА 

Помоћни радни 15 

 

   10 5             4         5 1 

         

 100   Укупно 

дневн

о 

 

        8  

СТОЈА 

ДАЛИБОРКА 

Помоћни радни 15 

 

   10 5             4         5 1 

         

 100  

дневно  

     8  

ВЕЉИЋ 

БИЉАНА 

Помоћни 

радник 

15 

 

   10 5             4         5 1 

         

 100  

 дневно  

      8  

РАЈЧИЋ СОЊА Помоћни радни 

15 

 

   10 5             4         5 1 

         

  

100 

 

  Укупно 

дневно  

     8  

ЈАГОРИДОВСКИ 

БИЉАНА 
Помоћни радник 

15 

 

   10 5             4         5 1 

         

 1100  Укупно 

 дневно  

     8  

ИЛИЋ 

ДАНИЈЕЛА 
Помоћни радник 

14 

 

   8 4             1         4 1 

         

 180  Укупно 

 дневно  

     6,4  
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2.6 Извештај о раду продуженог боравка 
 
 
У овој школској години било је уписано 35 ученика (15 дечака и 20 девојчица). То је била 
једна хетерогена група од ученика првог и другог разреда. Ученици су углавном редовно 
похађали боравак. 
.Продужени боравак је смештен у 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 и дружење са пријатељима из словеначке 
Основне школе „Велика долина“ из Јесеница на Долењскем,разни конкурси и 
такмичења,уређење школе) 
Успоставили смо добре односе са ученицима предшколске установе који су нам били 
драги гости (то се одразило на број уписаних првака за школску 2019/2020. годину.) 
25.1.2019. год. организовали смо угледни час посвећен Светом Сави.Ученици су кроз 
игру научили о животу и делу Светог Саве,а затим правили переце. Ученици су радо 
долазили у боравак јер је све рађено кроз игру на занимљив и њима приступачан начин. 

2.7 Извештај о раду школске кухиње 
 
Ђачка кухиња ради свакоднедно у 2 смене. ИСХРАНА ученика је организована на принципу 
сервирања готове хране. Јеловник је направио 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 
2019. године. Преко Центра за социјални рад добијамо око 100 бесплатних ужина за 
социјално угрожене ученике.  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.  
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2.1  
 

3.1 Извештај о  реализацији школског календара  
  

            Настава је у току школске године реализована према Правилнику о школском 
календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019. 
годину 
 

         

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ   
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Прво полугодиште почело је у понедељак, 3. 9. 2018. Године, а завршило се у петак, 21. 
12. 2018. Године и имало је 80 наставних дана 
 
Друго полугодиште почело је у уторак, 15. Јануара 2018.  И завршило се у петак, 14. 6. 2019 
за ученике од 1 – 7. Разреда и имало је 100 дана, односно 31. 5. 2019. За ученике 8. 
Разреда и имало је 90. Дана 
 
Класификациони периоди  
Кл. Период =, 3. 9. 2018 – 26. 10. 2018. -  40 наставних дана  
 
Други квартал = 29. 10. 2018 – 21. 12. 2018. Када се завршило прво полугодиште 
 
Полугодиште – 3. Кл. Период = 15. 1. 2018 – 22. 3. 2019. Године  
 
Последњи квартал  - 25. 3. 2019. - 31. Мај – за ученике  8. Разреда –  
 
Крај наставне године за остале разреде  од 1 – 7. Разреда је петак, 14.  6. 2019. 
Већа – 14. И 20 и 21. 6. 2019. Након чега су родитељски састанци  
Подела књижица и сведочанстава за остале разреде – петак, 28. 6. 2019. 
 
Календаром  су биле предвиђене и 3 наставне  суботе –  
17. 11. 2018.  - према распореду часова за понедељак,  
19. 1. 2019. - према распореду часова за петак и 
4. 5. 2019. - према распореду часова за понедељак 
 
Пробни завршни испит за ученике 8. разреда организован је : 
Петак – 12. 4. 2019. и  
Субота 13. 4. 2019.  
 
Завршни испит за ученике 8. разреда организован  је : 
 
Понедељак, 17. 6. 2019. 
Среда, 19. 6. 2019. 
Четвртак, 20. 6. 2019. 
 
Зимски – пролећни – летњи распуст 
 
Зимски распуст -, 24. 12. 2018. - 14. 1. 2019.  
 
Пролећни распуст - 19. Април 2019., -  2. Маја 2019. године. 
 
Летњи распуст - 17. Јун 2019. Године, - петак 31. Август 2019.  
За ученике 8. разреда летњи распуст почео је по завршетку завршног испита. 
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3.2 Надокнада пропуштеног образовно-васпитног рада због епидемије 
грипа од 18. до 24. фебруара 

 
Због епидемије грипа настава није извођена од 18. до 24. фебруара. Да би се извршила 
надокнада часова, донет је План надокнаде часова који је усвојило НВ, а о плану 
надокнаде позитивно мишљење дао је Савет родитеља. План надокнаде усвојен је  од 
стране ШО. Из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице добили смо сагласност за план надокнаде који је 
изгледао овако: 
 
Распоред надокнаде часова – виши разреди 
Претчас у поподневној смени 
Од 4. до 8. марта надокнађује се 1. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 11. до 15. марта надокнађује се 2. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 1. до 5. априла надокнађује се 3. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 8. до 12. априла надокнађује се 4. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 13. до 17. маја надокнађује се 5. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
Од 20. до 24. маја надокнађује се 6. час одговарајућег дана од 12:10 до 12:55 
 
 
Распоред надокнаде часова – нижи разреди 
6. час у поподневној смени 
Од 18. до 22. марта надокнађује се 1. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 25. до 29. марта надокнађује се 2. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 15. до 18. априла и 3. маја надокнађује се 3. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 6. до 10. маја надокнађује се 4. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
Од 27. до 31. маја надокнађује се 5. час одговарајућег дана од 17:30 до 18:15 
 

3.3 Полазне основе рада школе 
 
Школа је  у 2018/2019. школској години остварила све облике образовно – васпитног рада 
утврђене Правилником о наставном плану и програму наставе и учења за 1. и 5. разред 
као и за остале разреде у складу са Правилником о наставном плану и програму за 
одређени разред. 
Све активности су реализовати у складу са ШРП. 
1. и 5. разред, као и остали  разреди реализовани су у складу са ШП. 
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3.4 Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2018/19. 
години 

 
1. разред 

Наставни предмет Аутор-и Textbook name, publisher and 
year of publication 

  

Српски језик Наташа Станковић 
Шошо, Маја Костић 

"Реч по реч"- читанка за српски језик за први 
разред основне школе, "Нови Логос", 2018 

Српски језик Татјана Митић, 
Душка Милић 

Наставни листови уз Буквар за први разред 
основне школе, "Ново Логос", 2018 

Српски језик Душка Милић, 
Татјана Митић 

Словарица уз Буквар, "Нови 
Логос", 2018 

  

Српски језик Душка Милић, 
Татјана Митић 

Буквар за први разред основне школе, 
"Нови Логос", 2018 

 

Енглески језик (1. страни 
језик) 

Susan Innuzzi Family and Friends Foundation 2nd Edition, 
уџбеник за први разред, OUP,Novi  Logos, 2017 

Математика Ива Иванчевић 
Илић, Сенка 
Тахировић 

Математика -уџбеник за први разред  основне 
школе 1. 2. 3. и 4. део, "Нови Логос", 2018 

Ликовна култура Сања Филиповић Маша и Раша свет у мојим рукама ликовна 
култура за 1. разред основне школе, Кlett, 
2018 

Свет око нас Зоран Б. Гаврић, 
Драгица 
Миловановић 

Маша и Раша-свет око нас -1. и 
2. део, Кlett, 2018 

  

Музичка култура Драгана Михајловић 
Бокан, Марина 
Ињац 

Музичка култура уџбеник за први разред 
основне школе, "Нови Логос", 2018 

Верска настава - 
православни катихизис 
(изборни) 

Епископ 
браничевски 
Игњатије. 

Православни катихизис., Завод за 
уџбенике Београд., 2010 
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2. разред 
 
 

Наставни предмет Аутор-и 

Српски језик Радмила Жежељ Ралић 

Српски језик Радмила Жежељ Ралић 

Српски језик Радмила Жежељ Ралић 

Енглески језик Naomi Simmons 

Енглески језик Naomi Simmons 

Свет око нас Биљана Животић 

Свет око нас Биљана Животић 

Музичка култура Маја Соколовић Игњачевић,Габријела Грујић 

Верска настава - православни катихизис 
(изборни) 

Епископ браничевски Игњатије 

Грађанско васпитање (изборни) Нада Игњатовић-Савић,Јелена Димитријевић,Валерија Живковић,Станка Жица,Татјана Живановић,Смиљана Грујић,Марина 
Остојић 

Математика Бранислав Поповић,Ненад Вуловић,Петар Анокић,Мирјана Кандић 

Математика Бранислав Поповић,Ненад Вуловић,Петар Анокић,Мирјана Кандић 

Математика Бранислав Поповић,Ненад Вуловић,Петар Анокић,Мирјана Кандић 

Чувари природе (изборни) Станка Брдар 

 
 
3. разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„KLETT“ 

Маша и Раша 
„Река речи“, 
читанка за трећи 
разред основне 
школе+ СD, 
ћирилица 

Радмила Жежељ 
Ралић 

 

Маша и Раша „О 
језику“, граматика 
за четврти разред 
основне школе, 
ћирилица 

Радмила Жежељ 
Ралић 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 
Маша и Раша 
математика, 
уџбеник за трећи 

Бранислав 
Поповић, Ненад 
Вуловић, Петар 
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разред основне 
школе 
ћирилица 

Анокић, Мирјана 
Кандић 

Маша и Раша 
Радна свеска 1. део 
+ 2. део 
ћирилица 

Бранислав 
Поповић,  Ненад 
Вуловић, Петар 
Анокић, Мирјана 
Кандић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Маша и Раша 
Природа и 
деуштво уџбеник 
за трећи разред 
основне школе 
ћирилица 

Радмила Жежељ 
Ралић 

 

Маша и Раша 
Радна свеска 
ћирилица 

Радмила Жежељ 
Ралић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Маша и Раша 
Музичка култура, 
уџбеник за трећи 
разред основне 
школе + СD 
ћирилица 

ГАбријела Грујић, 
Маја Соколовић 
Игњачевић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Family and friends 1 
+ CD, уџбеник за 
трећи разред 
основне школе 

Naomi Simmons  

Family and friends 1 
, радна свеска за 
трећи разред 
основне школе 

Naomi Simmons  
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4. разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„KLETT“ 

Маша и Раша 
„Речи чаробнице“, 
читанка за четврти 
разред основне 
школе+ СD, 
ћирилица 

Радмила Жежељ 
Ралић 

 

Маша и Раша „О 
језику“, граматика 
за четврти разред 
основне школе, 
ћирилица 

Радмила Жежељ 
Ралић 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Маша и Раша 
Уџбеник 
ћирилица 

Бранислав 
Поповић, Ненад 
Вуловић, Марина 
Јовановић, 
Анђелка Николић 

 

Маша и Раша 
Радна свеска 
ћирилица 

Бранислав 
Поповић, Марија 
Станић, Ненад 
Вуловић, Сања 
Милојевић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Маша и Раша 
Уџбеник 
ћирилица 

Винко Ковачевић, 
Бранка Бечановић 

 

Маша и Раша 
Радна свеска 
ћирилица 

Винко Ковачевић, 
Бранка Бечановић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 
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„КЛЕТТ“ 

Уџбеник,“Чаробни 
свет музике“ + СD 
ћирилица 

Гордана Илић  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„OUP/Oxford 
University Press“ 

Project 1 (четврто 
издање) 
 

Tom Hutchinson  

 
5. разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Уметност речи, 
читанка за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Наташа Станковић 
Шошо, Бошко 
Сувајџић 

650-02-00026/2018-
07 од 24.04.2018. 

Дар речи, 
граматика за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Јелена Срдић 

Радна свеска уз 
уџбенички комплет 
српског језика и 
књижевности; 
ћирилица 

Наташа Станковић 
Шошо, Бошко 
Сувајџић, Јелена 
Срдић 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Математика, 
уџбеник за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Небојша 
Икодиновић, 
Слађана 
Димитријевић 

650-02-00170/2018-
07 од 27.04.2018. 

Математика, 
збирка задатака за 
пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Бранислав 
Поповић, Марија 
Станић, Ненад 
Вуловић, Сања 
Милојевић 

БИОЛОГИЈА 
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Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„BIGZ školstvo“ 

Биологија, за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-
07 од 27.04.2018. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Музичка култура, 
уџбеник за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Габријела Грујић, 
Маја Соколовић 
Игњатовић, Саша 
Кесић 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Magnet 1, немачки 
језик за пети 
разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна 
свеска, аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

650-02-00028/2018-
07 од 17.04.2018. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Техника и 
технологија, за 
пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Ненад Стаменовић, 
Алекса Вучићевић 

650-02-00132/2018-
07 од 27.04.2018. 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„ФРЕСКА“ 

Историја 5-
уџбеник са 
одабраним 
историјским 
изворима за пети 
разред основне 
школе; 
ћиричица 

Данијела 
Стефановић, 
Снежана 
Ферјанчић, Зорица 
Недељковић 

650-02-00095/2018-
07 од 24.04.2018. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„The English Book“ 

Project 2, енглески 
језик за пети 
разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна 
свеска, аудио CD), 
четврто издање 

Tom Hutchinson, 
Rod Fricker 

650-02-00045/2018-
07 од 27.04.2018. 

GEOGRAFIJA 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„ЛОГОС“ 

Уџбеник, за пети 
разред основне 
школе;  
ћирилица 

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-
07 од 27.04.2018. 

 
6. разред 
 

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 
Назив издавача Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Нови Логос Српски језик и књижевност за 6. 
разред основне школе, уџбенички 
комплет 
Уметност речи-читанка 
Дар речи-граматика 

Наташа Станковић Шошо и 
Бошко Сувајџић 
Слађана Савовић, Јелена 
Срдић, 
Драгана Ћећез Иљукић 

Нови Логос Радна свеска  

 

ПРЕДМЕТ: Математика 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

„KLETT” 
Математика, уџбеник за шести разред основне школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

„KLETT” 

Математика, збирка задатака за шести разред основне 

школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 
ПРЕДМЕТ: Биологија 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
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„БИГЗ 

школство” 

Биологија за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Дејан Бошковић 

 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Физика  
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Нови Логос Физика 6, уџбеник са збирком 
задатака и лабораторијским 
вежбама за шести 
разред основне школе; ћирилица 

Александар Кандић, 
Горан Попарић 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 
Назив издавача Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

”THE ENGLISH 
BOOK“ 

Project 3,eнглески језик за шести разред основне 
школе; 
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), 
четврто издање 

Аутор уџбеника Tom Hutchinson 
aутори радне свеске Tom 
Hutchinson, 
Rod Fricker 

 

ПРЕДМЕТ: Немачки језик 
Назив издавача Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Klett Magnet Neu 2, немачки 
језик за шести разред 
основне школе, друга 
година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска, 
два ЦД-а) 

Đorđo Mota i Vesna 
Nikolovski 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/именааутора 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Раде Михаљчић 

 

ПРЕДМЕТ: Географија 
Назив 

издавача 
Наслов 

уџбеника  
писмо 

Име/именааутора 

„НОВИ 
ЛОГОС“ 

Географија за 
шести разред 

Снежана Вујадиновић 
Рајко Голић 
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основне школе; 
ћирилица 

Дејан Шабић 

 
 

ПРЕДМЕТ: Музичка култура 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО“ 

Музичка култура 6 
уџбеник за шести 
разред основне школе 

Јасмина Чолић и Маријана 
Савов Стојановић 

 
 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 
Назив издавача Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

„БИГЗ школство” 

Ликовна култура 6, уџбеник за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

Миливоје Мишко 

Павловић 

 

ПРЕДМЕТ: Техника и технологија 
Назив издавача Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Klett Техника и технологија Алекса Вучићевић; Ненад Стаменовић 

 

ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 
Назив издавача Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена 

аутора 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и рачунарство за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Милош Папић, 

Далибор 

Чукљевић 

 
7. разред 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Ризница речи, 
читанка за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 
 

Граматика 7, 
српски језик за 
седми разред 
основне школе; 
ћирилица 
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Радна свеска уз 
уџбенички 
комплет, српског 
језика за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Математика 7, 
уџбеник за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Небојша 
Икодиновић, 
Слађана 
Димитријевић 

 

Математика 7, 
збирка задатака за 
седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Бранислав 
Поповић, Марија 
Станић, Ненад 
Вуловић, Сања 
Милојевић 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Биологија, уџбеник 
са електронским 
интерактивним 
одатком за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Петров, Пауновић  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„БИГЗ“ 

Музичка култура, 
уџбеник за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 650-02-71/1/2012-
06-07.06.2012. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 
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„КЛЕТТ“ 

Magnet 3, немачки 
језик за седми 
разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна 
свеска, аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Техничко и 
информатичко 
образовање, за 
седми разред 
основне школе; 
књига и радна 
свеска 
ћирилица 

Тасић 
Глушац 

 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Историја 7-
уџбеник  за седми 
разред основне 
школе; 
ћиричица 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„THE ENGLISH 
BOOK“ 

Project 4, енглески 
језик за седми  
разред основне 
школе; уџбеник, 
радна свеска, 
четврто издање 

  

 
 
 
 
 
 
ГЕОГРАФИЈА 
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8. разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Уметност речи, 
читанка за осми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 
 

Дар речи, 
граматика за осми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 

Радна свеска 8, уз 
уџбенички комплет 
српског језика и 
књижевности; 
ћирилица 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Математика 8, 
уџбеник за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

  

Математика 8, 
збирка задатака за 
седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Биологија, уџбеник 
за осми разред 
основне школе; 
ћирилица 

  

 
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„БИГЗ“ 

Музичка култура, 
уџбеник за осми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Magnet 4, немачки 
језик за осми 
разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна 
свеска, аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„Завод за 
уџбенике“ 

Техничко и 
ингорматичко 
образовање, за 
осми разред 
основне школе; 
књига и радна 
свеска 
ћирилица 

Тасић 
Сајферит 

 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Историја 8-
уџбеник  за осми 
разред основне 
школе са 
тематским 
атласом; 
ћиричица 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 
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„THE ENGLISH 
BOOK“ 

Project 5, енглески 
језик за осми 
разред основне 
школе;  уџбеник, 
радна свеска, 
четврто издање  

  

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Географија 8, 
уџбеник за осми 
разред основне 
школе; радна 
свеска;  
ћирилица 

  

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Физика 8, уџбеник 
за збирком 
задатака и 
лабораторијским 
вежбама за осми 
разред основне 
школе;  
ћирилица 

  

ХЕМИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Хемија 8, уџбеник 
за осми разред 
основне школе; 
радна свеска са 
демострационим 
огледима;  
ћирилица 

  

 
 
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину 

 

41 
 

3.5 Извештај о броју ученика на крају школске године и флуктоацији 
ученика  у току   школске године  

 
На почетку школске 2018/2019. школа је имала укупно 426 ученика.   
 
Број ученика на крају школске 2018/2019. године школа је имала 417 ученика, од чега је 
216 дечака и 201 девојчица.  
 
 

Одељење Дечака Девојчица 

Укупан 
број 

ученика 

I1 12 12 24 

I2 13 12 25 

II1 3 11 14 

II2 9 11 20 

II3 8 8 16 

III1 13 9 22 

III2 14 9 23 

IV1 10 10 20 

IV2 5 10 15 

IV3 9 10 19 

V1 11 9 20 

V2 11 10 21 

V3 10 12 22 

VI1 11 12 23 

VI2 10 3 13 

VII1 11 6 17 

VII2 12 8 20 

VII3 10 8 18 

VIII1 11 10 21 

VIII2 12 10 22 

VIII3 11 11 22 

I-VIII 216 201 417 
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3.6  Извештај о реализацији спортских,  културних и рекреативних   
активности  

 
У току школске године  ученици наше школе су  активно учествовали  у великом броју 
различитих културних и спортских манифестација у сопственој организацији, као и  на 
локалном нивоу. Реализоване су и бројне активности које обухватају: 

- Организовање и учешће у културним акцијама школе; 
- Координација рада на организовању књижевних сусрета и постављању тематских 

изложби 
- Сарадња са културним установама које се баве књигом; 
- Сарадња са установама културе као што су позоришта, биоскопи, музеји; 
- Посећивање манифестација и центара који се баве књигом: сајма књига, великих 

библиотека, промоција књига...  
 
 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ 
ПОСЛОВА 

Пријем првака у фискултурној сали школе – прваке су, поред 
директорке школе,  учитељица Светлане и Снежане, 
дочекали и остали учитељи и наставници школе; 

03. септембар 
2018. 

Ученици, учитељи 
првих разреда, 
остали запослени и 
родитељи 
 

 

У петак 7.9.2018. за време 6. часа одржан је Базар књига. 
Ученици виших разреда имали су прилику да размене старе 
уџбенике, разну литературу, часописе, школски прибор и 
свакакве деци интересантне драгулије. Уз музику и у 
веселом расположењу протекла је трампа, а свако је кући 
понео нешто старо, а ново што ће му улепшати почетак 
школске године и дане који долазе. У току дана, на разгласу 
је читано обавештење којим су се сви подсетили да се у 
суботу 8.9. обележава Светски дан писмености. Свој 
допринос обележавању овог датума дали су осмаци 
направивши пано о настанку првог Српског рјечника Вука 
Стефановића Караџића, који ће презентовати током ове 
недеље осталим одељењима. 

7.септембар.2018. Ученици, 
наставници 

Посета „Ковинских бећара“ и КУД “Абрашевић“ 25. септембар 
2018. 
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,,Дан језика“ је културна манифестација која се обележава 
три дана у свим школама широм Словеније. Група од 16 
ученика од 4. до 8. разреда, 4 наставника и директор ОШ 
,,Ђура Јакшић“ из Ковина били су позвани 26, 27. и 28. 
септембра ове године да буду гости и учесници ове 
манифестације у ОШ ,,Велика Долина“ крај Брежица у 
Словенији. 
 
У братимљењу школа посредовало је Удружење Словенаца 
,,Логaрске Долине“ из Панчева са којим наша школа 
годинама сарађује. Пролетос су колеге из Словеније 
посетиле нашу школу, били гости Ковина и Панчева, а 
узвратна посета организована је овог септембра. 
 
Ова међународна сарадња је била изузетна прилика да се 
ученици и наставници боље упознају, стекну нова знања, 
размене искуства и развију пријатељство. 
 
Тродневни програм је обухватао разноврсне активности у 
школи, спортске игре и излете. Ученици и наставници су 
време проведено у школи искористили на најбољи начин. 
Домаћини су изузетно љубазни, пријатни, отворени за 
сарадњу. Присуствовали смо језичким радионицама, 
часовима креативног писања, домаћинства-где су ученици 
правили пецива и колаче које су послужили у паузи, писала 
се ,,обрнута“ бајка, песме на словеначком, српском и 
енглеском језику, говорило се о Прешерну и Вуку Караџићу. 
 
Логичке игре и задаци у природи привукли су велику пажњу 
наших ученика и наставника. Сам дочек уз звуке песме ,,Ој, 
Мораво“ дирнуло је све присутне, у наставку уз песму и 
рецитал домаћини су пожелели добродошлицу. 
 
Три дана ученици су имали оброке у школи, разноврсну 
понуду хране за доручак и ужину и пажљиво одабран и 
припремљен ручак. Све излете пратила је додатна ужина. 
Ученици воде рачуна о хигијени радног простора и околине 
која је изузетно чиста и уредна, а томе доприноси обавезно 
преобување у школи, контејнери за рециклажу, поспремање 
трпезаријских столова, чишћење подова и учионица по 
потреби. 
 
ОШ ,,Велика Долина“ има око 130 ученика у 9 разреда, у 
оквиру школе је и обданиште. Школа је пространа, 

28. септембар 
2018. 

Ученици, 
наставници, 
директор 
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савремено опремљена, креативно уређена и настава је 
једносменска, почиње у 7:35, а завршава се у 16:15, за 
ученике и наставнике је обезбеђена исхрана и превоз. 
Ученици су дисциплиновани, весели, много се полаже на 
кретање, спорт, активности у природи. Наставници имају 
присан и родитељски однос са ученицима пун топлине. 
 
Наши ученици су другог дана извели игроказ ,,Волимо 
Словенију“, делови су говорени и на словеначком језику, јер 
су неки од ученика похађали курс словеначког језика у нашој 
школи. Добили смо све похвале за наступ. Обишли смо 
неколико културних места, дворац Шентвид и град 
Мокрице, градско језгро Брежица, музеј (библиотеку), родну 
кућу филолога и академика професор др. Јоже Топоришича. 
 
Ученици су били смештени у породицама својих вршњака 
који су их индивидуално у вечерњим сатима извели у 
обилазак терма „Чатеж“ и у локалне ресторане и кафиће. 
Деца су се веома брзо зближила, па је растанак био уз неку 
сузу и дозу туге, јер ево већ је крај, а остали бисмо још. 
 
Директорка школе је на растанку захвалила домаћинима на 
тродневном гостопримству и позвала их да буду наши гости 
наредне године. 
 
За нас наставнике ово је био вид стручног усавршавања, а 
нешто и научено применили смо одмах при доласку у 
Ковин. За ученике ово путовање је незаборавно искуство. 
Захвални су свима који су им омогућили овај боравак у 
Словенији, а на првом месту родитељима, својим 
наставницима, јер наша школа је једна од ретких у Србији 
која поред своје основне делатности негује 
мултикултуралност и међународну сарадњу, као и локалној 
самоуправи која нам је обезбедила превоз до Словеније. 

Представници Културног дома Румуна „Лумина“ из Ковина, 
г. Илија Сармеш и г. Константин Багера, посетили су 5. 
октобра нашу школу и том приликом школској библиотеци 
поклонили књиге и уџбенике на румунском језику. 
 
Тим поводом у школској библиотеци организован је 
пригодан програм у коме су учествовали ученици виших 
разреда наше школе који похађају наставу румунског језика 
са елементима националне културе, а директорка школе, 

06. октобар 2018. Директор школе, 
библиотекар, 
наставник 
румунског језика 
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Иванка Момиров, уручила је захвалницу удружењу 
„Лумина“. 
 
Потпредседник удружења „Лумина“, г. Илија Сармеш, 
истакао је да је поклон њиховог удружења само мали гест 
подршке очувању румунског језика у Ковину и изразио 
изузетно задовољство што се, након вишедеценијске паузе, 
у нашој школи поново учи румунски језик. 
 
О овом догађају објављен је текст и у новинама „Libertatea“, 
недељнику на румунском језику. 

Дечја недеља по слоганом „Свако дете има право да живи 
срећно и здраво“ у ОШ обележeна је следећим 
активностима: 

ПОНЕДЕЉАК – Ученици су након наставе са наставницима 
пратили позоришну представу „Зато што те се плашим“ и 
предавање психолога Жарка Требјешанина у Центру за 
културу. 

УТОРАК – Након наставе организован је колективни квиз 
знања о Ковину, околини, општим чињеницама где је 
директорка школе читала питања преко разгласа, док су 
ученици са одељењским старешинама одговарали на 
папирима који су бодовани. Пошто су сви одговори били 
изузетно добри, сви ученици су крајем недеље награђени 
чоколадним бананицама. Након тога, ученици су пратили 
Општинску спортску олимпијаду која се одржала у хали 
наше школе. Наши ученици том приликом постигли су 
значајне резултате – прва места освојили су Анастасија 
Матејић и Вукота Шалипур (скок удаљ), Алекса 
Добросављевић (трка на 100 метара), а у шаху се Лана 
Ђерић истакла као прва и Никола Маричић као друго место. 
У генералном пласману, захваљујући наведеним ученицима, 
наша школа заузела је треће место. 

СРЕДА – Пријављени ученици са наставницима физичког 
васпитања учествовали су на Трци за срећније детињство. Ту 
је Вукота Шалипур заузео прво место, а Душан Петрић 
треће. Друга група ученика из свих одељења ишла је у Дом 
пензионера у пратњи наставника где су се дружили са 
старијим суграђанима, играли шах, разговарали. Остатак 
ученика остао је са одељењским старешинама да разговара 

01-07. октобар 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ђаци, наставници, 
Центар за културу 
Ковин, ОС, Црвени 
крст... 
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на тему превенције насиља, остваривању својих права, 
израђивали су паное са правилима понашања итд. 

ЧЕТВРТАК – Током наставе у Панчеву је одржано Окружно 
такмичење из атлетике на ком су Жарко Јовић (2. место у 
бацању кугле) и Вукота Шалипур (3. место у трци на 300 
метара) освојили награде. После наставе сви ученици 
организовано су ишли у биоскоп на пројекцију филма 
„Оливер Твист“ Романа Поланског . 

ПЕТАК: У фискултурној сали организовани су спортски 
сусрети ученика виших разреда и такмичење у различитим 
спортовима. Направљене су мешовите екипе за фудбал и 
одбојку, а баскет су играли ученици против наставника. 

СУБОТА: Радна субота изведена је кроз активности у центру 
града и природи. Ученици су са наставницима и 
директорком у шетњи обишли румунску и српску цркву, 
макету тока Дунава на Старом граду и обалу Дунавца, 
одговарајући на питања у вези са виђеним и са градивом из 
различитих предмета. Након тога трчали су крос на даму. 
Најбржи међу дечацима били су Жарко Јовић, Андрија 
Ратковић, Срећко Керац, Марко Ивковић и Драган Венцер, а 
међу девојчицама Ивана Ђуричанин, Валентина 
Радосављевић, Адриана Фекете, Ана Марковић и Кристина 
Новаков. 

Ученицима нижих разреда, у организацији Савета за 
безбедност у саобраћају на територији општине Ковин, 
приказана је веома занимљива и едукативна представа, у 
извођењу Аматерског позоришта, у режији Јована Грујића. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.октобар 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Савет за 
безбедност 
саобраћаја, Центар 
за културу Ковин, 
ђаци, наставници 
 

Дан примирја у Првом светском рату је државни празник у 
Републици Србији који се обележава 11. новембра. Овај 
датум подсећа на дан када су, 11. новембра 1918. године у 
железничком вагону у Компијену, силе Антанте потписале 
примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат. 

Овај државни празник се у Републици Србији прославља од 
2012. године. Пре тога се обележавао на првим часовима у 
свим основним и средњим школама у Србији од 2005. 
године. 

11. новембар 
2018. 

Удружење 
потомака општине 
Ковин, наставници, 
ученици, Центар за 
културу Ковин 
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Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет 
Наталијине рамонде, угрожена врста у Србији. Овај цвет је у 
ботаници познат и као цвет феникс. Осим овог, у амблему се 
појављује и мотив траке Албанске споменице, која се налази 
изнад цвета. Препорука је да се овај амблем носи на реверу 
у недељи која претходи празнику, као и на сам дан 
празника. 

Овај дан се празнује нерадно, а УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА је 
овај дан обележио у понедељак, 12. 11. 2018. године, а у 
обележавању 100 - годишњице учествовали су и наши 
ученици – хор, оркестар, наставник музичке културе 
Снежана Качина и директор школе као гост. СРЕЋАН 
ПРАЗНИК! 

 У недељи од 19. до 23.11.2018. ученици виших разреда 
имали су разноврсне активности које ће поводом Етно 
недеље чији је циљ ширење толеранције и међусобног 
уважавања нација које живе у Војводини. У школи већ 
постоје изборни програми који обухватају мађарски и 
румунски језик са елементима националне културе, једна 
група ученика повремено похађа и наставу словеначког 
језика, а овом приликом ће се поред тих језика пажња 
посветити још и ромском и немачком. Свакодневно су на 
разгласу бибили ти најављени очекивани садржај тога дана 
на тематском и српском језику, биће пуштана национална 
музика, организоваће језичке радионице, драматизације, 
читање поезије, гледање филмова рађених према 
књижевним делима, израда и поставка плаката, макета тока 
Дунава.  

19-23. новембар 
2018. 

Школа, наставници, 
ученици 

У уторак, 20. новембра 2018. године, одржана је трибина на 
тему "Школа ДА, дрога НЕ" у склопу активности превенције 
наркоманије у школама која је организована од стране 
Комисије за борбу против наркоманије Министарства 
здравља РС, а у сарадњи са Министарством просвете РС. 

Чланови тима задужени за нашу школу били су Јелена Зајц, 
лекар из Дома здравља Панчево, и Ивана Лукић, психолог из 
Центра за социјални рад Панчево. 

 

20. новембар 
2018. 

Дом здравља 
Ковин, наставници, 
ученици 

У суботу 1.12.2018. у свету обележен је Дан борбе против 
сиде. С обзиром да је то ненаставни дан, дан раније ученици 
осмог разреда израдили су паное са основним 
информацијама о овој болести – њеном манифетовању и 

01. децембар 
2018. 

Дом здравља 
Ковин, наставници, 
ученици 
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путевима преношења. Панои су изложени у ходнику школе 
тако да су свима доступни. 

Почетком децембра оглашена је акција прикупљања 
очуване одеће, средстава за хигијену, слатких и сланих 
грицкалица, играчака и разних ситница које би могле бити 
корисне. На учешће у овој акцији насловљеној „Пакетићи 
друг другу“ позвани су да учествују сви који су у могућности 
тако да је одзив био изузетно добар. Сортирање и паковање 
одабраних ствари обавиле су Ана Албу Савић и Маша 
Вулетић, која је и иницијатор ове акције већ годинама. 
Поклончићи су у празничном расположењу додељени 
ученицима у зборници школе. 

децембар 2018. ученици, 
наставници 

Продајна изложба новогодишњих сувенира које су правили 
ученици биће одржана последњег наставног дана овог 
полугодишта 21.12.2018. Од 12.00 биће постављен штанд са 
рукотворинама испред главног улаза школе. У атрактивној 
понуди украса за јелку и кућу свако ће наћи понешто за 
себе. Зарађени новац биће приложен за организовање 
матурске вечери. 

 
 

21. децембар 
2018. 

Ученици, 
наставници 

.У четвртак 20.12.2018. од 11.00 у Центру за културу Ковин 
премијерно је одиграна позоришна представа „С Деда 
Мразом око света“. Деца и васпитачи из Предшколске 
установе „Наша радост“ организовано су дошли. На улазу су 
их дочекали ученици четвртих разреда наше школе заједно 
са својим учитељицама Маријом Поповић, Весном Анђелков 
и Мином Ђукић, пожелели им добродошлицу и помогли им 
да се сместе у позоришну салу. Врло концентрисано и 
пажљиво испраћена је представа, а са одушевљењем је 
дочекан моменат да се Деда Мразу „наручи“ жељени 
поклон. Одмах након завршетка прве представе и испраћаја 
предшколаца, стигла је нова публика – ученици млађих 
разреда ОШ „Ђура Јакшић“у пратњи учитеља и директорке. 
Још једно успешно играње чланова драмске секције поново 
је добило аплаузе, смех, честитке и, што их је посебно 
обрадовало, слатке мафине од учитељице Мине - дух 
представе пренео се тако и на стварност. Следеће играње 
представе „С Деда Мразом око света“ најављено је за 
недељу 23.12.2018. од 17.00 у Центру за културу Ковин. На 
тај начин драмска секција ушла је у програм „Новогодишњег 

20. децембар 
2018. 

Драмска секција 
школе, наставници, 
Центар за културу 
Ковин 
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базара“ што представља једну нову сарадњу са Удружењем 
грађана „Ковинка“, које је и организатор ове занимљиве 
манифестације. 

Обележена школска слава: учитељице Весна Анђелков, 
Јелена Јовановић (хор нижих разреда), Марија Поповић, 
наставница музичке културе Снежана Качина (хор виших 
разреда) и наставник ликовне културе, Јовица Атанацков 
приредили су, заједно са ђацима школе, свечаност поводом 
Светог Саве. 

Након свечане представе, директорка школе, Иванка 
Момиров, обратила се свим присутним гостима, 
наставницима и ученицима. Изразила је своје одушевљење 
извођењем представе "Најдрагоценији бисер" и 
композицијама које су извели хор нижих и виших разреда. 
Захвалила се гостима који су својим присуством увеличали 
нашу свечаност и честитала славу. 

Наша школа има изузетне ученике и овом приликом су 
истакнуте, похваљене и награђене Светосавском наградом: 
Глигоријев Исидора, ученица IV3 и Ранчић Јована, ученица 
VIII2 oдељења. 
акон уручених награда, вероучитељ Душан Васић је са 
ученицима и директорком школе, приступио церемонији 
резања славског колача. 

На крају, организовано је послужење славским житом и 
перецама. 

У духу православља, мира и љубави је протекао овај велики 
празник. 

 

27. јануар 2019. Директор, 
наставници, 
учитељи, ученици 

Пограм "Основи безбедности деце", реализован је са 
ученицима четвртог разреда, једном месечно у првом 
полугодишту кроз часове одељењске заједнице.  
Са програмом се наставља и у другом полугодишту. 

Одржана су предавања, према следећем распореду: 
*29.јануара 2019. у IV1 
*30.јануара 2019. у IV2 
*31.јануара 2019. у IV3 

31. јануар 2019. Полицијска управа, 
ученици, 
наставници 
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Час је одржао Саша Стефановић, припадник Полицијске 
управе, Одсек за ванредне ситуације. 

Наставна јединица је била ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКЕ ОПАНОСТИ И ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА. 

 

Ученици наше школе који похађају наставу румунског језика 
са елементима националне културе израђивали су, уз помоћ 
своје предметне наставнице Ане Албу Савић, током месеца 
марта „марцишоаре“ – мале брошеве сачињене од двеју 
испреплетених нити, једне црвене, друге беле боје. Сматра 
се да црвена боја симболизује зиму, а бела пролеће. 
Марцишор је симбол поновног оживљавања природе након 
дуге зиме и весник пролећа који се дарује драгим особама 
како би им донео љубав, здравље и срећу. Тај мали дар носи 
се као брош током месеца марта, односно док не процвета 
прво дрво, када се качи на његове гране. 
Мотив марцишора ученици наше школе искористили су и 
како би њиме украсили осмомартовске честитке и на тај 
начин мамама, бакама и сестрама пожелели срећу и 
здравље. 
 

 
02. март 2019. 

наставница 
румунског језика, 
ученици  

У Центру за културу Ковин, у среду 6. марта 2019. одржана је 
прослава "Прешерновог дана", најзначајнијег словеначког 
културног празника. Програм, који су припремиле 
учитељица Марија Поповић и наставница Маша Вулетић, 
приређен је у позоришној сали пред више од 250 
посетилаца међу којима су били и представници из јавног и 
културног живота Словеније и Србије. 
У име организатора госте је поздравио Јосип Вебер, 
председник Удружења Словенаца “Логарска долина” из 
Панчева, а присутнима се још обратио и наш познати 
филмски режисер Драгомир Зупанц који обавља и функцију 
председника Одбора за културу Националног савета 
словеначке националне мањине у Србији. 
Занимљив програм гостима су приредили ученици наше 
школе, чији је хор на почетку отпевао словеначку химну 
“Здрављица” и српску “Боже правде”. Затим су ученици 
драмске секције извели представу посвећену животу, 
пријатељству и сарадњи Јернеја Копитара и Вука 
Стефановића Караџића, двојици великана словеначке и 
српске књижевности. У програму су учествовали и ученици-
некадашњи полазници курса словеначког језика који је у 

3. март 2019. наставнице српског 
језика и музичке 
културе, Центар за 
културу Ковин 
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Ковину водила др Милена Спремо. Поред представе, 
присутни су имали прилике да уживају у промотивним 
филмовима словеначке туристичке организације и видео 
нумери “Словенија” познатог словеначког уметничког 
ансамбла “Авсеники”. 
Следећу манифестацију у Ковину Удружење “Логарска 
долина” планира на пролеће, када ће се организовати 
Гастрономски догађај “Наши словеначки специјалитети”, а 
затим и прослава поводом Дана државности Републике 
Словеније. За Јесен је планирана манифестација “Дани 
словеначког филма” на којем ће бити приказана најновија 
остварења са филмског фестивала у Порторожу. 

 

14.3.2019. одржано је предавање за ученике првих разреда 
о безбедности у саобраћају. 
Ученици су били заинтересовани и активно су учествовали у 
раду. 
Разред и одељења: I1 и I2 
Учитељице: Снежана Корак и Бранкица Николић 
 

14. март 2019. учитељице 1. 
разреда, ученици, 
ПС Ковин 

У склопу акције "Безбедност деце", која се организује за 
ученике 6 разреда, одржано је предавање о "Техничко-
технолошким опасностима". 

19.март 2019. Школа, директор, 
ПС Ковин, 
наставници, 
ученици 

Међународни дан среће прославља се 20. марта широм 
целог света. Први пут је обележен 2012. године, када су све 
чланице Уједињених нација једногласно усвојиле резолуцију 
66-281. 
На часовима грађанског васпитања ученици шестог разреда 
сликовито су одговарали на питање „Како си данас?“ и једни 
другима пожелели да увек имају разлога за срећу. 
 

25. март 2019. Наставница 
грађанског 
васпитања, 
ученици 

Данас је концерту са програмом под називом "Вештица и 
маестро", присуствовало сто педесет ученика нижих разреда 
наше школе, заједно са групом предшколаца ПУ "Наша 
радост". 
Аутор приче је диригент Хауард Грифитс, дугогодишњи 
сарадник и чест гост Београдске филхармоније, а музику је 
компоновао Фабијан Кунцли. Филхармоничарке Славица 
Перић и Тамара Маринковић Томић и овога пута су 
нараторке и децу су најпре упознале са чудним 
становницима једног села: породицом Гудачкић, 
Дрвењаковић, Лимењаковић и Удараљкић, а потом са 

21. матрт 2019. Београдска 
филхармонија, 
учитељице, 
ученици 
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малом вештицом и њеном великом тајном, коју ће открити 
маестро. 
Диригент Александар Којић, предводи оркестар Београдске 
филхармоније, који дочарава узбудљиву причу пуну 
изненађења, кроз занимљиву музику. 
Након концерта, ученици су на поклон добили музичку 
књигу "Вештица и маестро", у издању Београдске 
филхармоније. Не само што кроз њу могу да се подсете 
приче која је унутра илустрована, већ ће моћи и да слушају 
музику коју је оркестар свирао на концерту, путем 
скенирања кода који се налази у књизи. 
"Ја сам диригент, а диригенту је потребна машта, у ствари, 
много маште. Зато сам осмислио причу за вас. Зашто сам 
постао диригент, једноставно, јер је то један од најлепших 
позива на целом свету. И зато што волим музику, јер је то 
језик који сви разумеју", написао је Хауард Грифитс у 
поговору књиге. 
  
 

Ученици нижих разреда гледали су 28. марта представу 
дечију представу "Заљуби се Цица у принца".  
Ова представа, која се свидела нашим ученицима, 
приказана је у оквиру КоПС фестивала. 
Представи су присуствовале и ОШ „Десанка Максимовић“ и 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ тако да је то била прилика за 
дружење и међусобну размену утисака. 

28. март 2019. Учитељице, 
ученици, Центар за 
културу Ковин 

Обележен Дан школе 
Дан школе је ове године имао посебан значај јер је 
планирано да га прославимо са својим гостима – ученицима 
и професоркама из ОШ „Велика долина“ из Словеније. Као и 
до сада, читава недеља уочи петка 29.3.2019. проведена је у 
свечаном расположењу и разним активностима 
осмишљеним за ту прилику. Часови су били скраћени, како 
би се време после наставе искористило за ваннаставни 
програм. Понедељак је био у знаку спортских игара – 
професори физичког организовали су фудбал за дечека и 
надвлачење конопца за девојчице од 5. до 8. разреда. 
Учесници су уложили своју енергију у игру, а остали су их 
бодрили са трибина у хали школе. У уторак је професорка 
музичке културе Снежа Качина организовала такмичење у 
караокама, где је трочлани ученички жири одредио 
победнике. Сви ученици су показали изузетне вокалне 
способности и приредили су право уживање присутнима. 
Наставници су се такође придружили певању, па је читава 

29. март 2019. Директор, 
наставници, 
учитељи, ученици, 
гости из Словеније 
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организација прерасла у праву школску преподневну забаву. 
Среда је била позоришни дан – више од 100 ученика после 
наставе отишло је са професоркама српског језика у Центар 
за културу где је одиграна дечја представа „Београдска 
мумија“. Представи су присуствовале и ОШ „Десанка 
Максимовић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ тако да је то 
била прилика за дружење и међусобну размену утисака. У 
четвртак су током шестог и седмог часа ученици петог и 
шестог разреда имали прилику да учествују у Квизу знања у 
организацији професора Братислава Новокмета и Марије 
Михајлов Ђорђевић, где су се надметали у познавању 
разних области у вези са наставним предметима, али и 
актуелном и општом културом. Сва три тима показала су 
одлично сналажење у математичким загонеткама, слагању 
речи од датих слова, асоцијацијама, пантомими, па су сви 
награђени освежењем од спонзора школе. Након квиза, у 
хали школе организован је полигон где су се по три 
представника сваког одељења такмичила у физичким 
способностима. Тестирано је трчање, прескакање клупе и 
вијаче, провлачење између чуњева , колутови унапред и 
уназад. Професори физичког давали су инструкције при 
извођењу дисциплина и рангирали најбоље као победнике. 
У поподневним сатима хор вођен професорком Снежом 
Качином уприличио је дочек гостима из Словеније у ходнику 
школе под заставама Србије и Словеније. 
У петак су у кабинетима хемије, биологије и физике 
приказивани експерименти. Мали физичари су са 
професором Јожефом Секељом представили могућности 
коришћења енергије из алтернативних извора и начине 
мерења атмосферског притиска. Радионица за прављење 
сапуна професорки Ане Ритопечки и Маје Обрадовић 
произвела је сапуне дивних боја, облика и мириса. Овај 
пројекат је у школи рађен и раније, али се очигледно отишло 
даље са заинтересованошћу, идејама и креативношћу, па се 
за ове сапуне с правом може рећи да су права ремек-дела 
науке и естетике. Средња стручна школа „Васа Пелагић“ 
поклонила је саднице цвећа за наше школско двориште, па 
су наши ученици заједно са средњошколцима и њиховим 
професорима учествовали у садњи цвећа током последња 
три часа. Након наставе, у градској библиотеци „Вук 
Караџић“, професорка Маша Вулетић организовала је 
језичку радионицу на тему сарадње Вука Стефановића 
Караџића и Јернеја Копитара. Учесници радионице били су 
ученици наше школе и гости из Словеније. Ученици су 
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подељени у две просторије библиотеке, где су према 
одређеној сатници решавали задатке. Школска 
библиотекарка Сенка Стоја и професорка српског језика 
Марија Михајлов Ђорђевић такође су учествовале у овом 
програму, помажући младим Словенцима да боље разумеју 
српске језичке конструкције. Након радионице, презентован 
је научни филм о човечијој рибици, реткој животињској 
врсти чије је станиште Постојнска јама, рад Матеје Вакића, 
ученика осмог разреда под менторством професорке 
биологије Маје Обрадовић и професора географије Роберта 
Мучија. Други део програма био је у организацији 
библиотеке и представљао је доделу награда за литерарни 
конкурс и читање и награђених радова, међу којима су се 
нашли и ученици наше школе – Милош Новаков, Милица 
Немет, Дијана Алијевић и Филип Живанов (виши разреди). 
Уследила је промоција романа „Уснули змај“ аутора 
Александра Петровића и Милоша Петковића, коју су 
испратили заинтересовани ученици. 
У поподневним часовима, директор школе Саша Петровић 
организовао је излет у Смедеревску тврђаву за госте из 
Словеније и њихове домаћине. Локални водич испричао је 
занимљив историјат ове грађевине, а затим провео 
посетиоце кроз лепоте Малог града. Бројне фотографије 
настале су на том месту које је одушевило госте, али, по ко 
зна који пут, и нас, домаће. После старог Смедерева, 
прошетало се сат времена и по центру овог града, при чему 
су ученици имали слободно време за дружење. 

 

На иницијативу Јосипа Вебера, председника Удружења 
Словенаца „Логарска долина“ из Панчева, наша школа 
започела је прошле године сарадњу са словеначком школом 
„Велика долина“ из Јесенице на Долењском. Тако је за март 
месец била предвиђена посета наставника и ученика 
словеначке школе нашој школи, при чему је планирано то да 
малишани из Словеније током тродневне посете буду гости 
наших ученика, што се и остварило. 
 
Четвртак, 28. март 2019. 
 
Наши гости, учитељице, Мојца Брегар Гаричар , Наташа 
Иљаз и Барбара Черин и њихових 14 ученика, стигли су у 
Ковин у петак 28. марта. Директор наше школе, Саша 
Петровић, пожелео је гостима добродошлицу, а њему су се 

28. – 31. март 
2019. 
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придружили и наставници наше школе и наши ученици-
домаћини. Овај сусрет био је срдачан и свима је било јасно 
да ће ово бити велико пријатељство. Директорка словеначке 
школе Мојца предала директору Саши садницу липе, дрвета 
које представља симбол Словеније, а у овом случају и 
симбол пријатељства. Веселој атмосфери допринео је и 
Мартин Грамц, словеначки ученик који је на хармоници 
свирао веселе словеначке песме. 
 
На самом улазу у школу госте смо дочекали са са хлебом и 
сољу. 
За наше пријатеље припремљен је програм добродошлице 
који је обухватао кратак музички програм и хор који је 
припремила наставница Снежана Качина, као и рецитат 
ученика који похађају курс словеначког језика. 
 
Након програма добродошлице, за наше госте и наше 
ученике домаћине приређен је свечани ручак. 
 
Након ручка нашим гостима смо у фискултурној сали 
приредили представу о Светом Сави и на тај начин их 
упознали са делом српске историје, српском традицијом и 
најважнијим ликом српске просвете. 
 
Уследио је кратак обилазак центра Ковина и одлазак у 
Центру за културу Ковин, у чијој се галерији тог дана 
налазиле слике Момо Капора. Наше госте је дочекао и 
срдачно поздравио и директор Центра за културу Ковин 
Миливој Грчић који је гостима испричао нешто више о самој 
установи и тренутној поставци у галерији. 
 
Обилазак града завршио се одласком у галерију Петра 
Лукића Цундера, власника колекције завичајних докумената 
у виду историјских извора који говоре о прошлости Ковина. 
Цундер је својим интересантним причама о историји Ковина 
предочио нашим гостима дух старог Ковина и догађаје који 
су обележили историју нашег града. 
 
Петак, 29. март 
 
С обзиром на то да је 29. март био последњи дан у Недељи 
Дана школе, у школи су традиционално организоване 
многобројне активности и којима су учествовали и наши 
пријатељи из Словеније. У кабинетима хемије, биологије и 
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физике приказивани експерименти. Мали физичари су са 
професором Јожефом Секељом представили могућности 
коришћења енергије из алтернативних извора и начине 
мерења атмосферског притиска. Радионица за прављење 
сапуна професорки Ане Ритопечки и Маје Обрадовић 
произвела је сапуне дивних боја, облика и мириса. Овај 
пројекат је у школи рађен и раније, али се очигледно отишло 
даље са заинтересованошћу, идејама и креативношћу, па се 
за ове сапуне с правом може рећи да су права ремек-дела 
науке и естетике. 
 
Током Сваког одмора ориласе весела музика из Мартинове 
хармонике. 
 
Директор Саша је у сарадњи са Весном Павловић Кирилов, 
директорком Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин, 
организовао садњу цвећа и дрвећа у дворишту школе. Из 
„Васине“ школе дошла је наставница Снежана Манчев са 
петоро ученика образовног профила цвећар-вртлар. За ту 
прилику донели су цвеће које је узгајано у њиховим 
стакленицима. Садњу цвећа вршили су наши и словеначки 
ученици, уз асистенцију вредних „Васиних“ средњошколаца.  
 
Акцију уређења школског дворишта искористили су 
директори пријатељских школа, Саша и Мојца, како би 
заједничким снагама засадили липу пријатељства. Директор 
наше школе обећао је да ће липа бити негована подједнако 
као пријатељство двеју школа. 
 
Након наставе, у градској библиотеци „Вук Караџић“, 
професорка Маша Вулетић организовала је језичку 
радионицу на тему сарадње Вука Стефановића Караџића и 
Јернеја Копитара. Учесници радионице били су ученици 
наше школе и гости из Словеније. Ученици су подељени у 
две просторије библиотеке, где су према одређеној сатници 
решавали задатке. Школска библиотекарка Сенка Стоја и 
професорка српског језика Марија Михајлов Ђорђевић 
такође су учествовале у овом програму, помажући младим 
Словенцима да боље разумеју српске језичке конструкције. 
Након радионице, презентован је научни филм о човечијој 
рибици, реткој животињској врсти чије је станиште 
Постојнска јама, рад Матеје Вакића, ученика осмог разреда 
под менторством професорке биологије Маје Обрадовић и 
професора географије Роберта Мучија. 
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Петак је био и предвиђен за кратку екскурзију. У 
поподневним часовима, директор школе Саша Петровић 
организовао је излет у Смедеревску тврђаву за госте из 
Словеније и њихове домаћине. Локални водич испричао је 
занимљив историјат ове грађевине, а затим провео 
посетиоце кроз лепоте Малог града. Бројне фотографије 
настале су на том месту које је одушевило госте, али, по ко 
зна који пут, и нас, домаће. После старог Смедерева, 
прошетало се сат времена и по центру овог града, при чему 
су ученици имали слободно време за дружење. 
 
Недеља дана школе завршена је великом прославом Дана 
школе у ресторану „Код Чилета“. Тако су наше колегинице 
из Словеније имале прилику да се друже и веселе са готово 
свим члановима нашег колектива и многобројним гостима-
пријатељима наше школе. 
 
Субота, 30. март 
 
Субота, која је била уједно и последњи дан боравка наших 
пријатеља у Ковину, била је предвиђена за излает на 
Чардак. На Чардаку нас је дочекао Милан ? који нам је 
испричао најинтересантније приче о Делиблатској пешчари, 
њеној флори и фауни. Његов мини-час употпунила је 
наставница географије Драгојла Савић. 
 
Након шетње и спортских активности на свежем ваздуху 
Делиблатске пешчаре, нашим гостима приредили смо ручак 
у Средњиј стручној школи „Васа Пелагић“ Ковин који је наш 
директор Саша организовао у сарадњи са директорком 
Весном Павловић Кирилов. По доласку у школу дочекала нас 
је и поздравила директорка Весна, након чега је наш 
директор, као запослени у тој установи, испричао нашим 
гостима нешто о историјату школе, образовним профилима 
које школа нуди и изузетним успесима које „Васа Пелагић“ 
сваке године остварује. 
За припрему изузетно укусног ручка били су задужени 
ученици-кувари и посластичари, а госте су услуживали 
ученици-конобари, уз стручни надзор својих професора. Да 
би ручак био потпун, на менију су се нашле и штрудле са 
маком, штрудле са орасима и домаће крофни. Услуга је била 
на заиста завидном нивоу. 
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На самом крају ручка, учитељица Наташа Иљаз захвалила се 
домаћинима на изузетном гостопримству, након чега је 
директорка Весна позвала све госте у обилазак школе. Тако 
су наши гости имали прилику да обиђу школске пластенике, 
школски стакленик, да се фотографишу на школским 
тракторима, као и да уживају у предивном школском парку 
„Васине“ школе. 
 
Утисци наших гостију о ССШ „Васа Пелагић“ били су и више 
него позитивни. 
 
По повратку у школу, гости су у фискултурној сали имали 
прилику да одгледају изванредан перформанс КУД 
„Абрашевић“, који су у нашој школи гостовали захваљујући 
учитељици Марији Поповић. Гости су нам „узвратили“ 
перформансом младог музичара Мартина и рециталом који 
су извеле три ученици „Велике долине“, након чега је 
уследила полка коју је Мартин одсвирао, а којој нису 
одолели ни ученици ни директори двеју школа. 
 
Тродневно дружење са Словенцима завршило се говором 
нашег директора који се гостима захвалио на незаборавном 
дружењу и који је пожелео да то пријатељство траје вечно. 

У уторак, 2.априла 2019. године, у градској Библиотеци "Вук 
Караџић"у Ковину, поводом Међународног дана дечије 
књиге, уприличен је сусрет са нашим познатим писцем, 
Слободаном Станишићем.  
Ученици II1, II2, II3 и III1, имали су част и привилегију да се 
друже са њим и слушају његове песме.  
Након сусрета, ученици су писцу постављали интересантна 
питања, на која је он давао духовите одговоре.  
На растанку, добили смо пишчево обећање, да ће ускоро 
поново доћи у нашу средину. 
 

2. април 2019. Ученици, 
наставници, 
Библиотека „Вук 
Караџић“ Ковин 

04. априла 2019.године у нашој школи одржане су 
радионице Црвеног крста Ковин и Добровољног ватрогасног 
друштва Ковин. Након низа радионица и предавања, која 
укључују и предавање о начину поступања у евакуацији деце 
када су у школи, извршена је симулација евакуације. 

4. април 2019. Директор, 
наставници, 
учитељи, ученици, 
Црвени крст Ковин 
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Наша школа је укључена у едукативни програм који је 
инициран и развијен од стране компаније Procter&Gamble, а 
који је одобрио је Завод за унапређивање образовања и 
васпитања. 
Поводом ове сарадње, ученнице 6. разреда су 5.5.2019. 
присуствовале предавању на тему пубертета и промена 
током овог периода. 
Програм се састоји од едукативног предавања о личној 
хигијени и нези у пубертету. Сврха овог програма је 
информисање девојчица о физичким и емоционалним 
променама које ће се десити током пубертета и едукација 
девојчица у погледу женске хигијене. 
Предавање је одржала Ивана Новаковић у присуству 
наставнице Маје Обрадовић.  
Ученицама које су се прикључиле овом програму и 
присуствовале предавању организатори програма ће 
послати поклон. 
 

5.мај 2019. Наставница 
биологије, ученице 
6. разреда 

Судбина једног Чарлија" је мјузикл за децу, који смо имали 
прилике да гледамо у Смедереву на Нушићевим данима, 
15.4.2019.године, у 12 часова.  
Чак два аутобуса препуна деце су уживала у овој предивној 
представи Малог позоришта „Душко Радовић", из Београда.  
Представа нам је донела јаке емоције познате свим 
узрастима, малом детету и одраслом човеку.  
Страх од напуштености, недостатак мајке и чежња за њом, 
понос због успеха, туга и растанак, све смо то доживели кроз 
одрастање једног маленог мачка Чарлија.  
Крај нам нежно поручује да је живот боље искусити, зато 
што је то и најлепше и најтеже искуство. 

15. април 2019. Учитељице, 
ученици школе, 
Центар за културу 
Смедерево 

У четвртак 18. априла ђаци наше школе су у пратњи својих 
наставника ишли у Београд и гледали позоришну представу 
"Мистер Долар" у Позоришту на Теразијама. Незаборавни 
провод приредили су нам глумци из исте представе када су, 
непосредно после трочасовне игре на позорници, на молбу 
наставнице Маше организатору, сишли у публику и 
фотографисали се са ђацима наше школе. Велику и веселу 
дружину можете видети на фотографијама снимљеним са 
сцене, што је за оног који је ове снимке направио, била 
посебана част. 

18. април 2019. Директор, 
наставнице српског 
језика, ученици, 
Позориште на 
Теразијама 

Поводом Дана Европе, 9. маја, у Библиотеци у Ковину је 
одржана радионица EU & YOU. 
Ђаци ковинске Гимназије Теодора Тодоровић, Флора Ликај, 
Бранко Матић и њихова професорка Јелена Ђерић, одржали 

09. мај 2019. Наставници, 
ученици, 
Библиотека Вук 
КараџићКовин, 
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су радионицу за ученике првог разреда Гимназије и 
економске школе “Бранко Радичевић“ Ковин и ученике 
осмог разреда наше школе. 
Радионица је имала за циљ да присутне упозна са 
настанком, обележјима и институцијама ЕУ. 
 

Гимназија Бранко 
Радичевић Ковин 

Учeници осмих рaзрeдa наше школе, са директором школе 
Петровић Сашом, пoсeтили су данасСредљу стручну школу 
"Васа Пелагић" Ковин.  
Ученике је најпре поздравила директорка школе Весна 
Павловић Кирилов, након чега је у информатичком кабинету 
одржана кратка презентација образовних профила које ССШ 
"Васа Пелагић" Ковин нуди. 

Професори средње школе повели су будуће средњошколце 
у обилазак школе, при чему су ученици имали прилику да 
виде школске учионице, кабинете за извођење стручне 
праксе, спортску халу, пластенике, стакленике, круг школе... 
Након обиласка, наши ученици су имали прилику да пробају 
палачинке које су припремили и сервирали ученици 
образовног профила кувар, конобар и посластичар. 

 

10. мај 2019. Наставници, 
ученици 8. разреда 

Ученици су имали прилику да 17. маја у нашој школи посете 
Мобилни планетаријум. Мобилни планетаријум је 
савремено наставно-педагошко средство, које на веома 
ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне 
елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, 
оријентацију у простору, координатне системе, тела 
Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана 
јата и галаксије... 
 

17. мај 2019. Настаник 
географије, 
директор, ученици 

У среду, 29. маја 2019. године, одржано је предавање 
Добровољног ватрогасног друштва Ковин, за ученике првих 
разреда, на тему "Заштита од пожара, поплава и 
земљотреса". 
Ученици су били заинтересовани и активно учествовали у 
раду. 
 

29. мај 2019. Учитељице, 
ученици, 
Ватрогасно 
друштво Ковин 

У среду 29.5.2019. ученици ОШ „Ђура Филиповић“ из 
Плочице гостовали су са својом позоришном представом у 
Центру за културу у Ковину. Публику су чиниле групе 
ученика наше школе и ОШ „Јован Јовановић Змај“. Ово је 
била узвратна посета – половином маја наша драмска 

29. мај 2019. Наставнице српског 
језика, ученици, 
Центар за културу 
Ковин, ОШ Ђура 
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секција гостовала је у Плочици. Позоришна представа „Шта 
је писало у сценарију за Дан школе 2019.“, по тексту и у 
режији професорке српског језика Данијеле Станковић 
Ћулибрк, говори о помало „неудобним“ животним 
ситуацијама са којима се деца суочавају у школи и код куће. 
Ове теме блиске су данашњим ђацима, па је прича праћена 
са изузетном пажњом. Другари из Плочице добили су 
заслужене аплаузе и похвале од своје публике након 
одгледане представе. Културно уздизање, забава, дружење, 
међусобно уважавање, размена искустава – чисте су 
добробити сусрета. Ово је још један начин да се промовишу 
праве вредности међу школама и улагаћемо у то да се 
слични видови сарадње промовишу. 

Филиповић 
Плочица 

Нашу школу је посетла Ивана Матејић, оснивач и водитељ 
Центра за пружање подршке породици „Умем боље“ из Гаја 
и заједно са осмацима одрадила радионицу под називом 
„Од игре до зависности“. 
Сва три одељења осмака су имала прилику да се кроз 
презентацију, причу и самосталан рад упознају са 
опасностима и последицама коришћења дроге.  
Радионице су биле врло занимљиве и поучне, јер су ученици 
радили у групама, сами истраживали и презентовали 
открића до којих су дошли. 
Најинтересантнији, али и најпоучнији део ове радионице је 
био када су ученици имали прилику да пробају „Пијане 
наочаре“ које су симулирају опасне факторе који утичу на 
психомоторне способности човека: алкохолисаност, умор, 
поспаност и дејство наркотика. 
Ово је била једна од веома значајних посета нашој школи, 
јер будући срењошколци полако шире своја крила и све се 
више удаљују од породичног гнезда, а ми смо ти, који 
морамо да их упутимо, упозоримо и саветујемо.   
 

30. мај 2019. Наставници, 
ученици 8. разреда 

У недељу, 2.6.2019. ученици седмог разреда наше школе 
кренули су на дводневну екскурзију. 
Након сат и по вожње стижемо у Манасију, задужбину 
деспота Стефана Лазаревића. Обилазимо манастир, 
слушамо о његовој историји и значају. Пре наставка нашег 
пута, имали смо и прилику да купимо и лепе сувенире. 
Следи наставак пута за манастир Раваницу, задужбину кнеза 
Лазара. Након обиласка манастира, настављамо пут ка Ниш. 
У Нишу најпре посећујемо Археолошку салу Народног 
музеја, где се налазе и артефакти пронађени на 
археолошком локалитету Медијана. Након тога следи 

2. и 3. јун 2019. Наставници, 
ученици 7. разреда, 
ТА 
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слободно време за шетњу, ручак (већина ученика 
определила се за Мекдоналдс) и разгледање ужег центра 
града. Потом обилазимо Ћеле кулу која се налази на 4 km од 
центра Ниша и сврстана је у споменике културе од изузетног 
значаја за Републику Србију. 
У хотел „Видиковац“ стигли смо око у касним поподневним 
часовима и веома брзо се сместили у собе, освежили се и 
одморили и сишли у хотелски ресторан на вечеру. Затим је 
уследило спремање за журку, која је организована у 
дискотеци хотела. 
Други дан је започео раним буђењем. Након паковања 
ствари и провере соба, уследио је доручак, а затим заказана 
посета спомен-комплексу Чегар надомак Ниша.  На месту 
где се одиграла чувена битка из Првог српског устанка, 
емотивну лекцију историје нашим ђацима одржао је г. 
Селомир Марковић – Селе, који од 1988. године са својом 
породицом одржава овај спомен-комплекс и аутор је књиге 
„Чегарски бол“. Након одслушане приче о јунаштву Стевана 
Синђелића и његових сабораца, о настанку Ћеле куле и 
подизању споменика Чегар, наши ученици имали су прилику 
и да се попну на врх спомен-куле. 
У подне стижемо на Нишку тврђаву. Разгледање, обилазак и 
вожња возићем. Враћамо се у хотел „Видиковац“ на ручак. 
Након ручка и краћег одмора, крећемо ка Нишкој бањи. 
Након обиласка бањског парка и слободног времена за 
одмор и разгледање, кренули смо ка Ковину. Након сат и по 
вожње направили смо краћу паузу за одмор (коју су многи 
искористили и да се почасте сладоледом), а након укупно 
три сата вожње стигли смо испред школе, где су ученике 
сачекали њихови родитељи. 
Екскурзија је организована у сарадњи са агенцијом „Matic 
tourist“ из Ковина. Екскурзија је у потпуности испунила 
васпитно-образовне циљеве и задатке. Ученици су 
проширили и обогатили знања из историје, ликовне културе, 
географије, као и других предмета, са акцентом на 
проширивање постојећих и стицање нових знања и 
искустава о непосредном природном и друштвеном 
окружењу, развијању позитивних односа према 
националним, културним и естетским вредностима и 
упознавању културног наслеђа. 
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Драмска секција гостовала је у Иванову 4.6.2019. поводом 
Дана толеранције који се у ОШ „Моше Пијаде“ обележава 
почетком јуна. Играње је организовано у веома лепо 
уређеном Дому културе, где је наша драмска екипа срдачно 
дочекана. Са нама су били и ученици ОШ „Ђура Филиповић“ 
из Плочице, чија је директорка и посредовала ступању 
Ковина и Иванова у овакву врсту сарадње, па је дружење од 
почетка било весело. Представе су одигране једна за другом 
пред публиком коју су чинила школска деца у пратњи 
професора. Представе су праћене са изузетном пажњом и 
од стране најмлађих, иако су обе намењене старијем 
узрасту – то додатно говори о култури саме средине. Након 
одиграних представа и освежења, позвани смо у обилазак 
школе где нам је директорка Сања Симић укратко испричала 
о историјату и функционисању школе. Током сат времена, 
колико је трајала наша посета школи, глумци су се 
забављали спортским играма на травњаку школе, 
фотографисањем и дељењем грицкалица и сокова. Сунчано 
време, упознавање нове средине, срдачни домаћини, 
успешно играње представе и лепо дружење – тиме је 
обележено ово искуство. Био је то још један пријатан дан 
који даје додатни смисао бављењу ваннаставним 
активностима. 

03. јун 2019. Наставнице српског 
језика, ученици 
чланови драмске 
секције, ОШ 
Иваново, ОШ Ђура 
Филиповић 
Плочица, Центар за 
културу Иваново 

аставнице географије, Драгојла Савић и наставник 
информатике Саша Петровић, започели су на почетку ове 
школске године пројекат који обухвата корелацију 
информатике и географије. Рад на пројекту наставили су 
наставник Роберт Мучи и наставница Викториа Крничан, 
који су и одржали 06. јуна угледна часа корелације 
географије и информатике. 
Ученици седмог разреда имали су задатак да одбране своје 
радове тј. мултимедијалне презентације на тему из 
географије, а које су креирали на часовима информатике. 
Њихов задатак био је да кроз презентацију представе 
туристички аранжман.  
Ученици су се одлично снашли у улози туристичких водича, а 
њихове презентације оцењене су високим оценама. 
Оваквим часовима развијамо креативност код ученика, 
способност изражавања и излагања, вршњачку 
комуникацију, дружење и на занимљив и иновативан начин 
омогућавамо ученицима да савладају градиво из више 
предмета. 
 

06. јун 2019. Наставник 
информатике 
/директор школе, 
наставица 
географије, 
ученици 
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У среду, 12. јуна 2019. године, ученици прве године, смер - 
цвећар и ученици треће године, смер - пољопривредни 
произвођач, Средње школе „Васа Пелагић", заједно са 
групом наших ученика четвртог разреда, а уз стручну помоћ 
и подршку професорке Јелене Стојановић, садили су цвеће у 
нашем школском дворишту.  

12. јун 2019. Директор школе, 
наставници, 
ученици 

У среду, 12. јуна 2019. године, у 18 часова, у хали школе, 
одржана је завршна приредба нижих разреда. 
Сваке године, на крају школске године, традиционално, се 
изводи завршна приредба нижих разреда у нашој школи. 
Тада сви радници школе, наши драги пензионери, ученици и 
родитељи, имају прилику да уживају уз програм који су 
припремили ученици са својим учитељицама. 
Песмом и игром, ученици се опраштају од школе и радују 
летњем распусту. 
 

12. јун 2019.  Учитељице, 
директор школе, 
ученици 

Под покровитељством председнице општине, у сарадњи 
са  Центром за културу Ковин, Одељењe за јавне службе и 
општу управу ОУ организовало је традиционални пријем и 
свечану доделу диплома за „вуковце“ и најуспешније ђаке 
основних и средњих школа са територије општине у 
школској 2018/19. години.  
Обраћајући се најбољим ученицима, председница општине 
Сања Петровић је, између осталог, рекла: „Желим вам свима 
пре свега да будете здрави, да уживате у најлепшем - ђачком 
добу и да учите оно што волите, да упишете жељену средњу 
школу или факултет и да у свему томе не заборавите да 
нађете времена за пријатеље, за породицу, али и за 
заљубљивање и за све друго што најбоље пристаје једној 
младости и школским данима.“ 
Дипломе и вредне књиге председница општине уручила је 
вуковцима, ђацима генерације и ученицима који су освојили 
једно од прва три места на такмичењима покрајинског, 
државног-републичког нивоа, као и на интернационалним 
надметањима. Ове године, у школама које раде на 
територији општине, укупно 40 ученика завршило је основну 
школу са изузетним успехом и тиме заслужило диплому ,,Вук 
Караџић“, док је међу средњошколцима таквих шесторо. 
Проглашено је и 13 „ученика генерације“. 
Ђаци генерације основци добили су, поред вредних књига и 
поклон ваучер у вредности 15.000 динара, а Савет за младе 
СО Ковин традиционално је наградио ђаке генерације 
средњих школа лаптоп рачунарима. 
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И ове године пригодне поклоне добили су не само ученици, 
већ и њихови ментори – учитељи и наставници који су их 
припремали за врхунска остварења. 
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4.1 Извештај о раду директора школе (Момиров Иванка) 
 
Директор школе има утврђене задатке прописане Законима, другим прописима ( 
подзаконским актима ), Статутом, колективним уговором и општим актима школе. 
У области образовања и васпитања задаци директора су утврђени одредбама члана 59. и 
62.  Закона о основама система образовања и васпитања. 
Основни задатак директора је одговорност за законитост рада целе школе што је и 
урађено. 
У протеклој години, директор школе је обављао послове из свог делокруга и то: 
 
ПРОГРАМИРАЊЕ ( септембар месец ) 
 
СВЕ ШТО СЕ У ШКОЛИ РАДИ МОРА БИТИ ПЛАНИРАНО И ПРОГРАМИРАНО И УСАГЛАШЕНО 
– ове године изменом Закона и доношењем новог Закона о основном образовању и 
васпитању, било је потребно урадити нешто ново, а нешто допунити, а сва документа 
усагласити са новим Законима и новим наставним Плановима и програмима за 1. и 5. р. и 
све усвојити на ШО, што је такође урађено. 

- Урађен је Анекс ШРП, Урађен је Анекс ШП, Урађен је Извештај о раду школе, 
директора 

- Урађен је ГПРШ, Подела предмета на наставнике, Израда Плана и програма рада 
НВ 

- Учествовање у изради програма рада ОВ и стручних актива и Тимова 
- Израда задужења у оквиру 40 - часовне радне недеље у сарадњи са секретаром 

школе 
- Попуњавање ЦЕНУС обрасца у сарадњи са административним радником 
- Формирање тимова и координација истих, као и формирање НОВОГ ТИМА ЗА 

ВРЕНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И РАЗВОЈ 
Израда сопственог годишњег и месечних планова рада 
 
ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА ( током године ) 
СВЕ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗУЈУ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ У САРАДЊИ СА СВИМ РАДНИЦИМА 
ШКОЛЕ и то: 

- Договор око израде планова рада свих ОБЛИКА НАСТАВЕ – редовне, допунске, 
додатне, изборне, инклузивне наставе, СА..., а све усагласити са новим Законом и 
новим Правилником о оцењивању и напредовању ученика, Новим правилницима 
о Стандардима квалитета рада установе, Правилник о дискриминацији и 
Правилник о друштвено корисном раду. 

- Мотивационо и тимско иницирање рада свих служби  

4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
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- Постављање ефикасније организације рада директора – распоред рада седница, 
консултација са стручним службама, педагогом,  Тимовима,  управом, помоћним 
радницима 

- Учесвовање у обележавању свих значајних датума и прослава – почев од пријема 
првака, који су добили књиге и добродошлицу као донацију председнице 
општине, слаткише од школе, честитке од учитеља, Дани писмености, предавања 
''Безбедност деце за 4. и 6. разред, Пажљивкова правила у саобраћају,  у сарадњи 
са ПС Ковин, ЦК,  саобраћајним инспектором и том приликом су ученици добили 
поклоне. 

- Посебан доживљај је био 26, 27, 28. 9. 2018. године када је 16 ученика и 5 
наставника боравило у Словенији у Логарској долини, где смо доживели 
незаборавне тренутке. 

- Поводом Дечје недеље ученици организоване су различите активноси које се 
налазе на сајту школе.  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕТНО НЕДЕЉЕ то је  школски пројекат у сарадњи  са националним 
заједницама обележавање  етно недеље подразумева представљање народа и језика 

- румунски 
- мађарски 
- словеначки 
- ромски 
- немачки 

Сваког дана су дежурни ученици су били обучени у традиционалној ношњи, ношњи своје 
народности 
 
АКТИВНОСТИ 

- слушамо музику тог народа  
- гледамо документарне филмове 
- сваки ученик ће научити 5 речи на страном језику – бар по 1 за сваки језик 
- дочекујемо уважене госте – ТВ Војводина – редакција на румунском језику,  

''Либертатеа'' – недељник на румунском језику,  представници удружења, уважене 
личности и слично 

- ученици су направили плакате о сваком народу и језику и биће постављени у холу 
школе, а на улазу су и заставе свих држава 

 
РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА ( током године ) 
 
ДИРЕКТОР РУКОВОДИ РАДОМ УСТАНОВЕ ПРОУЧАВАЈУЋИ НОВИНЕ У ПРОПИСИМА 
 
Упознавање са прописима на којима се заснива руковођење и управљање школом ( нови 
Закон о и основама система образовања и васпитања, Закон о радним односима, нови 
наставни Планова и програми рада за поједине разреде, Правилник о оцењивању 
ученика, Правилник о вредновању квалитета рада установа и нови  ПРАВИЛНИЦИ - 
Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о дискриминацији, 
Правилнимк о друштвено корисном раду... 
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- Учествовање у изради свих Правилника школе у сарадњи са секретаром школе 
- Припрема седница стручних и управних органа школе и радних састанака у 

сарадњи са секретаром школе и колегама 
- ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА ( током године ) 
- ДИРЕКТОР ВРШИ И ЕВАЛУАЦИЈУ, ВРЕДНОВАЊЕ РАДА СВИХ СЛУЖБИ 
- Учешће у изради и праћењу Програма вредновања квалитета рада школе као и 

примена стандарда у  рада – документација, инструментариј... 
- праћење припремања наставника за наставу приликом непосредне посете настави 
- вредновање наставног часа 
- сарадња са наставницима и тимовима 
- сарадња са родитељима 
- сарадња са ученицима 

 
ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА ( током године ) 
 
ДИРЕКТОР САРАЂУЈЕ СА КОЛЕГАМА И УСМЕРАВА НА ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ НАСТАВЕ И 
ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ОБЛИКА, МЕТОДА И СРЕДСТАВА РАДА 
 

- Помоћ и подстицање наставника на припремање наставе – ДОБРА ПРИПРЕМА – 
ПОЛА ПОСЛА - израда дидактичког материјала, примена савремене образовне 
технологије - примена  компјутера у настави и настава преко интернета 

- Ове године купљена је опрема у вредности од 191.385,70 динара и то: 
- Набављено је – 6 лап топа и и 9 рачунара за кабинет информатике. Наиме, намера 

нам је да све учионице буду опремљене лап топовима и пројекторима, а уз 
употребу интернета, могуће је наставу осавременити и прилагодити потребама 
ученика. 

- Купљене су и књиге за библиотеку из средстава МП у вредности 40.000,00 динара, 
1 таблет за ученика са сметњама у разреду у вредности од 8.990,00 и апарат за 
пластифицирање у износу од 10.000,00 

- Непосредном посетом часовима директор школе је сагледавао артикулацију часа, 
употреба уџбеника на часу, прилагођавање наставе стандардима постигнућа, 
индивидуализација наставе и прилагођавање наставе потребама свих ученика као 
и њиховом анализом... 

- Непосредном посетом часовима,  директор је констатовао да се добро ради, али 
да се ради углавном  на класичан начин, сем на неколико  часова на којим је 
настава организована применом различитих облика, метода и средстава рада, као 
и употребом ИКТ. Наставу осавременити и укључити ученике у рад, а такође је 
неопходно пратити и постигнућа ученика. То ће нам надам се помоћи на даље 
семинар који смо имали 29. 12. 2018. године – '' Важност критреијума и 
самопроцењивање за процес учења''. Ове године сам обишла сва одељења од 1 – 
4. разреда са укупно 10 часова – 5 – математике, 3 српски,  1час  физичког 
васпитања и 1 час енглеског језика и 18 часова у вишим разредима из свих 
предмета. После посете часовима углавном сам са свим колегама обавила  
разговор, а у вези са часовима уз сугестију на који начин се може настава 
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осавременити, тамо где је било то потребно избегавати различита опхођења према 
деци, непотребне коментаре. Истакла сам све оно што је добро, али сам скренула 
пажњу на оно што треба кориговати у раду – углавном се то односило на 
вредновање и самовредновање рада – одакле смо почели – циљ часа,  шта и зашто 
то радимо, практична употреба знања и шта даље. 

- Вођење електронског дневника еС – дневника је почело да се примењује од 3. 9. 
2018. 

- Директор школе има добру сарадњу са свим друштвеним и приватним 
организацијама  и установама - ОШ, Домом здравља – систематски прегледи, 
вакцинација ученика, флуорисање зуба..., Библиотеком – посетом ученика 1. 
разреда, посете приликом промоција књига, посетом песника..., ТА – објављен 
тендер за екскурзије – ТА ''Матик турист'' добила тендер за дводневне екскурзије, 
6. 7. и 8. разред, А ТА ''Ступ Вршац'' из Вршца једнодневне екскурзије од 1 -5. 
разреда, Осигурање ученика АД ''Миленијум осигурање'' Крагујевац – премија 
осигурања је 350,00, Центром за културу – дечја представ ''Мала грешка у 
саобраћају велика цена'' у сарадњи са Саветом за безбедност општине Ковин, као и 
наша Новогодишња представа ''С Деда Мразом око света'' за предшколце и наше 
ученике, Сарадња са Полицијском управом је у смислу превенције – обиласка 
школе,  приликом предавања о ''Безбедности у саобраћају са ученицима 1. и 5. 
разреда, као и приликом васпитних проблема осталим организацијама, 
установама, предузећима које учествују у раду школе, Удружење потомака 1912 – 
1918. обележава  100. годишњицу ослобођења Ковина, сарадња са Црвеним 
крстом – ''Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других 
опасности у локалним заједницама'' – вршњачка едукација, Предавање и 
радионице о наркоманији  за наставнике и ученике 7. разреда у сарадњи са 
Заводом за јавно здравље Панчево и МПНТР – ''ШКОЛА ДА ДРОГА НЕ'', Сајам 
књига, Сајам науке за ниже и више разреде, посета позориштима у Београду, 
сарадња са локалном самоуправом приликом организовања радионица 
''ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ – ЗЛОУПОТРЕБА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА'' за ученике 8. 
разреда, посета Активу жена 1. МЗ, које су за 24 наша ученика припремиле 
послужење и пригодне Новогодишње пакетиће за децу из социо угрожене 
средине. Тој акцији су се прикључили и сви радници школе, ученици,  родитељи и 
направили још 35 Новогодишњих пакета за наше ученике. Крај 1. полугодишта 
обележен је и Новогодишњом продајном изложбом...  

- Рад у стручним органима школе остварен је у потпуности и на ОВ, НВ, Стручним 
активима, у сарадњи са тимовима из појединих области, педагогом и управом 
школе. 

- 9. 11. ванредни инспекцијски предглед – пријава родитеља Максимовић, а у вези 
насиља над њеном ћером. Након тога уследило је низ пријава, МП, Покрајини, 
Школској управи Зрењанин, одељење у Панчеву... 

- 19. 11. посетиле су нас саветнице мр Весна Поповић и Маријана Овука, педагог – 
када су поред разговора, а у вези насиља, обишле и час енглеског језика у 2/3, 
након чега су и обавиле разговор са колегиницом и дале сугестије за даљи рад,  а 
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начелница Снежана Олушки Влачић је обавила разовор поводом пријаве 
вршњачког насиља. 

- ЗАКЉУЧАК СВИХ БИО ЈЕ ДА ЈЕ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ, АЛИ ДА СЕ ОВДЕ РАДИ О НЕКОЈ ПОЗАДИНИ,  КОЈА СЕ И ПОТВРДИЛА НА 
ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ ШО У 2018. ГОДИНИ. 

 
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
 
ДИРЕКТОР У САРАДЊИ СА ШЕФОМ РАЧУНОВОДСТАВ ПЛАНИРА БУЏЕТ И ПРАТИ 
ОСТВАРЕЊЕ БУЏЕТА, А ВРШИ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 
Послови обухватају: праћење трошења финансијских средстава, праћење стања инвентара 
школе и организација инвентарисања, учешће у изради плана инвестиционог одржавања 
школе, преглед дневника, матичних књига, планова рада и припрема за наставу. 
О свему се води прописана документација. 
У току године имала сам и замене неколико часова, из објективних разлога  
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – обухватало је нешто што нам је сада најважније. То су 
семинари за све раднике: 
 '' ВАЖНОСТ КРИТРЕИЈУМА И САМОПРОЦЕЊИВАЊЕ ЗА ПРОЦЕС УЧЕЊА'' и ''ИСКОРИСТИ 
ЧАС'' -  2 семинара по 1 дан = 16 бодова,  које је одабрала комисија за стручно 
усавршавање  за све раднике школе. 
3. 9., 11. 9 и недеља од 17 – 21. 9. 2018. године био је ШТРАЈК ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА , 
који је налогом директора одмах и надокнађен. 
 
ЗАКЉУЧАК: 

- У протеклом полугодишту, на почетку наставне године било је доста посла у вези 
са усаглашавањем свих школских докумената са новим Законом о основном 
образовању и васпитању, наставном програму за 1. и 5. разред,  

- Током полугодишта је било доста дисциплинских проблема, који су се до краја 1. 
полугодишта смањили. Било је неоснованих приговора у вези насиља, а било је и 
свакодневних чарки, гурања, непристојних речи, електронског насиља..., а све под 
изговором ми се тако играмо 

- Продужени боравак и даље успешно ради - укупан број полазника је 27 ученика 
У овом полугодишту обили су нас: 

- просветни инспектор  
- начелница ШУ Зрењанин 
- саветница мр Весна Поповић 

 
Н почетку школске године имали смо 426 ученика – 218 дечака и 208 девојчица.  
На крају 1. полугодишта имамо 423 ученика – 217 дечака и 206 девојчица. 
Изостанци 12740 оправданих и 437 неоправданих = 13177 или по ученику – 34,01 
изостанак. 
 
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 1. ПОЛУГОДИШТА 
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одличних 205 + врло добрих 109 + добрих 45, довољних – 2 ученика = 406 СА + УСПЕХОМ 
или 95, 98 %, и  13 ученика са – УСПЕХОМ – СА 1недовољном  = 12 уч. , СА 2 = 1 уч. 
ПО ПРЕДМЕТИМА – ФИЗИКА – 10, БИОЛОГИЈА – 4 = УКУПНО 14 НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА 
УЧЕНИЦИ ПО ИОП – 1 - 10 + 10 = 20 
УЧЕНИЦИ ПО ИОП – 2 -  8 + 5 = 13, а ту су и иченици који слабије напредију и којима је 
неопходан индивидуализован рад 
 
ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
УОС – 1 + 11 = 12 
УОВ – 10 
УДШ - 1 
 
ПРОБЛЕМИ 

- Остаје нам као велика инвестиција реконструкција: 
- подови у хали – тражена су средства буџетом општине, али нам нису додељена, 

кровна и зидна инсталација у хали 
- замена столарије и споља и унутра 
- кречење фасаде споља и унутра ( окречене су све учионице, остају ходници на 

спрату, у приземљу, библиотека, зборница, управа школе ) 
- Проблем у току полугодишта било је понашање појединих ученика, који имају и 

породичне и здравствене проблеме, ученици који су под терапијом. 
- У току је и поступак за  реизбор  директора школе и очекује се постављење 

директора на период од 4 године. 
- Проблем је  недостатак средстава за многе активности које су неопходне за живот 

и рад школе.  
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4.2 Извештај о раду директора школе (Саша Петровић) 
 
 
Извештај о раду директора школе односи се на период од 2. марта 2019. године (када сам ступио 

на позицију вршиоца дужности директора школе) до краја 2018/2019. године , када сам ступио на 

позицију вршиоца дужности директора школе. 

УВОДНА РЕЧ 

Протекла школска година је била веома успешна. Остварена постигнућа су резултат добре 

реализације планираних и програмираних задатака. Истакао бих веома бројна и значајна 

постигнућа ученика на школским, општинским, градским и републичким такмичењима у школској 

2018/19. години. 

 НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  

Директор школе има утврђене задатке прописане Законима, другим прописима ( 
подзаконским актима ), Статутом, колективним уговором и општим актима школе. 
Надлежност и одговорност директора установе 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 
Директор за свој рад одговара министру и органу управљања. 
Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине 
за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и органу 
управљања. 
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности установе; 
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика; 
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног 
рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада 
наставника, васпитача и стручних сарадника; 
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника; 
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона; 
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 
просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 
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12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 
установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, 
односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима 
од интереса за рад установе у целини; 
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 
педагошког већа, без права одлучивања; 
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 
установе и саветом родитеља; 
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 
установе; 
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 
овим и другим законом; 
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности 
ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 
радни однос; 
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 
 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Планирање  рада  установе  

Планирање  рада  установе  остварено  је  доношењем  планова  и  програма  рада установе, 

додељивањем задатака запосленима и праћењем њихове реализације. 

Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року и упућени Наставничком већу и  Савету 

родитеља на разматрање, а Школском одбору на усвајање. 

Организација  рада  установе  

Координирао сам  рад стручних органа, тимова и појединаца у установи и обезбеђивао услове за 

ефикасну комуникацију. Водио сам рачуна и о хиjерaрхиjској oргaнизaциjи  рада  која  се  састојала  

у  поверавању  координационих  послова руководиоцима  Одељењских  и  Стручних  већа,  

Стручних  актива,  Тимова  и  других комисија и радних група, као и да процес дoнoшења oдлука  

прође све предвиђене нивое: Одељењска   већа, Стручна већа, Наставничко веће, Педагошки 

колегијум, Ученички парламент, Одељењски савет родитеља, Савет родитеља школе и Школски 

одбор. 

Учествовао сам у планирању и реaлизaциjи пoсетa, излетa и екскурзиja ученикa. Организовао сам 

нaбaвку нoвих нaстaвних средстaвa у склaду сa препoрукaмa стручних већа и мaтериjaлних 

мoгућнoсти шкoле. 
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Благовремено је за школску 2019/2020. годину сачињен распоред ученика првог и петог разреда 

по одељењима; распоред редовне, допунске и додатне наставе, ваннаставних активности и 

дежурства наставника, урађен је распоред писмених задатака и контролних вежби.  

Све информације везане за организацију рада у школи истакнуте су на седницама Школског 

одбора, Наставничког већа, Педагошког колегијума, стручних већа, актива и тимова, на 

састанцима Савета родитеља, родитељским састанцима као и на огласним таблама, путем сајта 

школе и читањем обавештења за ученик. 

Учествовао  сам  посредно,  али  и непосредно  у организацији и реализацији готово свих 

школских активности, а оно што бих посебно издвојио јесте организација недеље дана школе и 

посете словеначке школе „Велика долина“ нашој школи. 

Наиме, на иницијативу Јосипа Вебера, председника Удружења Словенаца „Логарска долина“ из 

Панчева, наша школа започела је прошле године сарадњу са словеначком школом „Велика 

долина“ из Јесенице на Долењском. Тако је за март месец била предвиђена посета наставника и 

ученика словеначке школе нашој школи, при чему је планирано то да малишани из Словеније 

током тродневне посете буду гости наших ученика, што се и остварило. 

Наши гости, учитељице, Мојца Брегар Гаричар , Наташа Иљаз и Барбара Черин и њихових 14 

ученика, стигли су у Ковин у петак 28. марта. Нашим гостима организовао сам свечани дочек и 

пожелео добродошлицу.  Овај сусрет био је срдачан и свима је било јасно да ће ово бити велико 

пријатељство. Директорка словеначке школе Мојца предала ми је садницу липе, дрвета које 

представља симбол Словеније, а у овом случају и симбол пријатељства. Липа сада краси школско 

двориште. Током тродневног дружења за словеначке ученике организоване су многобројне 

активности у оквиру школе и занимљиви излети: 

• кратак обилазак центра Ковина и одлазак у Центру за културу Ковин, у чијој се галерији тог 

дана налазиле слике Момо Капора.  

• одлазак у галерију Петра Лукића Цундера, власника колекције завичајних докумената у 

виду историјских извора који говоре о прошлости Ковина.  

• излет у Смедеревску тврђаву и шетња по центру смедерева 

• излает на Чардак.  

• посета Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ Ковин  

Током дружења са колегама из Словеније разменио сам са њима искуства из области образовања, 

културе и спорта. Наши гости су били одушевњени организацијом и позвали нас да септембра 

2019. будемо њихови гости. 

На самом почетку мандата увео сам систем обавештавања запослених путем електронске поште. 

Све важне информације и важна документа прослеђујем наставницима путем мејла. Исто тако, 

наставници мени своје материјале шаљу мејлом. На тај начин су наставници у већој мери 

упознатији са дешавањима у школи. 

Креирао сам нови веб сајт по најновијим веб стандардима. Поред стандардних секција, сајт 

оседује Наставнички портал који садржи многобројне корисне материјале за наставнике (обрасце, 

формуларе, документа...). 
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Креирао сам Захвалнице и Диплому за ученика генерације, с обзиром на то да су старе дипломе 

за данашње стандарде неугледне. 

Безбедност ученика и запослених 

У школској згради и школског дворишта створени су услови за безбедно и несметано учење и 

индивидуални развој ученика, при чему улажем огромне напоре да безбедност ученика, 

запослених и трећих лица који се налазе у објекту и школском дворишту. Марта месеца уведен је 

видео надзор чија је сврха појачана безбедност ученика, заполсених и школског објекта и 

дворишта. Сам видео надзор допринео је решавању неколико ситуација који се односе на 

непримерено понашање ученика.  

У школи су реализоване активности у оквиру пројекта „Основи безбедности“ у сарадњи са МУП, а 

одржана су и предавање о безбедности деце у саобраћају за ученике наше школе. Помоћном 

особљу обезбедио сам знак „Клизав под“, а помоћно особље је дужно да га поставља након 

брисања пода водом. Уведена је евиденција посета која подразумева евидентирање сваког трећег 

лица које уђе у школски објекат. Евидентирање врше дежурни ученици и помоћно особље. 

Праћење и подстицање постигнућа  ученика  

У сарадњи са наставницима трудим се да настава и ваннаставне активности подстичу ученике да 

развијају сопствене вештине учења, њихову креативност, стицање функционалних знања и развој 

здравих стилова живота.  

Током школске  године константно сам пратио успешност и напредовање ученика анализирајући 

успех ученика на крају класификационих периода. После сваког класификационог периода вршене 

су анализе реализације плана и програма рада школе са предлогом мера за побољшање 

резултата и квалитета исхода. Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком класификационом 

периоду. Стално је праћено оцењивање ученика, изостајање са наставе и правдање изостанака.     

Остварен  је увид у:  резултате такмичења на нивоу Школе, Општине, Града, Округа и Републике. 

Ученике, који су остварили успех на такмичењима или конкурсима, позивао сам у канцеларију 

како бих им лично честитао на оствареном успеху и како би их мотивисао да у наредном периоду 

остваре исте или боље резултате.  

С обзиром на то да у школи имамо велики број ученика који наставу похађају по ИОП1 и ИОП2, 

потписао сам Споразум о сарадњи са СОШО „Мара Мандић“ којим се предвиђа подршка наше 

школе од стране дефектолога и логопеда из наведене школе.  Наставници су  редовно подносили 

извештаје о раду и напредовању ученика и вршили потребне ревизије ИОП планова  у оквиру 

својих тимова и актива који су се редовно састајали, тако да је праћење напредовања ученика 

константно. 

Рад  у  стручним  органима  школе  

Од 2. марта 2019. године учествовао са у раду свих седница Наставничког већа, већини седница 

стручних већа и актива, свим седницама Органа управљања и Савета родитеља. Стручни органи 

школе су радили по унапред утврђеним плановима. Вршен је стални увид у рад Одељењских већа, 

Стручних већа, техничке, финaнсиjско-рачуноводствене и правне службе. 
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Самовредновање  школе 

У току школске 2018/2019. године Развојни план је реализован по утврђеној динамици времена и 

у складу са материјалним  ресурсима. Побољшањем  услова   рада  школа  ће   постићи  још  боље 

резултате у васпитно-образовном раду. У самовредновању рада школе учествовали су стручни 

органи, Савет родитеља, Ученички парламент, Школски одбор установе и директор. 

КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Контролу рада у установи обављао сам  непосредним увидом у рад запослених или анализом 

остварених резултата рада. Прикупљени су извештajи и пoдaци о раду наставника и стручних 

сарадника на крају класификационих периода и школске године са циљем праћења резултата 

свих видова рада школе и сачињавања извештаја о реализацији планова и програма рада. Вршио 

сам анализу табела, графичких приказа, извештаја и записника Одељењских, Стручних и 

Наставничког већа. Утврдио сам, на основу увида у есДневник и извештаје одељењских  већа,  да  

је  одржан  предвиђен  број  часова  редовне,  допунске,  додатне наставе, слободних активности 

и припремне наставе. 

Заједно са техничким особљем школе, контролисана је чистоћа учионица, ходника, санитарних 

просторија, дворишта, и у вези са тим за њихово одржавање одобрена су адекватна средства. 

Стање зграде и школског простора редовно контролише санитарна и комунална инспекција. 

Фасада школе, кров и столарија су у изузетно лошем стању, при чему је неопходно издвајање 

велике количине новца за адаптацију фасада, столарије и поправку појединих делова крова. 

Извршена је санација једног дела крова који је оштећен током временских неприлика. 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Пријем запослених  

Пријем запослених урађен је у складу са Законом о раду и Законом о основама система 

образовања и васпитања. Сва радна места у установи, изузев за наставника немачког језика и 

информатике,  су била попуњена запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима 

посла. Сви  запослени су упознати са организационом структуром школе и свог радног места. По 

потреби сам успевао да благовремено организујем замену за наставнике који су из оправданих 

разлога били одсутни (најчешће због отварања боловања). 

Педагошко-инструктивни рад 

Педагошко–инструктиван рад је била моја стална активност. Посебну пажњу  сам  обратио  на  рад  

наставника  са краћим радним искуством. Константно сам давао подршку наставницима у 

решавању конкретних проблема (недисциплина ученика, конфликти ученик-ученик, ученик- 

наставник, ученик-родитељ, ученик-остали). Обављани су и индивидуални разговори са 

наставницима у циљу унапређење рада и побољшање организације наставе. Сарадња са 

разредним старешинама се огледала  у пружању помоћи  у вођењу педагошке документације и 

решавању конкретних проблема у одељењу (изостајање са наставе, конфликти међу ученицима, 

недисциплина, социјални проблеми  и друго). 

Педагошки надзор сам такође вршио редовном контролом есДневника, анализом извештаја 

наставника и стручних сарадника, анализом  успеха  ученика на крају трећег квартала и на  крају 
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школске године и одређивањем мера за побољшање истих. Кроз разговоре и дискусију са 

запосленима проналазио сам конструктивна решења  у праћењу остваривања Плана и програма 

васпитно-образовног рада. Посебну пажњу сам усмерио на стварање позитивне климе у 

колективу и позитивне климе међусобног уважавања ученика, наставника и родитеља. Послове 

праћења наставе вршио је и педагог. 

Подстицао сам наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије у образовно-

васпитном   процесу   и   да   користе   савремене   методе   и   технике   учења. Током летњег 

распуста (јул 2019.) у шест учионица постављени су носачи пројектора са пројекторима, а у циљу 

једноставније реализације часова за које наставници имају припремљен материјал у електронској 

форми (презентације, аудио/видео материјал...).  

Професионални  развој  запослених  

За наставнике који ће наредне школске године предавати у 1, 2, 5. и 6. разреду обезбеђен је 

одлазак на семинаре који се тичу новина у Плану и програму за наведене разреде. Велики број 

наставника ишао је и на обуку за употребу дигиталних уџбеника. У оквиру установе одржавана су 

стручна предавања и угледни часови.  

Унапређење  међуљудских  односа  

Трудим се да својом посвећеношћу послу и понашањем дајем пример запосленима у установи 

ради остваривања највиших образовно-васпитних стандарда. Рад  на  унапређењу  међуљудских  

односа  је  један  од  мојих приоритетних  задатака. Већина колектива ствара и подржава радну 

атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка. 

Међу запосленима развијам професионалну сарадњу и  тимски  рад. 

Вредновањ резултата рада и мотивисање запослених  

У циљу промовисања радне успешности запослених примењивао сам похваљивања током 

индивидуалних разговора, као и јавна похваљивања на Наставничким већима и сајту школе.  

РАЗВОЈ САРАДЊЕ 

Сарадња са родитељима  

Сарадња са родитељима се одвијала индивидуално по потреби или позиву, на састанцима Савета 

родитеља и родитељским састанцима. Као директор школе изузетно сам заинтересован за добру 

и конструктивну сарадњу са родитељима уз потпуно уважавање, толеранцију и поштовање 

различитих мишљења у циљу добрих партнерских односа у процесу васпитања и развоја ученика. 

Путем школског сајта редовно обавештавам родитеље о свим, за њих битним догађајима и 

резултатима у школи. 

У  школи    је  установљен  „Дан    отворених    врата“  и  план  реализације  када  је омогућена 

посета родитеља часовима. Организовани су родитељски састанци за сваки класификациони 

перод, а по потреби и чешће. Сарадња са родитељима се одвијала на родитељским састанцима,  

групним али и индивидуалним сусретима, посебно за децу која су имала дисциплинске прекршаје 

и за родитеље који су имали социјалне проблеме. Сaрaдња директора и рoдитеља је била 

најшире и најконструктивније реализована на састанцима Савета родитеља школе. Савет 
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родитеља ми је своје предлоге, питања и ставове отворено упућивао, при чему сам сваки њихов 

предлог пажљиво анализирао, а сваки конструктивни предлог који би могао допринети 

побољшању било ког сегмента васпитно образовног рада сам уважио и реализовао.  

Сарадња саученицима  

Сарадња са ученицима се огледала у свакодневном праћењу  рада са ученицима који су постижу 

запажене резултате у учењу и на такмичењима. Вршено је праћење ученика који су испољавали 

неприлагођено понашање на часовима, ваннаставним активностима и слободном времену. 

Даване су информације ученицима и родитељима за професионалну орјентацију пре уписа у 

средњу школу. Вођена је брига о ученицима који имају социјалне проблеме. 

Сарадња са Школским одбором 

Сарадњу са Школским одбором остваривао сам на седницама Школског одбора. Редовно сам 

обавештавао орган управљања о новим захтевима васпитно- образовне политике и праксе, и 

члановима одбора сам пружао податке који омогућавају органу управљања увид у резултате и 

постигнућа ученика. Вршио сам упознавање упознавање Школског одбора са свим релевантним 

актима школе. 

Сарадња са локалном самоуправом  

Сарадња са локалном самоуправом је и током 2018/2019. школске године 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, Црвеном крсту (у ком су учествовали у 

интерактивној радионици Трговина децом), Удружењу пензионера општине Ковин и сл. Сарадња 

са Црвеним крстом и ДВД-ом имала је епилог и у виду пројекта Евакуација (смањење ризика и 

последица од елементарних непогода), такође је у сарадњи са Црвеним крстом организовано 

такмичење Шта знаш о здрављу, најпре на нивоу општине, а потом и на нивоу покрајине, где су 

наши ученици другу годину за редом награђени мини-екскурзијом у Нови Сад због најбоље 

показаног знања на овом такмичењу. На крају школске године Црвени крст је за троје ученика из 

наше школе организовао бесплатни седмодневни боравак на Вршачком брегу у циљу опоравка и 

награде добрим ученицима који немају често прилику да иду на одмор.  Сарадња са Домом 

здравља огледала се у бројним организованим систематским прегледима ученика, 

интервенцијама, редовним вакцинацијама и флуорисањем зуба. Врло успешна сарадња са 

Полицијском управом из Ковина и ватрогасном станицом Ковин ове године бележи предавање 

Безбедност деце у саобраћају, које је посебно значајно за најмлађе ученике наше школе. Сарадњу 

са Предшколском установом Наша радост означила је посета установи од стране ученика 4. 

разреда и њихових учитељица, којом приликом су предшколцима наши ђаци поклонини 

предмете из сопствене израде. Током школске године ученицима је у више наврата предтављен 

програм средњих школа, те су се у том смислу потврдиле вишегодишње сарадње са локалним 

средњим школама. Остварена је и велика сарадња са Установом за спорт и Туристичком 

организацијом општине Ковин. 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО  УПРАВЉАЊЕ  РАДОМ УСТАНОВЕ 

 Управљање  финансијским и материјалним ресурсима и административним процесима  
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У сарадњи са шефом рачуноводства планирао сам и надзирао финансијске токове, приходе и 

расходе, као и примену буџета школе. Обезбеђивао сам покривеност рада установе потребном 

документацијом. Старао сам се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу 

прописане документације. Обезбеђивао сам тачност административне документације и њено 

систематично архивирање, у складу са законом. Припремао сам извештаје који су обухватали све 

аспекте живота установе и презентовао их надлежним органима установе и шире заједнице. 

Квалитет рада и правовременост реализације послова пратиле су зараде запослених. На време су 

исплаћена и остала финансијска потраживања. Након  прикупљених  информација доносио  сам 

одлуке о  коришћењу новчаних средстава према приоритетима из Финансијског плана. 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Редовно сам пратио измене закона и подзаконских аката. Законски захтеви су испоштовани при 

управљању и руковођењу установом. 

Инсистирам на поштовању прописа и општих аката школе као и на вођењу установљење 

документације.  
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4.3 Извештај о раду Наставничког већа  
 
            Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви наставници и 
стручни сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима руководи 
директор школе. Одржано је  19  седница Наставничког већа на којима су разматране 
следеће теме: 

- подела разреда на одељења  
- распоред наставника по одељењима и разредима 
- формирање разредних и одељењских већа и избор њихових руководилаца  
- предлагање и усвајање Програма образовно васпитног рада, одлука о коришћењу 

уџбеника 
- усвајање календара рада 
- формирање стручних комисија  
- праћење и реализација образовно васпитних садржаја  
- утврђивање успеха ученика 
- разматрање изражених проблема ученика 
- одлучивање и примена одговарајућих  педагошких  мера         
- оцењивање ученика 
- праћење напредовања ученика који раде по посебном програму - инклузија 
- стручно оспособљавање, како у образовном тако и у васпитном делу 
- усвршавање наставника у циљу праћења реформе школства 
- анализа  резултата самовредновања, 
- информисање  и учешће у изради и реализацији  Школског развојног  плана 
-  

 САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ   
ПОСЛОВА 

1.  • Усвајање записника са претходне седнице 

• Разматрање докумената mp – препоруке за 
планирање, правилник за иоп 

• План активности за почетак нове школске године  

• Документa за извештај и гпрш 

• Разно 

август чланови 
наставничког 
већа 

2.  • Усвајање записника са претходне седнице 

• УСВАЈАЊЕ КАЛЕНДАРА РАДА ЗА 2018/2019. – уписати 

• УСВАЈАЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ДОП., 
ДОДАТНЕ, СА, ИЗБОРНЕ, распореда писмених и 
контролних... 

• Усвајање измена ШП – за 1.  5. разред и Програма за и 
6. разред   

• Усвајање ИЗВЕШТАЈА за претходну годину, 

• Усвајање ГПРШ 

• Текућа питања – РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – 
упознавање са правилима понашања – кућни ред, 
изјашњавање за изборне и факултативне предмете – 
1. разред и остали ( ако има измена ), , ужина, 

септембар чланови 
наставничког 
већа 
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фотографије за сајт и ПРЕДСТАВНИК РОДИТЕЉА У 
САВЕТУ РОДИТЕЉА...                                                                                                

•  

3.  • Усвајање записника са претходне седнице 

• Упознавање са правилником о друштвено корисном 
раду 

• Обележавање дечје недеље – предлог  

• Извештај савета родитеља о маршутама екскурзија за 
1. И 8. Разред 

• Одлазак у словенију – замене 

• Разно – ( сагласност за 6. 10. За одлазак на чардак ) 
 

септембар чланови 
наставничког 
већа 

4.  • УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ 

• ПРЕДЛОГ МАРШУТА ЕКСКУРЗИЈА 

• РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – У ТОКУ СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ 

• ( предлог екскурзија  за 1. и 8. разред ) 

• НАИМЕ САВЕТ РОДИТЕЉА НИЈЕ ДАО САГЛАСНОСТ НА 
ПРЕДЛОГ ЕКСКУРЗИЈА – ЗАПИСНИК СА САВЕТА 
РОДИТЕЉА - ПРИЛОГ 

•  

септембар чланови 
наставничког 
већа 

5.  • Утврђивање успеха у учењу и владању  на крају ПРВОГ 
класификационог периода – ПРВИ квартал 

• Напредовање ученика  по ИОП - у – ПОЈЕДИНАЧНО ПО 
ПРЕДМЕТИМА ЗА СВАКОГ УЧЕНИКА - ИЗВЕШТАЈ О 
НАПРЕДОВАЊУ 

• Реализација наставних и ваннаставник активности  

• Разно – родитељски састанци у року од 8 дана 

•  

октобар чланови 
наставничког 
већа 

6.  • ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА – ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

•  

новембар чланови 
наставничког 
већа 

7.  • УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ 
СЕДНИЦЕ 

• УПОЗНАВАЊЕ СА ЗАПИСНИКОМ ПРОСВЕТНОГ 
ИНСПЕКТОРА 

• АНАЛИЗА АНКЕТЕ ''ПРЕЛАЗ СА РАЗРЕДНЕ НА 
ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ'' – ПЕДАГОГ 

• ПРИДРЖАВАЊЕ ЗАКОНА И СВИХ 
ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА – СТАТУТА – 
ПРАВИЛНИКА – ПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА И 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 

• РАЗНО –  

•  

новембар чланови 
наставничког 
већа 

8.  • УТВРЂИВАЊЕ успеха у учењу и владању  на 
крају првог полугодишта, анализа ИОП – а по 
разредима 

• Доношење одлуке о ученицима који се упућују 
на допунски рад за време зимског распуста – 
СПИСАК – ПРИЛОГ – РАСПОРЕД ЧАСОВА - 
ДОДАТНА – 3. и 4. 1. 2018.  ДОПУНСКА – 8. 9. и 
11. 1. 2019. 

децембар чланови 
наставничког 
већа 
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• Реализација наставних и ван наставних 
активности  

• Обележавање Светог Саве – НЕДЕЉА – 27. 1. 
2019. – протокол обележавања 

• Разно – РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – 26  – 28. 12. 
2018.  АНКЕТА колико су задовољни својим 
учешћем у раду школе, – ЕС ДНЕВНИК...  

• Зимски распуст од СУБОТЕ 22.12. до 14. 1. 2018. 
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ у УТОРАК, 15. 1. 2019. 
СМЕНЕ – ВИШИ - ПРЕ ПОДНЕ, НИЖИ – ПО 
ПОДНЕ 

• ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР – СУБОТА,  22. 12. 
2018. И ЧЕТВРТАК, 10. 1. 2019. 

•  

•  

9.  • Усвајање записника са претходне седнице 

• Разматрање полугодишњег извештаја 
директора 

• Разматрање полугодишњег извештаја 
самовредновања 

• Предлог додела светосавске награде 
ученицима 4. И 8. Р. 

• Допуна бесплатних ужина  

• Разно – почетак 2. Пол., смене... 
 

јануар чланови 
наставничког 
већа 

10.  • УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ 
СЕДНИЦЕ 

• ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАДОКНАДЕ ПРОПУШТЕНОГ 
ОД 18 – 22. 2. 2019. - УСВАЈАЊЕ 

• БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ  

• РАЗНО – 

фебруар чланови 
наставничког 
већа 

11.  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког 

већа 

2. Уџбеници за 1. и 5. разред основне школе за 2019/2020. 

годину 

3. Разно 

 

март чланови 
наставничког 
већа 

12.  • Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

• Активности током недеље Дана школе 

• Разно 

 

март чланови 
наставничког 
већа 

13.  • Усвајање записника са претходне седнице 
наставничког већа 

• Утврђивање успеха у учењу и владању на крају на 
крају трећег квартала у другом полугодишту 

• Напредовање ученика по ИОП-у 

• Реализација наставних и ваннаставних активности  

• Разно – родитељски састанци 

март чланови 
наставничког 
већа 
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•  

14.  • Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

• Анализа пробног завршног испита  

• Разматрање резултата пробног завршног испита  

• Дисциплина ученика и правила понашања у школи 

• Екскурзија - родитељски састанци поводом екскурзије 
и здравствени преглед ученика 6, 7. и 8. разреда 

• Разно 
 

мај чланови 
наставничког 
већа 

15.  • Усвајање записника се претходне седнице 

Наставничког већа 

• Утврђивање успеха ученика 8. разреда на крају 

наставне године 

• Утврђивање одлуке о додели посебних диплома 

ученика 8. разреда 

• Утврђивање одлуке о додели Вукових диплома 

• Утврђивање предлога за ученика генерације 

• Припремна настава за полагање поправних и 

завршних испита за ученике 8. разреда 

• Завршни испит 

• Завршна приредба 

• Разно 

 

јун чланови 
наставничког 
већа 

16.  • Усвајање записника са претходне седнице 
наставничког већа 

• Утврђивање успеха ученика од 1. до 7. разреда на 
крају другог полугодишта – успех, васпитно-
дисциплинске мере 

• Напредовање ученика по ИОП-у  

• Реализација наставних и ваннаставних активности  

• Припремна настава за полагање поправних испита  

• Завршна приредба и прeдстава 

• Разно – родитељски састанци, завршни испит... 
 
 

јун чланови 
наставничког већа 
 
 

17.  • Усвајање записника са претходне седнице 

наставничког већа 

• Календар рада за школску 2019/2020. годину 

• Подела предмета на наставнике – предлог 

• Обуке наставника  

• Извештаји о екскурзијама 

• Разно 

јун  
чланови 
наставничког већа 
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18.  • Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

• Усвајање календара рада за школску 2019/2020. 
Годину 

• Подела предмета на наставнике 

• Израда распореда часова 

• Наставни план и програм за 2, 6. и 7. разред  

• Нови правилници  

• Тимови, активи, већа 

• Документа неопходна за израду Извештаја о 
реализацији ГПРШ за школску 2018/2019. 

• Документа неопходна за израду ГПРШ за школску 
2019/2020. годину 

 

август чланови 
наставничког већа 

19.  • Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

• Усвајање распореда часова за школску 2019/2020. 
годину 

• Распоред смена од 2. септембра 

• Пријем првака 

• Базар књига 

• Припрема предлога маршута екскурзија, излета и 
наставе у природи 

• Годишњи и месечни планови рада наставника, лични 
план стручног усавршавања, Отворена врата, План 
писмених провера знања, распоред додатне и 
допунске наставе... 

• 8. Нови Закон о заштити података о личности 

  
чланови 
наставничког већа 
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4.4 Извештај о раду одељењских већа  
 
Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-
васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад одвијао 
се према плану и програму који је донесен на почетку школске године.  
На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 
- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада одељења ,   односно разреда 
- Самовредновање и вредновање рада школе 
- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у школи 

и ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у целини 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлагање мера 

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних наставника  
- Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са Законом 
- Спровођење и анализа завршног испита 
 
Одржано  је  10  седница одељенских већа нижих – виших разреда. 
 
 

4.5 Извештај о раду одељењских старешина  
 
      Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
      ђ) Сарадња са наставницима и педагогом 
  
   Одељењске старешине су  реализовале своје програме, а на часовима одељењског 
старешине обрађивали су теме које су предложене од стране педагога школе, а 
обрађиване су и теме које су актуелне у одељењу, школи и друштвеној заједници.  
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4.6 Извештај о раду Савета родитеља 
  

На првом родитељском састанку у школској 2018/2019.години свако одељење изабрало 
је свог представника за Савет родитеља.  

На првој седници Савета родитеља одржаној 12.9.2017.године конституисан је Савет 
родитеља у следећем саставу:  

 
РАЗРЕД ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

1-1 Паповић Драгана 

1-2 Фара Ливија 

2-1 Петровић Сања 

2-2 Медић Коматина Весна 

2-3 Јовановић Галина 

3-1 Јованов Мариновић Тамара 

3-2 Адамов Маја 

4-1 Филиповић Драгана 

4-2 Ранчић Весна 

4-3 Радивој Стеван 

5-1 Златковић Данијела 

5-2 Зарија Сања 

5-3 Царић Драгиша 

6-1 Ракиђић Јелена 

6-2 Шогор Оља 

7-1 Ненадић Слађана 

7-2 Рнић Марија  

7-3 Милосављевић Вера 

8-1 Лакичевић Оксана  

8-2 Стојсављевић Петар 

8-3 Домокош Зафировић Јелена 

Инклузија  Ранчић Весна 
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Председник Савета Родитеља – Златковић Данијела 
Заменик – Рнић Марија 
Записничар – Јовановић Галина 
Ученички Парламент – Паунеску Николина - 8/2, Клисура Марија – 7/2 

 
 

Савет  родитеља је саветодавни орган који врши: 
Доношење 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.  
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 
Учествују о одабиру уџбеника и изборних предмета 
Учествују у естетском уређењу школе 
Разматрање анонимне пријеве родитеља 
 
У току године одржано је 10 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. 
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4.7 Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 
 
Извештај о раду Актива 1. разреда 
 
Август 
Израђен је план рада Актива првог разреда за школску 2018/2019. 
Уређене учионице за прваке(израда паноа, добродошлица, сређивање плаката, наставних 
средстава) 
Договор око потребног прибора за први разред , направљен распоред часова. 
Израђени годишњи и оперативни планови. 
Септембар 
Одржани су родитељски састанци. 
Изабрани су чланови за Савет родитеља. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Октобар 
У току Дечје недеље ( 1.10. -5.10.) организоване су следеће активности : 
Цртање по асфалту 
Музичке и спортске игре 
Посета Активу жена 
Посета градској библиотеци „Вук Караџић“ 
Биоскопска представа 
У оквиру радне суботе 6.10.2018. ученицима првог разреда на раскрсници „Код Чикљана“ 
на практичном примеру показано је кретање улицом, значење саобраћајне сигнализације 
и знакова.  Посета правосавном храму. У Парку код школе „Ј.Ј. Змај“ одржан је час у 
природи са темом оријентација у простору , физичке активности и цртање интересантног 
дела парка. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Новембар   
Анализиран је успех ученика у учењу и владању на крају првог класификационог периода. 
Одржани родитељски састанци. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Децембар 
Анализиран је успех ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта. 
Одржани родитељски састанци. 
Украшене су учионице поводом новогодишњих и божићних празника. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Јануар 
Организована допунска настава за време зимског распуста ученицима којима је потребна 
помоћ у учењу. 
Ученици првог разреда учествовали у приредби поводом обележавања школске славе 
„Св. Сава“. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
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Фебруар 
У оквиру прославе Дана школе, израђен је план активности (спортске, музичке игре, 
уређење учионица) 
Обављено флуорисање и предавање о хигијени зуба. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Март 
Анализиран успех у учењу и владању на крају трећег квартала у другом полугодишту. 
Припреме и договор у вези родитељских састанака. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Одржано предавање припрадника МУП-а ПС Ковин на тему „Безбедност деце у 
саобраћају“ 
Одржано је општинско такмичење рецитатора . 
Ученик I1 Растко Ћулибрк пласирао се за даље такмичење. 
Одржана је позоришна представа за ученике нижих разреда „ Заљуби се Цица у принца“ 
Април 
Одржана Мала школска олимпијада. На општинском такмичењу екипа првог разреда 
освојила је прво место у полигону, и пласирала се на окружно такмичење.   
Ученици нижих разреда учествовали су у пројекту Црвеног крста Ковин и „ДВД“ Ковин под 
називом „ Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова 
опасности“  
Ученици су присуствовали позоришној представи „ Судбина једног Чарлија“ 
На литералном конкурсу која је организовала школска библиотека ученици I1 Савић Ања 
и Николић Михајло за написане радове на тему „Драга особа“ награђени су књигама. 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Мај 
Урађени планови и припреме за наредни месец. 
Реализована екскурзија ученика првог разреда Ковин-Панчево-Црепаја. 
У ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Омољици одржано је окружно такмичење Мале школске 
олимпијаде, где је екипа првог разреда освојила друго место. 
Друштво астронома Србије промовисало је „Мобилни планетаријум“ који пројектује слике 
универзума, звезданог неба. Ово је била прилика да на занимљив начин ученици науче 
нешто ново и прошире стечена знања из области астрономије. 
Одржано предавање ватрогасаца на тему „ Заштита од пожара, поплава и земљотреса“. 
Јун 
Анализиран успех у учењу и владању на крају школске године. 
Анкетирани су ученици поводом реализације одржане екскурзије. На основу анализе 
анкете, ученици су задовољни садржајем екскурзије, превозом , ручком. 
Одржана је завршна приредба. 
Весело и разиграно обележен је крај школске године. 
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Извештај о раду Актива 2. разреда 

Август 

Израђен је план рада Актива другог разреда за школску 2018/2019. 

За председника Актива 2.разреда изабрана је Николић Наташа,заменик је Рајић Вања а 
записничар Жеберан Валентина. 

Уређене учионице (израда паноа,распоред часова, сређивање плаката, наставних 
средстава) 

Договор око потребног прибора за други разред. 

Израђени годишњи и оперативни планови и план за ИОП као и припреме. 

Септембар 

Одржани су родитељски састанци. 

Изабрани су чланови за Савет родитеља. 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Октобар 

У току Дечје недеље ( 1.10. -5.10.) организоване су следеће активности : 

Цртање по асфалту 

Музичке и спортске игре 

Посета Пошти и ДВД-у Ковин 

Трка за срећније детињство; 

,,Мала грешка у саобраћају-велика цена“ 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Новембар   

Анализиран је успех ученика у учењу и владању на крају првог класификационог периода. 

Одржани родитељски састанци. 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Децембар 

Анализиран је успех ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта. 

Одржани родитељски састанци. 
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Украшене су учионице поводом новогодишњих и божићних празника. 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Јануар 

Организована допунска настава за време зимског распуста ученицима којима је потребна 
помоћ у учењу. 

Ученици другог разреда учествовали у приредби поводом обележавања школске славе 
„Св. Сава“. 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Анализа семинара ,,Искористи час“ 

Фебруар 

У оквиру прославе Дана школе, израђен је план активности (спортске, музичке игре, 
уређење учионица) 

Обављено флуорисање и предавање о хигијени зуба. 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Март 

Анализиран успех у учењу и владању на крају трећег квартала у другом полугодишту. 

Припреме и договор у вези родитељских састанака. 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Анализа активности поводом Дана школе. 

Одржано је општинско такмичење рецитатора . 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Одржана је позоришна представа за ученике нижих разреда „ Заљуби се Цица у принца.“ 

Април 

Одржана Мала школска олимпијада. На општинском такмичењу екипа другог разреда 
освојила је прво место у полигон и пласирала се на окружно такмичење.   

Ученици нижих разреда учествовали су у пројекту Црвеног крста Ковин и „ДВД“-а Ковин 
под називом „ Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова 
опасности.“  

Ученици су присуствовали позоришној представи „ Судбина једног Чарлија.“ 
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Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Мај 

Урађени планови и припреме за наредни месец. 

Реализована екскурзија ученика другог разреда Ковин-Београд. 

У ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Омољици одржано је окружно такмичење Мала школска 
олимпијада, где је екипа другог разреда освојила друго место. 

Друштво астронома Србије промовисало је „Мобилни планетаријум“ који пројектује слике 
универзума, звезданог неба. Ово је била прилика да на занимљив начин ученици науче 
нешто ново и прошире стечена знања из области астрономије. 

Одржано предавање ватрогасаца на тему „ Заштита од пожара, поплава и земљотреса“. 

Јун 

Анализиран успех у учењу и владању на крају школске године. 

Одржани су родитељски састанци и подела ђачких књижица. 

Анкетирани су ученици поводом реализације одржане екскурзије. На основу анализе 
анкете, ученици су задовољни садржајем екскурзије, превозом , ручком. 

Одржана је завршна приредба. 

Весело и разиграно обележен је крај школске године. 

 

Извештај о раду Актива 3. разреда 

У току сколе је 2018/19године поред редовне, допунске и додатне наставе реализоване су 
и активности у оквиру сколе и у сарадњи са локалном заједницом. У оквиру Децје недеље 
" Трка за срецније детињство", посета православном храму, биоскопска представе. У току 
године уценици су исли на висе позорисних и биоскопских представа. Такодје су посетили 
Сајам науке и београдску филхармонију где су гледали музицку представу " Вестица и 
диригент." Уценици су добили пакетице за Нову годину од Активан зена.Уцествовали смо 
на сколском и опстинском такмицењу из математике и освојили прво, два друга и два 
треба места.У цествовали смо на опстинско смотри рецитатора " Песнице народа мог" и 
Мало сколској олимпијади, опстинско и окрузно такмицење. Црвени крст опстинско 
Ковин организовао је радионице у којима су уцествовали сви уценици трецем разреда и 
такмицење о безбедности и застити од елементарних непогода. Такодје су уценици 
трецег разреда уцествовали на " Опстинској смотри децјег музицког ствараластва", са 
малим хором и фолклором у оквиру неговања народне традиције и манифестацији " 
Клинци певају хитове" . Организован ја " Пролецни крос" и Екскурзија Спремали 
Карловци, Нови Сад, Фруска хора.За крају сколске године организован је излет и весела 
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сколска приредба у којој су сви уцествовали. Ова сколска година је била веома успесна и 
пуна разлицитих активности. 

 

Извештај о раду Актива 4. разреда 

Актив четвртог разреда, у школској 2018/19.години, чине учитељице Весна Анђелков, 
Хермина Ђукић и Марија Поповић.  

Одржано је укупно тринаест састанака актива, који су евидентирани у е дневнику.  

На почетку школске године, имале смо састанак и договориле  се око годишњих планова 
по предметима, месечних планова и планова за ИОП1 и ИОП2.  Планирали и реализовали 
иницијалне тестове из српског језика, математике и природе и друштва. Свака учитељица 
је у складу са својим радом и саставом одељења,  доносила одлуку које ће приручнике 
користити. Коришћени су уџбеници издавачке куће „Клет“.  

Средиле смо учионице. Организација додатне наставе је на нивоу сваког одељења. Свака 
учитељица држи додатну наставу у свом одељењу. Допунску наставу такође. У склопу 
своје одељенске заједнице, држале смо слободне активности, а реализацију уписивале у 
дневник. 

У оквиру рада и сарадње са родитељима планирана су четири родитељска састанка. Свака 
учутељица има термин за индивидуалне разговоре са родитељима.  

Наставници предметне наставе, држали су часове ученицима четвртог разреда, да би се 
они упознали са наставницима и појединим предметима. 

У септембру, учитељица Марија Поповић, у оквиру међународне едукације и сарадње са 
ОШ „Велика Долина“,  у Словенији,  боравила са ученицима  у оквиру Дана језика(26-
28.9.), где су реализоване разне активности за ученике и наставнике.  

Од септембра месеца, школске 2018/19.у одељенима четвртог разреда, реализован је 
једном месечно, кроз час одељенске заједнице, програм „Основи безбедности деце“. 

У октобру,  реализоване су различите активности поводом Дечије недеље, која се 
обележавала од  1. до 7. октобра, под слоганом „Моје је право да живим срећно и 
здраво“.  

Активности:  

1.10.2018.-спортски дан, 2.10.2018.-музичке активности-презентација музичке школе 
Смедерево-упознавање са музичким инструментом-виолина,  3.10.2018.-дружење са 
нутриционистом(правимо воћну салату), 3.10.2018.-„Трка за срећније детињство“-
учествовали представници одељења,  4.10.2018.-посета Црвеном крсту,  5.10.2018.-посета 
биоскопу. 
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Присуствовали смо позоришној представи о безбедности деце у саобраћају,“Мала грешка 
у саобраћају, велика цена“, 24. октобра 2018. 

У октобру је договорено да припремимо честитке за будуће прваке и маске за представу 
коју ће припремити ученици виших разреда са својим наставницама. Тако је 20.12.2018. 
представом “Са Деда Мразом око света“, посвећену будућим првацим, завршено и прво 
полугодиште. Учитељице су пре тога посетиле предшколску  установу „Наша радост“, ради 
представљања и позива на представу.  

У новембру презентовани су уџбеници  „БИГЗ-а“. 

Одржано је предавање и едукација наставника о болестима зависности. 

Посетили смо са ученицима, 30.новембра 2018.године, Фестивал науке, у Београду. 

У децембру, присуствовали смо семинару, Презентација електронских уџбеника „Клет“ и 
семинару, Важност критеријума за самопроцену. 

21.12.2018. у Активу жена Прве месне заједнице, подељени су пакетићи групи ученика. 

У оквиру конкурса „Твоја безбедност је у твојим рукама“, награду за ликовни рад, добио је 
Тадија Милошевић, IV2,  учитељица Марија Поповић. 

У току децембра, организована је хуманитарна акција, “Пакетић  друг  другу“. 

Пред крај полугодишта, сређивана је документација,  закључиване оцене, вршила се 
анализа успеха и владања, као и реализација наставних и ваннаставних активности. За 
време зимског распуста, одржавани су часови додатне и допунске наставе. 

Друго полугодиште почело је припремама  за обележавање дана Светог  Саве. Приредба 
је реализована 27.јануара 2019.у школској  сали. Приредбу су организовале учитељице 
Весна Анђелков, Јелена  Јовановић и Марија Поповић. Том приликом уручене су 
светосавске награде најбољем ученику четвртог разреда, Глигоријев Исидори, IV3, 
учитељица Хермина Ђукић . 

Присуствовали смо семинару Искористи час, 10.јануара 2019.  

Школско такмичење из математике, одржано је 18.јануара 2019. Ученици који су се 
пласирали за даље такмичење су: Ђорђевић Огњен, Митровић Стефан, Николић 
Страхиња, Костић Дејана, Максимовић Сара, Глигоријев Исидора, Ђурашинов Ива. 

За Богојављење,19.јануара2019. на Дунавцу, присуствовали смо са ученицима, пливању за 
часни крст. 

У фебруару , учитељица Марија Поповић, са својим одељењем врши припреме за 
приредбу, поводом „Прешернових дана“.  

Због епидемије грипа, у фебруару, продужен је распуст за недељу дана. Израђен је план 
надокнаде за ту недељу. 
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У току фебруара одржани су допунски часови из енглеског језика у сва три одељења, у 
информатичком кабинету.  

Поводом Светог Трифуна, 14.2.2019. ученици четвртог разреда, заједно са вероучитељем 
и учитељицама, посадили су крушку у школском дворишту. 

У Центру за културу Ковин, у среду 6.марта 2019. одржана је прослава „ Прешерновог 
дана“ . Програм су припремиле учитељица Марија Поповић и наставница Маша Вулетић. 

50.јубиларна Општинска смотра рецитатора, „Песниче народа мог“, одржана је 15.марта 
2019.у позоришној сали Центра за културу Ковин. Пласиране ученице четвртог разреда, 
Сара Максимовић и Анђела Стефановић,ученице IV1(учитељица Весна 
Анђелков),пласирале су се на Зонску смотру,  а затим се  пласирале и за Покрајнско 
такмичење рецитатора, где су се одлично представиле. 

На окружном такмичењу из математике у Вршцу, Максимовић Сара IV1, освојила је треће 
место. 

Посета нижих разреда Београдској филхармонији,концерту „Вештица и маестро“,21.марта 
2019. 

Од 25.до29.марта 2019.низом активности обележена је недеља Дана школе: 
квизови,спортска такмичења, садња цвећа у школском дворишту,радионица 
сапуна,експерименти из области физике...Недељу Дана школе, својим присуством, 
увеличали су наши пријатељи из Словеније, који су активно учествовали у наведеним 
активностима.  

Поводом Дана библиотеке „Вук Караџић“Ковин,расписан је литерарни конкурс ,на коме је 
прву награду освојила Стефана Стевановић, ученица четвртог разреда, за рад на тему „У 
страху су велике очи“(учитељицљ Весна Анђелков). 

Поводом Дана школе, школска библиотека је расписала литерарни конкурс, а награде у 
категорији четвртих разреда, освојили су Никола Ранчић, ученикIV2, за рад на тему „Моја 
моћ“ , Тадија Милошевић, ученик IV2, за рад на тему „ Један мој несташлук“(учитељица 
Марија Поповић) и Марија Арсић, ученица IV1, за рад на тему „Мој дека“(учитељица 
Весна Анђелков).  

Са гостима из Словеније, обишли смо Смедеревску тврђаву и Делиблатску пешчару. 

После завршеног трећег квартала, анализиран је успех и владање у протеклом периоду.  

У априлу реализован је пројекат Црвеног крста ДВД Ковин о смањењу ризика од 
последица од елементарних непогода и других типова опасности. 

15.априла 2019. организован одлазак на представу „Судбина једног Чарлија“ у Смедереву. 
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Сарадња са родитељима-10.априла 2019.родитељ, Јелена Попадић, мајка ученика, 
Огњена Јовановића IV1, мастер дипломирани инжињер пољопривреде-
сточарство,одржала предавање и приказала занимање. 

Угледни час из прдмета Руке у тесту, учитељица Весна Анђелков, одржала је 17.априла 
2019. 

Општинско такмичење МШО, у игри „Између четири ватре“ за четвртаке, одржано је 
7.маја 2019. Екипа девојчица освојила је прво место, а екипа дечака друго место. 

У Сава центру,  у Београду,  12.маја 2019. одржано „Витезово пролеће“, ученица 
Андријана Кечина IV2, (учитељица Марија Поповић) добила је награду  за своје ликовне 
радове. 

Мобилни планетаријум у нашој школи 17.маја 2019. 

На фестивалу „ Клинци певају хитове“, међу осталим награђеним ученицима наше школе, 
треће место, освојила је Хелена Миладиновић, ученица IV2 (учитељица Марија Поповић). 

Општинско такмичење у спортском риболову, на коме су учествовали представници три 
одељења четвртог разреда, вођа екипе учитељица Марија Поповић, одржано је у 
Делиблату 23.маја 2019. 

29.маја 2019. реализована је екскурзија. Извештај је урађен и предат. Ученици анкетирани 
о реализацији екскурзије.  

12.јуна 2019.група четвртака сади цвеће у школском дворишту са ученицима Средње 
стручне школе „ Васа Пелагић“. 

Урађени су годишњи тестови знања из математике,српског језика и природе и друштва. 

На крају школске године, учитељице су се на прикладан и себи својствен начин, растале 
од својих ученика. 

 12.јуна 2019.године, у организацији актива четвртог разреда, као и осталих актива, 
одржана је традиционално , завршна приредба. 

На крају школске године, урађене су анализе успеха и владања, успеха ученика по ИОП-у, 
реализација наставних и ваннаставних активности, администрација, реализација ГПРШ и 
план за наредну школску годину. 
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4.8 Извештај о раду Стручног већа за природне науке 
 
 
1. Седница стручнoг већа за природне науке, 03. 09. 2018. 
 
Активност 

1. Анализа плана рада већа природних наука за 2018/2019. год. 

2, Распоред писмених и контролних задатака. 

3. Усаглашавање наставних садржаја. 

Закључак 

1. Планирано 6 седница стручног већа у наредној школској 2018/2019, год. 

2. Распоред писмених и контролних задатака уписати у ЕД. 

3. Мало је могућности за промене редоследа наставних тема ради боље 

међупредметне корелације наставних садржаја, али се може мењати, у ту сврху, 

распоред наставних јединица ако је од користи. 

 

2. Седница стручног већа за природне науке, 26. 10. 2018. 
 
Активност 

Активност 

1. Реализација васпитно образовних задатака и успех ученика на крају првог 

класификационог периода. 

2. Усаглашавање критеријума оцењивања на нивоу Актива. 

3. Потребан ниво знања ученика четвртог разреда. 

Закључак 

Закључак 

1. Реализација васпитно образовних задатака као и успех ученика могао би бити на вишем 

нивоу у области природних наука. 

2. Дискутован начин усклађивања критеријума оцењивања уз поштовање правилника о 

оцењивању и потребним исходима наставних предмета природних наука. 

3. Из математике и биологије продискутован оптимум знања за пети разред. 
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3. Седница стручног већа за природне науке, 26. 12. 2018. 
 
Активност 

1. Реализација васпитно-образовних задатака и успех ученика на крају првог полугодишта. 

2. Анализа примене Правилника о оцењивању ученика. 

3. Припремна настава за ученике 8. разреда. 

4. Текућа проблемарика. 

Закључак 

1. Васпитно-образовни задаци су реализовани по плану, а успех ученика на полугодишту 

је по очекивању. 

2. Анализа је показала да се Правилник о оцењивању доследно примењује. 

3. И на редовним и на посебно заказаним часовима наставља се припрема за полагање 

завршног испита.  

4. Разговор о предстојећим такмичењима. 

 4.  Седница стручног већа за природне науке, 27. 03. 2019. 
 
Активност 

1. Анализа резултата ученика из природних наука на крају трећег класификационог 

периода школске 2018/2019. год. 

2. Разно (демонстрациони огледи, угледни часови ...) 

Закључак 

1. Поучени досадашњим искуством, да на крају школске године нема ученика на 

поправном испиту, нема разлога да се труде за прелазну оцену. Треба наћи решење 

проблема. 

2. Демонстрациони огледи, приређени за госте из Словеније, су били интересантни до 

мере да су прерасли у научне радионице. 

За наредни период планиран угледни час корелације хемије и физике (проводљивост 

материјала). 

 
5. Седница стручног већа за природне науке, 22. 04. 2019. 
 
Активност 
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Анализа пробног завршног комбинованог теста - физика. 

Закључак 
Analiza probnog završnog ispita u OŠ „Đura Jakšić“ Kovin, (kombinovani test), 2018/2019. g. 
Zaključak 
Nastavne metode prilagoditi različitim stilovima učenja i izboriti se za veće poštovanje 
pravilnika o ocenjivanju što će podići prosečan nivo znanja u odeljenju i omogućiti veću, po 
obimu, zastupljenost rada na primeni znanja u nastavi. 
5.Седница стручног већа за природне науке, 04. 06. 2019. 
 
Активност 

1.Разматрање успех уч.8.раз.на крају наставне год; 

2.Припремна настава за полагање поправ.испита и завршног испита;  

3.Завршни испит . 

Закључак 

1.Утврђен је успех уч.на крају наставне год. Сви уч. имају позитиван успех. 

2.Припремна настава за полагање завршног испита је у току, уч.долазе на припрему из 

оних предмета које полажу. 

3.Завршни испит је 17-19. јуна -срп.јез., математ., ист., гео., хем.,физ. и биол. 

  6. Седница стручног већа за природне науке, 21. 06. 2019. 
 
Активност 

1. Анализа комбинованог теста по предметима. 

2. Мере и активности за побољшање резултата на следећем тесту. 

Закључак 

1. Разматрани резултати постигнути на предметима природних наука. 

2. Предложене мере и активности за побољшање резултата на комбинованом тесту 

(природне науке) следеће године. 

  
 
 
 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину 

 

100 
 

4.9 Извештај о раду Стручног већа за језике 
             
Планиран број састака: 6; Одржан број састанака: 6 
 
У протеклој школској години реализоване су све активности планиране планом рада овог 
већа. Ван планираниних активности, стручно веће је током године реализовало и 
приредбу поводом Прешерновог дана, било веома активно укључено у бројне активности 
везане за тродневну посету ученика и наставника из Словеније, а у мају је било носилац 
организације међународног такмичења страних језика Вилкомен (Willkommen). Веће је 
такође учествовло у консултацијама у вези са корекцијом плана и програма активности 
због изгубљене наставе у 22. недељи. 
 На свим пољима стручно веће констатује изузетан успех – од такмичења 
(књижевна олимппијада, српски језик, рецитовење, драмска секција, енглески језик, 
Вилкомен...), преко бројних приредби, представа, до пригодних активности, које су биле 
запажене у јавности.  
Препорука за наредну школску годину:  
Веће закључује да треба појачати неке активности које су мање заступљене у настави и у 
ваннаставним активностима везаним за матерње и стране језике. У том смислу 
препоручује: 
- У план рада уврстити Прешернов данм и такмичење Вилкомен 
- Појачати број угледаних часова 
- Планирати у наредном периоду покретање е-новина (Наташа Николић) 
- Имплементација мултимедијалних садржаја у наставне и ваннаставне активности 
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4.10 Извештај о раду Стручног већа за друштвене науке 
 
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  
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 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). 
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4.11 Извештај о раду Стручног већа за историју и географију 
 
Извештај о раду Актива за историју и географију 
 
У току школске 2018/2019.године Стручни актив , који чине наставница историје 
Јелене Дивнић и наставница географије Драгојла Савић ,од Другог полугодишта 
наставник Роберт Мучи ,одржао је 8 састанака. 

 План и програм рада Стручног актива школске 2016/2017.г. за наставу историје 
и географије урађен је пре почетка ове школске године , а план за наредну 
2019/2020.годину урађен је на последњем састанку актива у јуну 2019.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 седмог и 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 . 

 Избор уџбеника за шести разред за школску 2019/2020.годину 
 На последњем састанку урађена је анализа Комбинованог теста везаног за 

географију и историју. 
 

4.12 Извештај о раду Стручног већа за за уметност и вештине 
 
Музичка култура 
-11.11.2018.  хор старијег узраста је учествивао са пригодним програмом на свечаној 
академији поводом Дана примирја у 1. Светском рату. 
-27.01.2019.  хор старијег узраста и солисти учествовали су на светосавској приредби 
свечаним програмом. 
6.3.2019. на прослави Прешеновог дана, хор виших разреда је учествовао у Дому културе, 
на свечаном обележавању овог словеначког дана. 
-30.3.2019. у оквиру дружења са пријатељима из Словеније, у учионици музичког, 
организован је музички квиз, затим у оквиру гостујуће недеље, хор је наступио са 
светосавским програмом у хали школе, а такође је учествовао и на дочеку гостију. 
-1.6.2019. на фестивалу „Клинци певају хитове“, Јелена Ранчић је освојила 1.место, Огњен 
Вукић, 3.место.  
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Ликовна култура 
-на крају 1. и 2. полугодишта организована је у учионици изложба најуспешнијих ликовних 
радова. 
-6.3.2019.изложба радова на тему „Пријатељство“, поводом гостовања пријатеља из 
Словеније. 
-у јуну месецу урађен је мурал ученика школе, уз стручно руковођење наставника 
ликовног.  
Физичко васпитање 
-у оквиру Дечије недеље организована је трка за срећније детињство, а у оквиру исте 
ученици школе су учествовали на окружном такмичењу из атлетике, на коме је Жарко 
Јовић освојио 2.место из бацања кугле, а Вукота Шалипур 3.место у трци на 300 м. 
-26.2.2019. Општинско такмичење у кошарци на коме су девојчице освојиле 3.место, а 
дечаци 2.место. 
-23.5.2019. Општинско такмичење у спортском риболову, учествовале екипе 4. и 5. 
разреда, без пласмана. 
-23.6.2019. Турнир „Мали за велике“, ученици 1. и 2. разреда су освојили 1. место, 
ученици 3. и 4. разреда освојили су 2. место, ученици 5. и 6. разреда освојили су 1. место и 
ученици 7. и 8. разреда освојили су 3. место. 
            
      
 

4.13 Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 
 
Анализа остварености школског програма у школској 2018/2019. години 

 
У школској 2018/2019. 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 електронским дневницима сваког од 
одељењских стрешина.  
Одржани су такође огледни и угледни часови и заведени под деловодним бројевима у 
секретаријату школе. Такође су реализовани и часови додатне и допунске наставе, с тим што 
ваља нагласити да је ове школске године због превентивног деловања Покрајинског 
секретаријата за просвету АП Војводине 22. радна недеља обустављена, па су часови 
надокнађени по посебном распореду часова, усвојеном од стране НВ у виду нултих часова у 
поподневној смени и у одговарајућој недељи, о чему такође постоје извештаји свих предметних 
наставника  код директора школе. Такође су реализовани часови припремне наставе за ученике 
осмог разреда, о чему постоји евиденција у електронским дневницим дневницима, у одељку 
предвиђеном за ту врсту активности. 
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, сматрамо, ваља посебно радити. 
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Култура и наука 
 
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: представа у организацији 
Саобраћајне полиције „Мала грешка у саобраћају, велика цена“, као и представа Пажљивко у 
организацији Савета за безбедност; „Пут око света са Деда Мразом“ у извођењу драмске секције 
ученика 5. разреда наше школе. Такође су ученици млађег узраста посетили и следеће 
позоришне представе: Судбина  једног Чарлија у Културном центру Смедрево, Заљуби се Цица у 
принца у Центру за културу Ковин, а за сам крај школске године погледали су и представу 
школске драмске секције, иначе учесника на Покрајинској смотри драмског стваралаштва Плава 
звезда. Такође, ученици су у више наврата гледали биоскопске пројекције, од којих бележимо 
гледање филма Оливер Твист (поводом Дечје недеље, а уз подршку биоскопа Центра за културу 
Ковин) Учествовали су и присуствовали гледању приредбе поводом Прешернових дана. 
Традиционално дружење са школом из Словеније ове године је добило свој облик и у посети 
ђака и наставника школе Логарска долина, које је трајало три дана и подразумевало посете 
значајних дестинацуија из окружења, присуствовање Дану школе, као и редовној настави 
ученика нижих и виших разреда, садње дрвећа и осталих активности предвиђених за ову 
прилику. Ученици нижих разреда су уз подршку неколико даровитих ученика старијих 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 „Вештица и маестро“, а као и сваке 
године, сви ученици нижих разреда су се представили на завршној приредби поводом завршетка 
још једне школске године. Такође, наши ученици били су и део Фестивала Клинци певају хитове, 
на којем су остварили традиционално изузетне резултате. 
Завршна годишња приредба ученика нижих разреда последњи је вид културних активности 
млађих ученика школе кроз плес представљен посетиоцима у сали школе. 
 
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 позоришту Позориште на Теразијама , те гледање представе Цигани лете у 
небо, потом Флорентински шешир у Позоришту „Бошко Буха“, те у истом позоришту представа 
Поштени провалник. Ученици виших разреда такође су у данима Дечје недеље гледали 
пројекцију филма Оливер Твист у већ поменутом Центру за културу Ковин. Следила је 
традиционална и масовна посећеност београдском међународном Сајму књига, иза чега је 
уследило такође традиционално присуство ученика и наставника школе на Фестивалу науке у 
Београду. У априлу је организована још једна позоришна представа у Позоришту на Теразијама 
и гледање представе Мистер Долар. Културне делатности школе у многоме подразумевају и 
оригинално стваралаштво драмске секције, те остварење награђено на Покрајинској смотри 
драмског стваралаштва у Темерину представом у режији Мрије Михајлов Плава звезда. Овом 
предтсавом ученици школе представили су се и на гостовањима у Малом позоришном маратону 
у Плочици, као и у Иванову поводом Дана толеранције. Са тим у вези треба забележити озбиљан 
број ученика који учествују у игрању ових представа, осмишљавању костима, али и оригиналног 
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стваралаштва, будући да је представа написана према мотивима дечјих писмених радова, због 
чега је и донила награду за оригинални приступ у креирању дечје позоришне представе. 
Узвраћена посета позоришне дружине школе из Плочице такође је испраћена од стране ученика 
виших разреда, гледање представе вршњака Шта је у ствари писало у сценарију за Дан школе 
2019. године. 
У оквиру Дана школе представници науке у школи имали су огледне активности, у којима су 
присутнима представили науку кроз занимљиве огледе. Такође, наука бележи и организацију 
гостовања мобилног планетаријума у органуизацији Друштва астронома Србије, који су посетили 
сви ученици школе од 1. до 8. разреда. 
 
Настава 
  
Ученици наше школе у току ове школске године учествовали су на такмичењима и конкурсима и 
освојили бројна признања и награде, дипломе... 
 
Амбијентална настава 
 
У школској 2018/2019. години одржавана је и амбијентална настава: обиласци паркова и 
излетишта (Дунавац, Стари град, градски паркови, православни храм...), 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. 
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 оквире 
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. саставни део програма обележавања Дечје недеље, Недеље 
обележавања Дана школе. Учесници су ”Трке за срећније детињство” и ”Мале олимпијске игре” 
(општински и окружни ниво такмичења),  али и такмичења из: фудбала, каратеа, атлетике, 
одбојке, кошарке, рукомета, стоног тениса, турнира у малом фудбалу, те спортском риболову, 
шаху...  

 
 
 
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, Црвеном крсту (у ком су 
учествовали у интерактивној радионици Трговина децом), Удружењу пензионера општине 
Ковин и сл. Сарадња са Црвеним крстом и ДВД-ом имала је епилог и у виду пројекта 
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Евакуација (смањење ризика и последица од елементарних непогода), такође је у сарадњи 
са Црвеним крстом организовано такмичење Шта знаш о здрављу, најпре на нивоу 
општине, а потом и на нивоу покрајине, где су наши ученици другу годину за редом 
награђени мини-екскурзијом у Нови Сад због најбоље показаног знања на овом такмичењу. 
На крају школске године Црвени крст је за троје ученика из наше школе организовао 
бесплатни седмодневни боравак на Вршачком брегу у циљу опоравка и награде добрим 
ученицима који немају често прилику да иду на одмор.  

Сарадња са Домом здравља огледала се у бројним организованим систематским 
прегледима ученика, интервенцијама, редовним вакцинацијама и флуорисањем зуба. 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.  
 Вероучитељ Душан је заједно са ученицима који похађају верску наставу 
органиозовао посету Православном храму, те је сарадња са црквом на тај начин још једном 
потврђена. 
 Врло успешна сарадња са Полицијском управом из Ковина ове године бележи 
предавање Безбедност деце у саобраћају, које је посебно значајно за најмлађе ученике 
наше школе. Такође је одржано и предавање о болестима зависности за узраст 4. разреда.  
 У оквиру учења језика националних мањина, а подржано од стране Румунске 
националне заједнице, ученици школе који су били полазници румунског језика учествовали 
су у емисији Радио телевизије Војводине, којом приликом су представили знања стечена на 
овим часовима. 
 Сарадњу са Предшколском установом Наша радост означила је посета установи од 
стране ученика 4. разреда и њихових учитељица, којом приликом су предшколцима наши 
ђаци поклонини предмете из сопствене израде. 
 Током школске године ученицима је у више наврата предтављен програм средњих 
школа, те су се у том смислу потврдиле вишегодишње сарадње са локалним средњим 
школама: Гимназија и средња економска школа Бранко Радичевић, Средња стручна школа 
Васа Пелагић, те смедетревска Гимназија. 
 У оквиру сарадње са Установом за спорт општине Ковин ученици нижих разреда 
школе присуствовали су  свечаном отварању реновираног кораркашког терена. 
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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, продајна изложба радова ученика, те прикупљање средстава за ученике са лошијим 
материјалним статусом. 
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4.14 Извештај о раду Педагошког колегијума 
 
1. ПЕТРОВИЋ САША,  директор Школе, председавајући,и координатор Тима за  
сарадњу са институцијама 
2. МОМИРОВ ИВАНКА, стручни сарадник-педагог, координатор Тима за инклузију,  
3. АНЂЕЛКОВ ВЕСНА, наставник разредне наставе, председник Стручног актива за    
школски развојни план, 
1. ЖЕБЕРАН ВАЛЕНТИНА, наставник разредне наставе, председник Стручног актива  
за развој школског програма, 
5. РОМИЋ ЈЕВРОСИМА, наставник разредне наставе,председник Стручног већа за  
    разредну  наставу. 
6. ОБРАДОВИЋ МАЈА, наставник биологије, координатор Тима за додатну подршку  
    у образовању  
7. ДРАГИЋЕВИЋ БРАНИСЛАВА, наставник математике, председник Стручног већа за 
језике 
8. ДИВНИЋ ЈЕЛЕНА, наставник  историје, председник Стручног већа за друштвене  
науке 
9. РИТОПЕЧКИ АНА, наставник хемије, председник Стручног већа за природне науке и 
координатор Тима за самовредновање рада школе 
10. БУГАРИНОВИЋ ДРАГАН наставник физичког и здравственог васпитања, председник  
    Стручног већа за уметност и вештине (ликовну, музичку културу и физичко и   
     здравствено васпитање) и  Тима за психолошке кризне интервенције у  школи. 
11. МИХАЈЛОВ ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА, наставник српског језика, координатор Тима  
      за маркетинг и информисање и Тима за вредновање квалитета и развоја школе 
12. СТАНКОВИЋ ЋУЛИБРК ДАНИЈЕЛА, наставник срепског језика, координатор Т      
      Тима за маркетинг и информисање 
13. МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, наставник техничког и технологије, координатор  
      Тима за за програм заштите од дигиталног електронског насиља и Тима за стручно   
      усавршавање наставника и стручних сарадника 
14. НОВОКМЕТ БРАТИСЛАВ, наставник математике, координатор Тима за програм  
      заштите од психичког, физичког и социјалног насиља 
15. СЕКЕЉ ЈОЖЕФ, наставник физике, координатор Тима за професионалну  
     оријентацију  ученика. 
 
 
Ове године смо се посебно бавили новинама у наставним плановима наставе и учења, 
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. 
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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. 
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. 
 
Чланови педагошког колегијум су били веома активни у раду. 
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4.15 Извештај о раду стручних сарадника  
 

4.15.1 Извештај о раду педагога школе  

 
Пологодишњи извештај рада педагога након престанка дужности  директора школе 2. 4. 
2019 – 31. 8. 2019. 
Након реизбора директора школе, досадашњи 16 – то годишњи директор, који је поднео 
свој полугодишњи извештај ШО,  Иванка Момиров, вратила се на своје радно место 
педагога школе почев од 2. 3. 2019. 
Најпре сам искористила свој годишњи одмор, до 2. 4. 2019. 
 И за време одмора имала започете активности као директор школе, а то је тродневни 
боравак колега и ученика из Словеније. Присуствовала сам њиховом дочеку, као и у 
већини предвиђених  активности око боравка  колега из Логарске долине, њиховом 
испраћају, као и прослави Дана школе, где сам добила награду за 35. година стажа. 
Морам да признам да су се само колегиница Маша Вулетић и Драгојла Савић предивним 
речима и пригодним поклоном  захвалиле на  мом досадашњем раду, као директора 
школе као и моје непосредне колеге из управе – Емилија Дракулић, Славица Ђурић и 
Штефан Тот. То ми је пуно значило, јер сам део свог живота посветила ученицима, 
родитељима и колегама. 
Посао педагога започела сам израдом својих оперативних планова за април, мај, јуни и 
одмах почела са радом са ученицима ( ТНР, социјометрије, индивидуални разговори, 
помоћ око учења... )  рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању, са 
ученицима који имају сметње у развоју и  учењу, са колегама и родитељима ученика и рад 
са појединим ОЗ – 8/3, 7/3, 5/2 ... 
Посетила сам часове, 1. 2. и 3. разреда 
У Тиму  за инклузију сам координатор па сам са колегама довршила започет рад 
претходне колегинице, јер је изашао нови Правилник о  ближим упутствима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање са 
новим обрасцима.  
Учествовала сам у раду Педагошког колегијума – разматрање успеха, на 3 
класификационом периоду, мере побољшања успеха, угледни часови, пробни завршни и 
завршни испит. 
Учествовала сам у Тиму за насиље, јер је било доста насиља и доношења мера. Било је 
доста ситних кошкања, сукоба између дечака и девојчица, гуркања, вређања, а ударања, 
које је разматрано више пута на Тиму за насиље и донете су неке мере – прилог у свесци 
Тима. 
Присуствовала сам свим седницама – ОВ, НВ,  
17. 4. и 20. 4. 2019.  присуствовала сам обуци за примену теста ТИП – 1, која је одржана у 
Земуну. Обука је завршена тестом знања о примени ТИП – а 1, након чега сам добила и 
Уверење о савладаној обуци. 
Отпочеле су и припреме за тестирање 48 ученика – анкета за родитеље, разговори са 
сваким родитељем, педагошки део теста, слова, способност читања, препознавање и 
писање бројева, рачунање до 5 и цртеж људске фигуре.  
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Током маја је било тестирање будућих првака, прегледи тестова, евидентирање запажања 
о сваком детету, а свако дете је на поклон од школе добило ''смешка'' који светли и сви су 
били срећни када су добили поклон. 
У суботу, 11. 5. и недељу, 12. 5. 2019. године била сам на семинару а у вези измена плана 
и програма наставе и учења за 2. и 6. р., а среду, 15. 5. 2019. радила сам анкету у 
организацији МП о Пројектној настави, након чега ће нам стићи Уверења. 
Пре извођења екскурзије 8. разреда, као стручни вођа пута била сам на заједничком 
родитељском састанку, на коме је био и директор школе и ОС 8. разреда, на коме смо се 
договорила о правилима понашања на екскурзији... 
17. и 18. сам била стручни вођа пута са ученици а 8. разреда и њиховим ОС, након чега 
сам директору школе доставила Извештај о изведеној екскурзији, коју сам оценила као 
врло добру. 
Спровела сам анкету са ученицима 8. разреда о будућим занимањима и коју средњу 
школу желе да упишу. 
Била сам и члан Комисије за ученика генерације – после бодовања и гласања УП ученик 
генерације је ИБРАХИМ ЈАСМИН. 
На ОВ и НВ приликом утврђивања успеха у учењу и владању било је некоректих оптужби, 
па на неки начин и вређања, што не доликује таквим органима у школи ( након НВ – 2 
колегинице ми се не јављају ).  
Било је групних и појединачних пријава родитеља о начину рада, оцењивању, као и 
пријави насиља од стране родитеља Д. Р. 
У јуну месецу одржала сам и предавање за ученике 7/3 – ''АДОЛЕСЦЕНЦИЈА И ПРОМЕНЕ У 
ПУБЕРТЕТУ'', као и предавање ''КАКО УЧИТИ''. Последње недеље обишла сам 4. разреде – 
јер је мали број ученика, многи одлазе, па је могуће од три 4. разреда да буде два 5 
разреда.  
Присуствовала сам веселој приредби ученика нижих разреда и позоришној представи 
драмске секције наше школе ''Плава звезда''. 
Разматрање успеха ученика у учењу и владању на крају наставне године, односно ОВ од 1 
– 4. разреда, протекло је углавном у позитивном ставу према ученицима, уз истицање 
ученика који имају проблеме у учењу и владању, а посебан акценат је био на раду и 
напредовање у раду ученика који има персоналног асистента који је у односу на 
претходно полугодиште наставну годину завршио са заслуженим одличним успехом. 
Једина сугестија је била да лични пратилац Иван Романов је слабо плаћен у односу на 
уложен труд и рад и да се изнађе могућност да се адекватно вреднује његов рад – 
предлог ОВ, а и директор школе је обећао да ће уложити труд да се стање поправи, јер је 
о његовом раду чуо још као наставник. 
Уследили су завршни испити, ( где сам присуствовала свих дана између осталог и као 
шифрант и дешифрант са колегиницама ) – понедељак, 17. 6. 2019.  српски језик, уторак, 
18. 6. 2019.  математика, која је одложена за четвртак, јер су тестови, по речима МП 
''проваљени'' и деца враћена кућама, среда, 19. 6. 2019.  комбиновани и четвртак, 20. 6. 
2019. математика, па ОВ од 5 – 8. р, НВ и писање Извештаја о свом раду, о раду Тима за 
инклузију, где сам координатор и учествовање у осталим Тимовима, као и израда  
Програма рада педагога  за наредну школску годину. 
Следи годишњи одмор и повратак на посао у августу 19. 8. 2019. 
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Након одмора, радили смо на спајањи три четврта разреда у два 5. разреда, слали МП 
одељење у Зрењанину – педагошке профиле свих ученика, исходе ИОП – а... 
Уследили су и састанци НВ и договори о даљем раду и почетку нове школске године. 

 

4.15.2 Извештај о раду библиотекара  

      
 
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  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, као  и  у  
одељењима  2. разреда. 
Сарадња  са  наставницима  и  директором – одвијала  се  присуствовањем  
библиотекара  на  седницама  ОВ  и  НВ. Са  наставницима  су  вођени  разговори  о  
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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  међу  ученицима  и  наставницима  и  редовно  информисање  корисника  путем  
усмених  и  писмених  приказа  нових  књига  у  школској  библиотеци. 
    Редовно  је  сређивано  стање  међу  књигама  у  фонду  библиотеке, што  подразумева  
измештање, слагање  књига, лепљење  дотрајалих  књига, одвајање  дотрајалих  књига  за  
отпис. 
    Редовно  се  сви  нови  наслови  уносе  у  посебан  библиотечки  програм  који  
представља  неку  врсту  електронског  каталога  књига. 
    Ове  године  купљено  је  65  нових  наслова  за  ученике  из  области  белетристике  и  
научне  књиге  за  децу, а  целу  акцију  је  финансирало  Министарство  просвете  са  
40.000  динара. Укупно  357  књига  је  поклоњено  школској  библиотеци. Од  тог  броја  70  
књига  је  белетристика  за  децу, 30  је  белетристика  за  одрасле,а 257  је  нових  
уџбеника различитих  издавача  у  циљу  промоције  нових  уџбеника  за  1. 2. 5. и 6. 
разред  који  ће  се  примењивати  од  септембра.  Укупан  број  свих  нових  наслова  у  
фонду  библиотеке  за  ову  школску  годину  је  422. 
 
Културна  и  јавна  делатност – Део  сам  Kомисије  за  избор  ученика  генерације . Такође, 
бирам  и  поручујем  књиге  које  ће  бити  поклоњене  Вуковцима  и  ученику  генерације. 
Сарађујем  са  литерарном  секцијом  у  вези  израде  школских  зидних  новина. 
     7.  септембар  2018. 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. 

   19.  новембар  2018. – Учешће  у  изради  плаката  о  нашим  најпознатијим  писцима  

припадницима  националних  мањина  као  и  изложба  књига  на  језицима  националних  

мањина  у  просторији  библиотеке  у  оквиру  Етно  недеље. 
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    20.  новембар 2018. – Присуствовање  предавању о превенцији  употребе  

психоактивних  супстанци  код  ученика  у организацији  Опште  болнице  Панчево. 

фебруар  2019. године -  Организована  је  изложба  књига, у  школској  библиотеци,  

купљених  од  средстава  које  је  одобрило  Министарство  просвете, а  које  обухватају    

белетристику  и  научно  популарне  књиге  за  децу. 

28. март  2019. 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. 
 
23.  април 2019. 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  40  књига, углавном  лектира  за  основну  
школу.  
 
Стручно  усавршавање– лично  праћењем  стручне  литературе, сарадњом  са   другим  
школским  библиотекарима  на  нивоу  града. 
Похађани  семинари: 

1. „Школски  библиотекар  у  савременом  образовном  окружењу“ – У  

организацији Регионалног  центра  за  развој  запослених  у  образовању  из  Чачка; 

8  сати; Градска  библиотека  Панчево. 

2. „ Искористи  час“ – У организацији  Центра  за  стручно  усавршавање  из  Ужица; 8  

сати; просторије  школе  ОШ „ Ђура  Јакшић“, Ковин. 

Присуствовање  презентацијама  уџбеника  у  просторијама  наше  школе: 
1. новембар  2018. – уџбеници  БИГЗ – а 

10.  децембар  2018. – уџбеници  ЛОГОС - а 
     
Остали  послови– Овде  спада  сарадња  са  Тимом  за  самовредновање  у  коме  сам  
била члан и  ове  школске  године.  
    Од  ове  школске  године  поново  се  активирао  Актив  школских  библиотекара  који  
обухвата  чланове  из  свих  школа  из  општине  Ковин  и  општине  Панчево. Као  члан  
Актива  присуствовала  сам  и  бесплатном  стручном  семинару  у  децембру. 
    Наставила  сам  да  водим  летопис  школе  и  то  ретроактивно  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 13 година  
уназад. 
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4.16 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 13 седница ШО у сазиву и то:  
Ћирић Миодраг, из реда локалне самоуправе и ПРЕДСЕДНИК ШО 
Бојан Ракоњац, из реда локалне самоуправе 
Ранковски Стеван, из реда родитеља 
Богдановић Биљана, из реда родитеља 
Рнић Марија, из реда родитеља,  
Златковић Данијела, из реда родитеља, 
Михајлов Ђорђевић Марија, из реда запослених, професор српског језика ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ШО 
Обрадовић Маја, из реда запослених, професор биологије 
Николић Наташа, из реда запослених, професор резредне наставе. 
Члан ШО из реда родитеља Рнић Марија, поднела је захтев за разрешење из ШО, а 
Скупштина Општине донела је решење о разрешењу члана ШО из реда локалне 
самоуправе Ћирић Миодраг, који обавља функцију председника ШО, и за новог члана 
именован је Симић Душан. 
Школски одбор је у шк. 2018/2019 год донео  53 одлуке и 6 закључака 
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 
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 за избор ВД директора школе и директора 
школе 
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... 
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Разматрање приговора на одлуку о избору кандидата 
Разматрање информација са састанка са руководиоцима општинске управе, са састанка 
Савета родитеља 
Разматрање приговора родитеља 
Упознавање са записницима просветног инспектора и наложеним мерама 
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.    
Председник је упознавао 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 обезбеђивао 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. 
 
         

4.17 Извештај Комисије за доделу Светосавске награде 
 
У недељу, 27. 1. 2019. је обележена школска слава – СВЕТИ САВА. 
То је био радни дан  и  у хали школе са почетком у 10.00 часова био  је пригодан програм 
који спремају ученици школе,  а у 11.30 је било сечење славског колача. 
Прослави су присуствовали наши драги пензионери, родитељи и запослени. 
 
После резања славског колача и програма била је подела переца и славског жита за све 
ученике. 
Традиционално се поводом обележавања школске славе Свети Сава, додељује 
похвалница и сребрњак са ликом Светог Саве за  ученика 4. разреда и  ученика 8. разреда, 
где се поред успеха вреднују и други квалитети ученика, како је Правилником и одређено 
– помоћ другу, организовање хуманитарних акција, топлина и љубав коју шире међу 
другарима. Сваки учитељ 4. разреда и ОС 8. разреда заједно са ОЗ предлажу свог 
кандидата, након чега заседа Комисија и УП и на основу критеријума дају предлог НВ, који 
и доноси коначну одлуку.  На основу Правилника о додели Светосавске награде и гласа 
ученичког парламента ове године награду су добиле: 
1. Глигоријев Исидора, ученица 4/3 разреда у категорији 4. разреда и 
2. Ранчић Јована, ученица 8/2  разреда  у категорији ученика 8. разреда 
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4.18 Извештај Комисије за избор ученика генерације 
 
Сваке године на крају школске године, Школа  додељује похвалницу и сребрњак са ликом 
Ђуре Јакшића УЧЕНИКУ  ГЕНЕРАЦИЈЕ.  Сваки  ОС 8. разреда заједно са ОЗ предлажу свог 
кандидата, након чега заседа Комисија и УП и на основу критеријума из Правилника 
вреднује све елементе, коме се додаје и глас УП, након чега се даје  предлог даје  НВ на 
разматрање  и предлаже ШО на усвајање.  На основу Правилника о избору ученика 
генерације и одлуке ШО  ове године титулу УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  добила је: 
 
Јасмин Ибрахим Селим Ахмад, ученица 8/2 разреда 
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5.1 Реализација наставних часова у току школске године, проценат 
реализације у односу на планирано по предметима   

 
Сви часови редовне и изборне наставе предвиђени Наставним плановима и програмима 
наставе и учења су реализовани у потпуности.  

5.2 Реализација осталих облика ваннаставних активности  
 

Допунска настава 

Допунска настава 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. 
Допунска настава у предметној настави била је равномерно подељена на одељења, али је 
било и одступања зависно од напредовања ученика. 
  
  
 
 
 
 

5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
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Додатна настава 

 
За додатни рад опредељивали су се ученици од 3 – 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. 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, 
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. Додатна настава је организована и за време зимског распуста. 
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Припремна настава 

 
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. 
 
Историја 
 

У току школске 2018 / 19 . г . , као што је и предвиђено , планом наставнице , градиво 
осмог разреда завршено је до Ускршњег распуста и у мају месецу , на редовним часови 
понављало се градиво од петог до осмог разреда . Сви учениси су добили , одштампани ,   
наставни материјал са скраћеним градивом од петог до осмог разреда , са кључним 
фотографијама . Презентације градива са скраћеним материјалом , директор школе је 
поставио на сајт школе . Поред редовних часова , одржано је још 13 часова , што је 
записано у дневницима за допунску и додатну наставу . Ученици се нису одазвали у 
великом броју , зато се и понављало градиво на редовним часовима . 

 
 
Географија 
 
Укупан број одржаних часова је 20. Ученици осмог разреда подељени у две групе: 
Група 1 – (8-1+ првих 12 ученика из 8-2) и Група 2 (остатак 8-2 и 8-3). Свакој групи 
посвећено по 10 часова припреме. Подела ученика и жеља да се на најбољи начин 
реализује припрема није довела до очекиваних  резултата са моје стране, а узроци 
леже у недовољном присуству ученика на часовима припреме и њиховој селективној 
недисциплини и непажњи. Сматрам да је поделом ученика у групе створена могућност 
за квалитетнији рад, услед неких измена које ћу спровести у току следеће школске 
године и већег мотивисања ученика очекују се бољи резултати. На часови код Групе 1 у 
просеку број присутних ученика био је 13-14, док је часовима припреме у формираној 
Групи 2 присуствовало мање ученика, некада само 6-7. Постигнути резултати у погледу 
просечног броја освојених бодова: 8-1 (2,1/4), 8-2 (2,0/4) и 8-3 (1,8/4).   
 
Физика 
 

Из наставног предмета физика, пре званичних припремних часова предвиђених 
календаром ,  
у мају је организован по један час недељно (заинтересовани ученици из сва  три одељења 
- пречас);  
одржано 4 часа. 
У периоду од 03. 06. до 14. 06. 2019. у сва три одељења осмог разреда одржана су у две 
недеље по 2 часа 
 припремне наставе из физике по одељењу; укупно одржано 12 часова. 
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5.2.1 Изборна настава и слободне активности 

 
За обавезне изборне предмете ученици се изјашњавају на крају сваке школске године за 
наредну школску годину: 

• Верска настава : обавезан изборни предмет од I до VIII разреда 

• Грађанско васпитање: обавезан изборни предмет од I доVIII разреда 

• Ученици од првог до четвртог разреда изјаснили су се за изборни 
предмет/Слободну активност Чувари природе. Изузетак је 4-1 одељење у којем је 
изабран предмет Руке у тесту. 

• Изборни, други страни језик – немачки, за ученике петог, шестог, седмог и осмог 
разреда. 

• Изабрани спорт – фудбал. 

• Ученици V - VIII разреда определили су се за изборне предмете информатика и 
рачунарство, хор и оркестар, свакодневни живот у прошлости. 

Мађарски језик – од 1 до 8. Разреда 
Румунски језик – од 1. До 8. Разреда  
 
Предвиђени часови изборне наставе и слободних активности реализовани су у 
потпуности. 
 

5.2.2 Пројектна настава 

 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
Школске 2018/19. године ђаци првог разреда уче по новом плану и програму, који 
предвиђа и увођење пројектне наставе као обавезног часа у недељном распореду, То није 
нови предмет, већ час намењен свим предметима и њиховој корелацији. 
Једном недељно, тематски се повезују садржаји различитих предмета, уз обавезну 
употребу информационо- комуникационих технологија. Пројекна настава је планирана у 
укупном годишњем фонду од 36 часова, обавезна је за све ђаке и реализује се по упутству 
које је саставни део програма за први разред основне школе. 
Настава се планира на нивоу године. Теме су у складу са програмом наставе и учења и 
узраста ученика. Обука за пројекну наставу прошли су сви учитељи првог разреда. 
Пројекта настава је захтевнији облик рада који подразумева добру припрему учитеља. 
Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко 
мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и 
рачунарства, како у свакодневном  животу тако и у процесу учења. Кроз овакав начин 
рада ће се развијати међупредметне компетенције које су експлицитно дефинисане у 
новом закону и у које између осталих спадају тимски рад, решавање проблема, сарадња, 
предузетништво. 
Ученици првог разреда су активно учествовали у раду и успешно су савладали наставне 
садржаје. 
Актив првог разреда: Корак Снежана и Николић Бранкица 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину 

 

122 
 

 
Извештај о реализованој пројектној настави из биологије 2018/2019. 
 
Пројектна настава из биологије у школској 2018/2019. години планирана је и одржана у 3 
одељења 5.разреда. Пројектна настава је одржана у складу са прописаним планом, 
планираним и предатим плановима за 5. разред из биологије. Успешност пројектне 
наставе је велика према више критеријума (броју учесника, резултатима прјектне наставе 
и слично). 
 
Српски језик 
 
У оквиру пројектне наставе коју од ове ск.год.имају уц.5.раз.реалитовано је 36 цасова 
прој.наст.српског језика и књизевности. 
Кроз задате области предмета,уценици су на др.нацин савладали  
градиво.Пројек.нас.обухвата и предузетниство па су уц.5/1 и 5/3  на крају 
полугод.припремили новогодисњу и бозицну продајну излозбу која је била изузетно 
успесна. 
Издваја се у 2.полугод.израда -илустрације костима на текст Д.Радовица:Капетан Дзон 
Пиплфокс,и драматизација Нусицевих Хајдука. 
Уценици су активно узели уцесце у свим планираним цасовима пројект.настава,а посебно 
им се допадају тимски рад и предузетнички дух. 
 
Географија 
 

У току школске године 2018/2019 што се тиче предмета Географија изведена је 
заједничка пројектна настава код ученика седмог разреда са предметом Информатика у 
сарадњи са предметном наставницом Викторијом Крничан. Тема пројекта била је израда 
туристичког аранжмана од стране ученика. Назив агенције и презентацију су ученици 
самостално радили уз помоћ основних смерница за рад и консултације са предметним 
наставницима. Коришћене су смернице за израду презентације у Power Point-u које је 
припремио колега информатичар Саша Петровић. Наставници Информатике и Географије 
су квалитет презентација и њихове садржаје оценили високим оценама, мање замерке су 
изнете у погледу обимности текста на слајдовима (2-3 презентације) и начин презентовања 
због речника и гестикулације ученика.  
 
грађанско васпитање 
 
У школској 2018/2019. години у оквиру предмета грађанско васпитање у петом разреду 
реализована су три пројекта: Моја школа – моја заједница (права и обавезе у школи), 
Школа толеранције и Активизам у мојој школи. Од укупно 36 планираних часова на 
годишњем нивоу, 28 је реализовано у оквиру пројектне наставе. Детаљан опис пројеката 
дат је у табели. 
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Назив/ тема 
пројекта 

Време 
реализације 

Пројектна настава Исходи 
 
По завршеном пројекту, 
ученик је у стању да: 

Међупредметне 
компетанције 

Корелације 

 
Моја школа – 
моја 
заједница 
 
(права и 
обавезе у 
школи) 

Септембар - 
новембар 

Више пројектних 
задатака 
Припрема 4 часа, 
реализација 6 
часова, 
презентација и 
евалуација 2 часа 
 
 
Укупно 12 часова 

- поштује правила 
одељенске заједнице 
и правила на нивоу 
школе; 
- разликује жеље од 
потреба и наведе 
примере везе између 
потреба и 
људских права; 
- препозна своје 
потребе, као и потребе 
других и да их уважава; 
- учествује у доношењу 
правила рада 
групе и поштује их; 
- аргументује потребу 
посебне заштите 
права детета; 
- на примеру препозна 
уграђеност 
права деце у основним 
документима 
која уређују рад школе 
- поштује права и 
потребе ученика који 
су у инклузији у 
његовом одељењу 
/школи; 
- препозна ситуације 
кршења својих 
права и права других; 
- искаже свој став о 
значају правила у 
функционисању 
заједнице; 
- понаша се у складу са 
правилима и 
дужностима у школи; 
 

одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
 
сарадња 
 
комуникација 

Српски језик 
 
Ликовна култура 

 
Школа 
толеранције 

Јануар-
фебруар 

Израда стрипова 
о 
дискриминацији 
и толеранцији 
 
Припрема 2  часа, 
реализација 2 
часа, 
презентација и 
евалуација 2 часа 
 
Укупно 6 часова 

- препозна и анализира 
сличности и 
разлике између 
ученика у групи; 
- прихвата друге 
ученике и уважава 
њихову различитост; 
- проналази примере 
моралних 
поступака у књижевним 
делима које 
чита, у медијима и у 
свакодневном 
животу; 
- наводи примере из 

сарадња 
 
 
комуникација 

Српски језик 
 
Ликовно 
 
информатика 
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свакодневног 
живота предрасуда, 
стереотипа, 
дискриминације, 
нетолеранције по 
различитим основама; 
- проналази примере 
нетолеранције и 
дискриминације у 
књижевним делима 
која чита; 
- у медијима проналази 
примере 
предрасуда, 
стереотипа, 
дискриминације, 
нетолеранције по 
различитим основама и 
критички их 
анализира; 
 

 
Активизам у 
мојој школи 

Март-јун Планирање и 
извођење акција 
у 
школи у корист 
права детета (10 
часова) 
 
Учешће ученика у 
школи. 
Избор проблема. 
Тражење решења 
проблема. 
Израда плана 
акције. 
Анализа могућих 
ефеката акције. 
Планирање и 
извођење акције. 
Завршна анализа 
акције и 
вредновање 
ефеката. 
Приказ и анализа 
групних радова. 
 

- препознаје примере 
грађанског 
активизма у својој 
школи и исказује 
позитиван став према 
томе; 
- идентификује 
проблеме у својој 
школи; 
- прикупља податке о 
проблему 
користећи различите 
изворе и 
технике; 
- осмишљава акције, 
процењује њихову 
изводљивост и 
предвиђа могуће 
ефекте; 
- активно учествује у 
тиму, поштујући 
правила тимског рада (у 
групној 
дискусији показује 
вештину активног 
слушања, износи свој 
став заснован 
на аргументима, 
комуницира на 
неугрожавајући начин); 
- учествује у доношењу 
одлука у 
тиму/групи поштујући 
договорене 
процедуре и правила; 
- учествује у извођењу 
акције; 

одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву  
 
решавање 
проблема 
 
сарадња 
 
комуникација 
 
рад са подацима 
и информацијамa 

Српски језик 
 
Ликовна култура 
 
Информатика 
 
Историја 
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- процењује ефекте 
спроведене акције и 
идентификује пропусте 
и грешке; 
- презентује, образлаже 
и аргументује 
изабрану акцију и 
добијене резултате 
за унапређивање 
живота у школи. 

 
 
 
 
 

5.3 Извештај о раду саобраћајне секције 
 
У току сколске 2018/2019 у оквиру предмета ТИО,одрзана је секција из области 
саобрацаја. Одрзано је 36 цасова за 5,6,7 разред. Скола је била домацин опстинског 
такмицења "Ста знас о саобрацају". Ученици су у склопу ове секције остварили завидне 
резлутате,пласирани су до окрузног нивоа такмицења,где је освојено једно 3 место. 
 

5.4 Извештај о раду драмске секције 
 
Током школске 2018/2019. одржано је 50 часова драмске секције. У првом полугодишту 
одржано је 20 часова, у оквиру којих је припремљена представа „С Деда Мразом око 
света“ за крај првог полугодишта. Током првог полугодишта часове драмске секције 
похађали су ученици 5. и 6. разреда. У другом полугодишту одржано је 30 часова драмске 
секције, на којима је припремљена представа „Плава звезда“, са ученицима 5, 6, 7. и 8. 
разреда (16 ученика). Поред одржаних часова и проба, ова представа је имала 3 играња 
пред селекторима на Општинском, Зонском и Покрајинском нивоу такмичења и 2 пута је 
гостовала као део ревијалног програма у оквиру прославе Дана школе у Плочици и Дана 
толеранције у Иванову. „Плава звезда“ обележила је и крај наставне 2108/2019. године.  

 
 

5.5 Извештај о раду Ликовне секције 
 
   Ученици Ликовне секције су учествовали у следећим активностима у зависности од 
периода и времена дешавања: 

- Украшавање школе  за пријем првака 

- Размена радова ученика на Базару 

- Изложбе ученичких  радова поводом разних дешавања 
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- Сарадња са учитељима око организације и израда појединих реквизита за сцену 

приликом извођења приредбе 

- Украшавање школе за НГ 

- Заједничко дружење са ученицима из Словеније и сликање на тему “Пријатељство” 

- Израда позивница за матурско вече осмог разреда 

- Осликавање мурала у дворишту школе 

 
Све активности су биле занимљиве деци и у њима су врло радо учествовали. 
Различите старосне групе су радо сарађивале и помагале једне другима.У већини 
случајева, наставник ликовног је само координисао рад група, док су предлози, 
идеје и сам начин рада ове секције водиле саме групе. 

 
                                                                                
 

5.6 Извештај рада хорске секције за школску 2018/19. годину 

 
Школски хор обухвата ученике од петог до осмог разреда.  Циљ и задаци хора су неговање 
смисла за заједничко музицирање, колективан рад, и припрема програма за културне и 
јавне активности школе. Програм рада обухвата развијање дечијег гласа за лепо певање, 
технику певања, обликовање тонова и изговор текста по певању. 
 
Циљ:       
Општи циљ ваннаставне активности- хор ученика виших разреда је развијање 
интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и 
других народа. 
Задаци: 
                                  -неговање способности извођења музике(певање); 
                                 -стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и 
оспособљавање за разумевање музике; 
                                 -подстицање креативности у свим музичким активностима; 
                                 -упознавање основа музичке писмености и изражајних                                  
                                  средстава музичке уметности, 
                                -припремање програма за културну и јавну делатност    школе; 
                                -упознавање занимања музичке струке.                                   
Оперативни задаци : 
                                -певање песама по слуху и из нотног текста песме наших и других 
народа( народне, уметничке, дечје, староградске), 

- упознају основне појмове из музичке писмености, 
- упознају музичка дела уз основне информације о делу и 

композитору, 
- развијају стваралачке способности. 

-САДРЖАЈ РАДА у школској 2018/2019. години:                                                                 
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Септембар                                                                                                                 
- Пријем нових чланова у хор.                                                         
Октобар 
-Певање вокализа за распевавање. 
-Певање песама из програма за прошлу школску годину.                                                                                                                                                                                                   
-Одабир нових песама. 
 
Новембар                                                                                                                         
-Обрада и утврђивање одабраних песама 
-Певање вежби за распевавање, једногласно и двогласно 
-Учествовање хора и оркестра на обележавању Дана примирја у 1.Светском рату, 
пригодним песмама: химна „Боже правде“, „Тамо далеко“ и „Србији“ (12.11.2018. г. 
Центар за културу, Ковин) 
Децембар     
-Увежбавање програма за свечану академију поводом прославе  школске славе Свети 
Сава.  
Јануар  
-Увежбавање програма за свечану академију поводом прославе  школске славе Свети 
Сава. 
-Певање обрађених песама (химна Светом Сави, „Свети Саво, мудра главо“, „Вера наша“, 
„Свети Сава“, „Оче наш“ и „Тебе појем“).                                                                                                                          
Фебруар                                                                                                                   
-Певање вежби и вокализа зараспевавање гласова, једногласно.                                 Март 
-Учествовање хора на обележавању Прешерновог дана у Центру за културу, Ковин ( химна 
„Здрављица“, „Боже правде“ и „Коло“ ), 6.3.2019.                                                     -Извођење 
Светосавског програма у фискултурној сали за госте из Словеније.                                                                                                                                                      
-Певање вежби и вокализа за распевавање гласова, једногласно.                                                                                  
Април                                                                                                                                                                                                                                            
-Певање вежби и вокализа за распевавање гласова, једногласно.                                                                                
-Одабир деце за фестивал „Клинци певају хитове“.                                                                                                                                                      
Мај                                                                                                                  
 -Певање песама по слободном избору.                                                                         Јун 
-Учествовање ученика на фестивалу „Клинци певају хитове“, Центар за културу у Ковину, а 
резултати ове године су следећи: 
-у категорији млађег узраста: 
3.место је делио дует Бојана Цаптенић и Хана Адамов и Хелена Миладиновић 
- у категорији старијег узраста: 
1.место је освојола Јована Ранчић 
3.место Огњен Вукић 
- гласови публике су припали Келе Новаку.                                                              ма, 
предметима и укупно 
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5.7 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, предметима и 
укупно  

 

РАЗ- 
РЕД 

ОДЕЉ 

УКУП 
БР. 
УЧ. 
У 

ОД. 

СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ УКУП.СА СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ УКУПНО 
НЕДОВ.УЧ 

НЕОЦЕЊ. 
УЧЕНИКА 

ОДЛИЧНИХ ВР.ДОБРИХ ДОБРИХ ДОВОЉ.  ПОЗ.УСП. СА 1 НЕД. СА 2 НЕД СА 3 И В 

БР % БР % БР % БР % БР % БР % БР % БР % БР % БР % 

I1 24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I2 25   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I 49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II1 14 9 64,29 4 28,57 1 7,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

II2 20 15 75,00 5 25,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

II3 16 12 75,00 3 18,75 1 6,25   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

II 50 36 72,00 12 24,00 2 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III1 22 15 68,18 6 27,27 1 4,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

III2 23 20 86,96 3 13,04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

III 45 35 77,78 9 20,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

IV1 20 18 90,00 2 10,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

IV2 15 9 60,00 4 26,67 2 13,33   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

IV3 19 15 78,95 3 15,79 1 5,26   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

IV 54 42 77,78 9 16,67 3 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I-IV 198 113 57,07 30 15,15 6 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II-IV 149 113 75,84 30 20,13 6 4,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I-IV 198 113 57,07 30 15,15 6 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II-IV 149 113 75,84 30 20,13 6 4,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V1 20 11 55,00 6 30,00 3 15,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

V2 21 12 57,14 5 23,81 4 19,05   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

V3 22 13 59,09 7 31,82 2 9,09   0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
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V 63 36 57,14 18 28,57 9 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VI1 23 7 30,43 11 47,83 4 17,39 1 4,35   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VI2 23 11 47,83 6 26,09 5 21,74 1 4,35   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VI 46 18 39,13 17 36,96 9 19,57 2 4,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VII1 17 9 52,94 7 41,18 1 5,88   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VII2 20 4 20,00 10 50,00 6 30,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VII3 18 7 38,89 7 38,89 2 11,11 2 11,11   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VII 55 20 36,36 24 43,64 9 16,36 2 3,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VIII1 21 10 47,62 6 28,57 5 23,81   0,00 21 100,00   0,00   0,00 0 0,00   0,00   0,00 

VIII2 22 7 31,82 12 54,55 2 9,09 1 4,55 22 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VIII3 22 9 40,91 5 22,73 8 36,36   0,00 22 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

VIII 65 26 40,00 23 35,38 15 23,08 1 1,54 65 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V-VIII 229 100 43,67 82 35,81 42 18,34 5 2,18 65 28,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I-VIII 427 213 49,88 112 26,23 48 11,24 5 1,17 65 15,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II-VIII 378 213 56,35 112 29,63 48 12,70 5 1,32 65 17,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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5.8 Изречене дисциплинским мере ученицима  
 
 
 

Разред Проблем 
Вспитно 

дисциплинска мера 
Примедба 

4-2 
1. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро 

2. Понашање, изостанци Уос ( 4 ) Врло добро 

5-2 
1. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро 

2. Понашање Уос ( 4 ) Примерно 

5-3 
1. Понашање, изостанци Уос ( 4 ) Врло добро 

2. Понашање, изостанци Уос ( 4 ) Врло добро 

6-1 1. Изостанци Унв ( 1 )  Незадовољавајуће ( 1 )  

7-2 
1. Понашање Уов ( 3 ) Добро ( 3 ) 

2. Изостанци Уов ( 3 ) Добро ( 3 ) 

7-3 

1. Изостанци Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

2. Изостанци Уов ( 3 ) Добро ( 3 ) 

3. Изостанци Удш ( 2 )  Задовољавајуће ( 2 )  

4. Изостанци Удш ( 2 )  Задовољавајуће ( 2 )  

8-1 

1. Изостанци Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

2. Изостанци Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

3. Изостанци Удш ( 2 )  Задовољавајуће ( 2 )  

4. Изостанци Унв ( 1 )  Незадовољавајуће ( 1 )  

5. Изостанци Унв ( 1 )  Незадовољавајуће ( 1 )  

6. Изостанци Унв ( 1 )  Незадовољавајуће ( 1 )  

8-2 

1. Понашање Уос  Примерно  ( 5 ) 

2. Понашање Уос  Промерно   ( 5 ) 

3. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

4. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

5. Понашање Уов Врло добро  ( 4 )  

6. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

8-3 

1. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

2. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

3. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

4. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

5. Понашање Уос ( 4 ) Врло добро  ( 4 )  

6. Понашање, изостанци Унв ( 1 )  НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ( 1 )  

7. Понашање Уос ( 4 ) ВРЛО ДОБРО  ( 4 )  
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5.9 Пробни завршни испит 
 
Ученици су током два дана у фискултурној сали радити три теста: 
• 12. априла 2019. године у 12:00 ‒ тест из математике и истог дана анонимно попуњавају 
упитник 
• 13. априла 2019. године у 9:00 – тест из српског језика и комбиновани тест у 11:30, са 
паузом од пола сата између два двосатна термина. 
 
12. априла 2019. године у термину од 12:00 до 14:00 ученици 8. разреда полагали су тест 
из математике.  
Укупно има 65 ученика 8. разреда, од чега један ученик наставу похађа по ИОП 2 (В.Д.). 
Испит је почео у 12 часова, а полагало је свих 65 ученика. 
Сви ученици, изузев ученика В. Д. полагали су у спорској хали, док је В. Д. полагао у 
продуженом боравку, уз педагошку асистенцију учитељице Бранкице Николић. 
Сви ученици су попунили анонимну анкету. 
У сали су дежурали Сенка Стоја, Иванка Момиров, Маја Марић, Александар Милошевић, 
док је Бранислава Драгичевић дежурала испред објекта. 
Пробни завршни испит из математике прошао је регуларно и поштоване су Смернице за 
спровођење пробног завршног испита у школској 2018/2019. години. 
 
 
13. април 2019. 
13. априла 2019. године у термину од 09:00 до 11:00 ученици 8. разреда полагали су тест 
из српског језика.  
Укупно има 65 ученика 8. разреда, од чега један ученик наставу похађа по ИОП 2 (В. Д.). 
Испит из српског језика је почео у 9 часова, а полагало је свих 65 ученика. 
Сви ученици, изузев ученика В. Д. полагали су у спорској хали, док је В.Д. полагао у 
продуженом боравку, уз педагошку асистенцију учитељице Бранкице Николић. 
Дежурали су Јасмина Доловачки, Роберт Мучи, Маја Обрадовић, Јелена Дивнић, док је 
Александар Шушулић дежурао испред објекта. 
Пробни завршни испит из српског језика прошао је регуларно и поштоване су Смернице за 
спровођење пробног завршног испита у школској 2018/2019. години. 
13. априла 2019. године у термину од 11:30 до 13:30 ученици 8. разреда полагали су и 
комбиновани тест.  
Укупно има 65 ученика 8. разреда, од чега један ученик наставу похађа по ИОП 2 (В. Д.). 
Комбиновани тест  је почео у 11:30 часова, а полагало је свих 65 ученика. 
Сви ученици, изузев ученика В. Д. полагали су у спорској хали, док је В. Д. полагао у 
продуженом боравку, уз педагошку асистенцију учитељице Бранкице Николић. 
Дежурали су Јовица Атанацков, Милош Лалић, Јелена Антонијевић и Јевросима Ромић, док 
је Александар Шушулић дежурао испред објекта. 
Полагање комбинованог теста на пробном завршном испиту протекло је регуларно и 
поштоване су Смернице за спровођење пробног завршног испита у школској 2018/2019. 
години. 
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Анализа пробног завршног испита 
Српски језик 2018/2019 
 
На пробни завршни испит – српски језик, изашли су сви ученици 8. разреда, један ученик је 
радио задатке по ИОП-2.   
Након обраде података добијени су резултати на основу којих се изводе мере за даљи рад 
ради побољшања успеха на Завршном испиту у јуну месецу. 
Ученици су задатке основног нивоа релативно добро урадили, али бодовање није 
допуштало 0,5 бодова па су тако остали и без тог дела бода.  
Задаци из књижевности и стилистике нешто су боље урађени. Задаци из граматике такође 
су релативно добро урађени, али нису у целини код појединих били тачни, па нису добили 
ни 0,5 бодова, а приступили су изради задатака.  
Задаци напредног нивоа 17, 18, 19 и 20 обухватали су самостално изношење анализе и 
разумевања прочитаног. Ту су ученици показали солидно знање из правописа и граматике, 
али слабе резултате у самосталној анализи. 
Мере: са ученицима ће се појачано вежбати на задацима анализе прочитаног и обликовања 
мишљења на основу прочитаног. Граматику треба више вежбати, реченицу и врсте речи, као 
и синтагму уопште. Обрадом података види се да велики број ученика појединим задацима 
уопште није приступио нити радио, остављали су неисписане задатке и без икаквог труда и 
образложења. Посебно се то односи на задатке 17, 18 и 19. С обзиром да се ученици 
припремају још од октобра месеца, веома је неозбиљно и некоректно да изради неких 
задатака нису ни приступили. Ова пракса не би требало да буде на завршном испиту у јуну. 
 
 
Математика 
 

 VIII – 1 VIII – 2 VIII – 3 школа  
ОСНОВНИ НИВО 

1. 
33,3% 35,0% 22,7% 30,2% 

МА.1.1.2. преведе децимални запис броја 
у разломак и обратно 

2. 

76,2% 80,0% 77,3% 77,8% 

МА.1.1.3. упореди по величини бројеве 
истог записа, помажући се сликом кад је 
то потребно 

3. 

33,3% 40,0% 27,3% 33,3% 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у 
којима се непозната појављује само у 
једном члану 

4. 
57,1% 65,0% 59,1% 60,3% 

МА.1.2.2. израчуна степен датог броја, зна 
основне операције са степенима 

5. 
92,9% 95,0% 86,4% 91,3% 

МА.1.3.1. влада појмовима: дуж, 
полуправа, права, раван и угао 

6. 
14,3% 15,0% 9,1% 12,7% 

МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и 
квадар 

7. 
57,1% 85,0% 72,7% 71,4% 

МА.1.4.2. претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање 

8. 

71,4% 65,0% 72,7% 69,8% 

МА.1.5.1. изражава положај објеката 
сврставајући их у врсте и колоне; одреди 
положај тачке у првом квадранту 

9. 
47,6% 55,0% 36,4% 46,0% 

МА.1.5.3. податке из табеле прикаже 
графиконом и обрнуто 
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СРЕДЊИ НИВО 

10. 

21,4% 20,0% 27,3% 23,0% 

МА.2.1.2. одреди супротан број, 
реципрочну вредност и апсолутну 
вредност броја; израчуна вредност 
једноставнијег израза са више рачунских 
операција  

11. 

38,1% 22,5% 27,3% 29,4% 

МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама 

12. 

19,0% 20,0% 18,2% 19,0% 

МА.2.2.4. уочи зависност међу 
променљивим, зна функцију y=ax и 
графички интерпретира њена својства; 
везује за та својства појам директне 
пропорционалности и одређује непознати 
члан пропорције 

13. 

9,5% 5,0% 0,0% 4,8% 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница 
у троуглу, збир углова у троуглу и 
четвороуглу и да решава задатке 
користећи Питагорину теорему 

14. 

4,8% 2,5% 4,5% 4,0% 

МА.2.3.4. влада појмовима: призма и 
пирамида; рачуна њихову површину и 
запремину када су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

15. 

23,8% 35,0% 27,3% 28,6% 

МА.2.4.2. претвори износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију 

16. 

33,3% 40,0% 31,8% 34,9% 

МА.2.5.3. обради прикупљене податке и 
представи их табеларно или графички; 
представља средњу вредност медијаном 

НАПРЕДНИ НИВО 

17. 
9,5% 10,0% 0,0% 6,3% 

МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег 
бројевног израза 

18. 

2,4% 5,0% 4,5% 4,0% 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине и системе 
линеарних једначина са две непознате 

19. 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

МА.3.3.3. одреди централни и 
периферијски угао, рачуна површину 
исечка, као и дужину лука 

20. 

0,0% 0,0% 4,5% 1,6% 

МА.3.3.4. израчуна површину и 
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када неопходни 
елементи нису непосредно дати 

Просечно  
бодова 

6,45 6,95 6,09 6,48  

 
Тест је урађен испод очекиваних резултата. Посебно треба обратити пажњу на 

следеће стандарде који нису испуњени: 
 
ОСНОВНИ НИВО: 
МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 
МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном 

члану 
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МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна  

     њихову површину и запремину 
 МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 
  

СРЕДЊИ НИВО: 
МА.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички 

интерпретира њена својства; везује за та својства појам  
     директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 
четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину  

     теорему 
МА.2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и 

запремину када су неопходни елементи непосредно  
     дати у задатку 

  
НАПРЕДНИ НИВО: 
МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе 

линеарних једначина са две непознате 
МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и 

дужину лука 
МА.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући 

случајеве када неопходни елементи нису непосредно  
     дати 

 

Извештај-историја пробни 
   Школске 2018/2019. год . припремна  настава  за  VIII разред одржава се  , на 
сваком часу,када наставна јединица дозвољава- понавља се градиво  од петог 
разреда.Градиво осмог разреда завршено је 10. априла 2019. г.  На редовним часовима  
понавља  се  градиво од петог разреда.   
   Од 64 ученика који су радили пробни тест 7 ученика је урадило сва четири задатка 
тачно, 2 ученика 3.5, 9 ученика 3 задатка,  10  ученик 2 .5задатка, 14 ученика 2 задатка , 6 
ученика 1.5 задатка, 13 ученика 1 задатак , 1 ученик 0.5 , а 2 ученика нису  урадили ниједан 
задатак тачно. 2.15 урађених задатака је просек  , за сва три одељења. Један ученик се 
образовао  по ИОП-у-2 и завршни  испит је био прилагођен његовим  потребама и све 
задатке је урадио тачно.  Наставница није задовољна са резултатима,први задатак " црна 
смрт " иако се не налази у уџбенику за шести разред, на основу изјава ученика о њој се 
причало и примећено је да четврти задатак није пажљиво прочитан. Други задатак , име и 
презиме владара урађен је задовољавајуће. У односу на оцене резултати  би требало да 
буду бољи. Поставља се питање да ли су четири задатка мерило знања?  После Ускршњег 
распуста припремна настава одвијаће се како на редовним , тако и на пречасима и седмом 
часу. 
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Хемија 
 
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 

Број и % 
ученика 
који је 
погрешно 
одговорио 

Број и % 
ученика 
који није 
приступио 
решавању 
задатка 

 
 
Остварени 
број 
бодова 

 
Број 
уче 
ника  

% 

 

 
Број 
уче 
ника  

% 

 

 
Број 
уче 
ника  

% 

 

 
Број 
уче 
ника  

% 

 

1 Основни 14 66,7 0 0 7 33,3 0 0 14 

2 Средњи 4 19 3 14,3 7 33,3 7 33,3 5,5 

3 Напредни 6 28,6 0 0 14 66,7 1 4,7 6 

       25,5 
                                               ОСТВАРЕНИ БРОЈ БПДОВА ПО УЧЕНИКУ:1,21                     
КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...): Прво питање је очекивано 
најбоље урађено, 66,70% ученика је тачно одговорило од очекиваних 80%. Треће питање је 
питање са напредног нивоа и оно је урађено у очекиваним оквирима, 30%. Најслабије је 
урађено друго питање (средњи ниво), које се односилона хемијску писменост.Од 
очекиваних 50% ученика ово питање урадило само 19% ученика у потпуности тачно, а 
14,3% ученика делимично тачно. Велики број ученика, чак 33,3% није приступило 
решавању овог задатка.    
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 0 
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: 3 
 
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА: До краја наставне године ученици ће интензивно вежбати писање 
хемијских формуле једињења и виду петоминутних провера на крају часа. Ово се односи 
на друго питање које се тиче хемијске писмености. Такође ће повезивати хемијска 
једињења која међусобно могу реаговати. 
 

Географија 

VIII-1: На прва три питања из географије одељење је имало преко 50% потпуно тачних 
одговора (I – 12, II – 11, и III – 15 тачних одговора). Проценат тачно решених задатака највећи 
је код трећег шитања и исноси 71,4%, по том проценту се налази на трећем месту по 
најбољој решености на комбинованом тесту. На четвртом питању дат је најмањи број 
потпуно тачних одговора, свега 3. Делимично тачних одговора највише има на I и IV питању, 
по 4 (сваки носи 0,5 бодова), док су на II питање дата 2 делимично тачна одговора. 
Рачунајући потпуно и делимично тачне одговоре, укупан број освојених бодова по питању 
на нивоу одељења износи: I – 14,0, II – 12,0, III – 15,0 и IV – 5,0 бодова. У збиру одељење је 
укупно освојило 46,0/84,0 (4 х 21) бодова, односно 54,8% бодова. Укупан број питања на 
које није дат одговор износи 9, од тога највише на II питање – 6.  

 Максималан број тачних одговора (4/4) имају два ученика: Александра Илић и 
Владимир Цветковић, 3,5/4 бодова освојило је такође два ученика: Милош Кораћ и Тијана 
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Стан, са 3/4 бодова има пет ученика... четири ученика су веома лоше урадила питања из 
географије на комбинованом тесту (0,5/4 – 0, 0/4 – 4).    

 

VIII-2: На прва три питања из географије одељење је имало преко 50% потпуно тачних 
одговора (I – 12, II – 13, и III – 17 тачних одговора). Проценат тачно решених задатака највећи 
је код трећег шитања и исноси 81%, по том проценту се налази на трећем месту по најбољој 
решености на комбинованом тесту. На четвртом питању дат је најмањи број потпуно тачних 
одговора, свега 4. Делимично тачних одговора највише има на I (7) и IV (6) питању (сваки 
носи 0,5 бодова), док су на II питање дата 3 делимично тачна одговора. Рачунајући потпуно 
и делимично тачне одговоре, укупан број освојених бодова по питању на нивоу одељења 
износи: I – 15,5, II – 14,5, III – 17,0 и IV – 7,0 бодова. У збиру одељење је укупно освојило 
54,0/84,0 (4 х 21) бодова, односно 64,3% бодова. Укупан број питања на које није дат 
одговор износи 5, од тога највише на II питање – 4.  

 Максималан број тачних одговора (4/4) имају три ученика: Драган Гујаничић, Иван 
Кирћански и Јована Ранчић, 3,5/4 бодова освојило је два ученика: Јасмин Ибрахим Селим 
Ахмад и Андрија Ратковић, са 3/4 бодова има четири ученика... два ученика су веома лоше 
урадила питања из географије на комбинованом тесту (0,5/4 – 2, 0/4 – 0). У ову статистику 
није ушао резултат 22-ог ученика разреда, због разлике у типу задатака (ниво ИОП 2). 
Вредно је поменути да је Драган Венцер успешно решио питања из географије на 
комбинованом тесту и освојио је 4/4 бодова. Узимајући и његов резултат у обзир, одељење 
VIII-2 је од могућих 88 бодова освојило 58.  

 

VIII-3: На првом питању из географије одељење је имало 50% потпуно тачних одговора (I – 
11), док је на II и III питању тај број био једнак (15), односно у процентима 71,4%. На четвртом 
питању дат је најмањи број потпуно тачних одговора, само 2. Делимично тачних одговора 
највише је дато на I питању – 8, 2 таква одговора дата су на четврто и један на прво питање. 
Рачунајући потпуно и делимично тачне одговоре, укупан број освојених бодова по питању 
на нивоу одељења износи: I – 15,0, II – 15,5, III – 15,0 и IV – 3,0 бодова. У збиру одељење је 
укупно освојило 48,5/88,0 (4 х 22) бодова, односно 55,1% бодова. Укупан број питања на 
које није дат одговор износи 6, по два ученика није одговорило на прво, друго и четврто 
питање. 

 У одељењу VIII-3 ниједан ученик нема максималан број бодова из географије (4/4), 
са 3,5/4 бодова најбољи у одељењу су ученици Алекса Добросављевић и Кристијан Ердеш. 
Са 3/4 бодова има пет ученика. Два ученика су веома лоше урадила питања из географије 
на комбинованом тесту (0,5/4 – 1, 0/4 – 1).     

 Закључак: Анализа резултата комбинованог теста показала је постојање евидентне 
разлике у знању ученика између прва три питања (познавање васионе, физичке географије 
и географских појмова широм света) са једне стране и последњег питања које се односи на 
познавање географије Србије са друге стране, где је забележен јако низак проценат потпуно 
тачних одговора, само 14,1% (9/64). Проценат тачних одговора на прва три питања износи: 
I – 54,9%,II – 60,9% , и III – 73,4%. Осим резултата комбинованог теста, такође приликом 
анализе постигнутих резултата са ученицима уочено је слабије сналажење на карти, теже 
лоцирање појединих насеља и велика разлика између ученика у познавању речне мреже 
Србије.   
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Физика 
 
 

 VIII-1 VIII-2 VIII-3 

Red. br. 
pit. 

br. bod. % br. bod. % br. bod. % 

1. 16 76,2 16 76,2 21 95,4 

2. 8 38,1 9 42,8 14 63,6 

3. 8 38,1 8,5 40,5 4,5 20,4 

4. 8 38,1 9 42,8 11 50 

∑(1-4) 40 47,6 42,5 50,6 50,5 57,4 

 
Uspešnost po zadacima na nivou škole 

Redni broj pitanja VIII – (1-3) 

broj osvojenih bodova %  osvojenih bodova 

  1.      (osnovni nivo, nivo 

prepoznavanja)  
53 82,8 

  2.      (osnovni nivo, nivo 

prepoznavanja) 
31 48,4 

  3.      (srednji nivo, nivo znanja)  21 32,8 

  4.    (napredni nivo, nivo primene 

znanja) 
28 43,8 

∑(1-4) 133 52 

 
Коментар 
   При прегледању задатака сам стекао утисак да је било коришћења недозвољених 
средстава па се може сматрати да резултати појединаца (да их не наводим) нису реални а 
самим тим да ни укупан резултат не показује право стање. Нисам сигуран ни да је, 
састављач, четврти задатак срећно изабрао. 
Закључак 
   Наставне методе прилагодити различитим стиловима учења и изборити се за веће 
поштовање правилника о оцењивању што ће подићи просечан ниво знања у одељењу и 
омогућити већу, по обиму, заступљеност рада на примени знања у наставе физике. 
 

Резултати пробног комбинованог завршног теста- биологија школске 2018/2019.године 

 

        Из области биологије било је 5 питања- прва два (8. и 9.) из основног нивоа, друга два 
(10. и 11.) из средњег и последње (12.) из напредног нивоа знања. Тест је радило 64 ученика, 
а 1 ученик је радио тест по ИОП-у 2 (Драган Венцер из 8-2). 
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Критеријуми 

Задатке основног нивоа треба успешно да уради 80% ученика, средњег 50% и напредног 
30%. 

 

Резултати теста 

 

8-1 

        За задатке основног нивоа критеријум није испуњен (24 и 58%). За први задатак средњег 
нивоа, критеријум је испуњен (52%), али за 2. задатак истог нивоа није (19%) и тај задатак 
није ни покушало да уради 38% ученика. За задатак напредног нивоа није испуњен (19%). 
Највећи број бодова имао је Владимир Цветковић (4,5). Шест ученика је имало 0 поена и то 
са укупно 11 неурађених од 30 питања (Никола Вујачић, Александра Илић, Лазар Стиковић, 
Филип Угљеш, Зорица Удовичић и Кристина Новаков). 

 

8-2 

       За задатке основног нивоа критеријум није испуњен (24 и 77%). За први задатак средњег 
нивоа, критеријум је испуњен (71%), али за 2. задатак истог нивоа није (39%) и тај задатак 
није ни покушало да уради 52% ученика. За задатак напредног нивоа није испуњен 
(19%).Највећи број бодова имала је Јована Ранчић (4). Један ученик је имао 0 поена (Марко 
Ивковић). 

       Ученик, Драган Венцер, који је радио тест по програму ИОП-2 је остварио критеријум за 
свој програм. 

 

8-3 

       За 1. задатак основног нивоа критеријум није испуњен (23%), али за 2. јесте (82%). За 
први задатак средњег нивоа, критеријум је испуњен (50%), али за 2. задатак истог нивоа није 
(32%) и тај задатак није ни покушало да уради 50% ученика. За задатак напредног нивоа није 
испуњен (9%). Највећи број бодова имала је Уна Домокош (3,5). Један ученик је имао 0 поена 
(Вук Лазаревић). 

 

8.разред 

       За задатке основног нивоа критеријум није испуњен (24 и 72%). За први задатак средњег 
нивоа, критеријум је испуњен (58%), али за 2. задатак истог нивоа није (30%) и тај задатак 
није ни покушало да уради 47% ученика. За задатак напредног нивоа није испуњен (16%). 
Највећи број поена је био 4,5 (Владимир Цветковић из 8-1), а најмањи 0 (8 ученика). Један 
ученик Драган Венцер из 8-2 је радио тест по ИОП-2 и испунио задате критеријуме за свој 
програм. 

 

 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину 

 

  139 

Закључак и мере 

 

        На овом тесту приметни су слабији резултати успешности, велики број неурађених и 
погрешно урађених задатака. У анализи са ученицима, закључак је да се број бодова на 
овом тесту у већој мери поклапа са просечном закључном оценом оствареном од 5-
8.разреда. Неки ученици нису добро читали задатке (нпр.8. задатак: укупан број и број пари 
није исто), а неки нису уложили довољно труда за рад теста знајући да се он не оцењује. 
Ученицима се  и даље препоручује да буду пажљивији на часовима, јер се у 8.разреду кроз 
тему екологије обнавља и градиво 5., 6., и 7.разреда. Наставиће се рад и на томе да ученици 
темељније читају задатке, као и стимулација да сваки задатак покушају да ураде. Ученицима 
се и даље препоручује да буду редовнији и пажљивији на часовима припремне наставе која 
се организује, као и да по потреби похађају допунску наставу. Неопходно је да одељењске 
старешне скрену пажњу родитељима да и они дају подстрек ученицима да редовније раде 
задатке везане за градиво, да редовније присуствују часовима припремне и допунске 
наставе, да буду пажљивији на свим типовима часовима, као и да на тестовима темељно 
прочитају задатке и да бар покушају да дају одговор на исте. На састанцима ОВ и актива, 
наставићемо да размењујемо мишљења и да дајемо предлоге за побољшање резултата 
завршних тестова. 

5.10  Завршни испит ученика осмих разреда 
 

Назив школе ОШ „Ђура Јакшић“ 

Место Ковин 

Општина Ковин 

Округ Јужнобанатски 

Школска управа Зрењанин 

 

Број одељења 3 

Укупан број ученика осмог 
разреда 

65 

Укупан број ученика који су 
приступили завршном 
испиту 

65 

 
    Завршни испит у јунском испитном року у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Ковину 

обављен је у понедељак,  17. јуна 2018. у среду,  19. јуна 2018. године у 9,00  и у четвртак, 
20. јуна 2018. године у 9,00 часова. Испит из математике је уместо 18. јуна одложен за 20. 
јун због тога што су „процурели“ тестови из математике. 

    За испит је пријављено 65 ученика и сви ученици су полагали сва три испита.  
    64 ученика је полагало  сва три  испита у фискултурној сали у присуству супервизора  

и дежурних наставника, по процедури Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја.  

       Један ученик који   се образовао по ИОПу – 2 (са измењеним садржајима)  решавао 
је у просторији продуженог боравка тестове које су припремили предметни наставници, а 
који су у складу са реализованим ИОП-ом,  према упутствима  Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја која се односе на реализацију заврног испита за ове ученике.    
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Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине и  округа 
 
 
Упоређујући резултате на завршном испиту, можемо да закључимо да су резултати наше 
школе на општинском нивоу (погледати табелу горе), али њима не треба да будемо 
задовољни и треба уложити напоре како би они наредне године били на вишем нивоу. 
   
Мера: 
 
Потребно је у даљем планирању припремне наставе утврдити шта од наставних садржаја 
задаје  највеће потешкоће ученицима и интензивирати рад на таквим типовима задатака.  
Закључак 
 

   Завршни испит  2018/2019. године протекао је у складу са инструкцијама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања.  

  Завршни испит ове школске године имао је све три функције: селекциону, 
сертификациону функцији  и  најзначајнију – евалуациону функцију.  
        Анализе о резултатима завршног испита треба да послуже као основа за планирање 
унапређивања наставе, те се упућује препорука предметним наставницима да приступе 
детаљној анализи. 
Овој анализи свакако треба додати: 

- приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и нивоу задатка, односно 
приказ нивоа постигнућа ученика; 

- анализу постигнућа ученика по одељењима 
 
Ове анализе ћемо накнадно прикључити постојећој када предметни наставници  
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ураде темељне анализе за своје наставне предмете, па ћемо након тога сачинити детаљан 
план припремне наставе за наредну школску годину. 

 
Наставници су анализом резултата постигнутим на завршном испиту закључили следеће:  

Физика:На питањима са основног и средњег нивоа ученици нису показали очекиван 
резултат јер нису поновили, припремајући завршни испит, чињенице које се памте 
(температура топљења, кључања воде итд.). На напредном нивоу ђаци су се снашли  
(закон одржања механичке енергије) тако да је, на крају, резултат добар. 

На основу средње вредности оцене из физике за сва три одељења (добар - 3,16) у односу 
на остварени резултат на завршном испиту (од 48% до 63%  је оцена добар – 3) види се 
поклапање, односно реално оцењивање у процесу наставе 

Географија: Закључак: На комбинованом тесту било је постављено четири питања из 
географије од којих је свако тачно урађено питање доносило по један бод. Изузимајући 
ученика Драгана Венцера који је радио тест који је измењен, по ИОП-у, осталих 64 ученика 
су радили нормалан тест (по неизмењеном програму) и освојили су следећи број бодова 
према питањима: 
 
I   (основни ниво)   32,0 (32 потпуно тачних одговора, највише бодова је остварило 
одељење VIII-1, 14,0) 
 
II   (основни ниво)    52,0 (40 потпуно тачних одговора, највише бодова је остварило 
одељење VIII-3, 18,5)  
  
III  (средњи ниво)   26,5 (12 потпуно тачних одговора, највише добова је остварило 
одељење VIII-2, 12,0) 
 
IV (напредни ниво) 18,0 (3 потпуно тачна одговора, највише бодова је остварило одељење 
VIII-1, 7,5) 
 
 Према проценту освојених бодова ученици су најбоље решили друго питање које је 
било везано за Земљино кретање са 81,3% односно 52,0/64,0 бодова, затим прво питање из 
наставне области „Географска карта“ са 50,0% тачности односно 32,0/64,0 бодова. Затим је 
по нивоу успешности нешто слабије урађено треће питање које је било средњег нивоа и 
односило се на класификовање планина у Србији према томе ком планинском систему 
припадају са 41,4% односно 26,5/64,0 бодова и на крају најслабије је урађено четврто 
питање са 28,1% освојених бодова односно 18,0/64,0 бодова. Последње питање је било на 
напредном нивоу, где се од ученика тражило да повежу климатаске факторе са одређеним 
пределима на Земљи на којима је њихово деловање изражено и они су у значајној мери 
утицали на постојање разлика у природним зонама и стању климатских елемената 
наведених области. Сматрам да ученици нису посветили довољну пажњу наставном 
градиву седмог разреда и да неки од њих немају довољно знања из физичко-географских 
одлика ваневропских континената. 
 
Историја: - На почетку школске 2018/19. године урађено је Иницијално тестирање ученика  
8. разреда које је требало да послужи као  показатељ како  организовати припремну наставу 
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у циљу пружања помоћи ученицима и остваривања што бољих резултата на завршном 
испиту. 
 
- Направљени су посебни тестови пробног и завршног испита за једнoг  ученика коме је 
потребна додатна подршка у образовању – образује се по ИОП – у 2.  
 
-   У току школске 2018/2019. год . припремна  настава  за  VIII разред одржавала се  на 
редовним часовима,када наставна јединица дозвољава. Понављало се градиво  од петог 
разреда.У другом полугодишту некада су читаво часови били посвећени понављању 
градива. Градиво осмог разреда завршено  је до пролећног распуста и  у мају наставило се, 
на редовним часовима, са понављањем градива , али је тада цео час био посвећен 
понављању градива .  Градиво је скраћено, са најважнијим догађајима, личностима, 
појмовима ,у складу са стандардима Подељено  је свим ученицима и директор школе је 
поставио тај исти материјал на сајт школе са презентацијама градива . У другом полугодишту  
одржани су  припремни часови , након наставе, за време седмог часа , у мају месецу. На тим 
часовима решавали су се тестови наставнице, као и задаци из Збирке за припрему 
издавачке куће " Бигз ".   Након завршетка наставе, у јуну, до завршног теста,  за време 
редовних часова ,урађени су задаци у Заводовој збирци за комбиновани тест. 

 
        Што се тиче школских оцена и њиховом усклађеношћу са резултатима на завршном 
испиту , може се рећи да нису усклађене,мада су поједини ученици урадили боље тест него 
што су имали закључену оцену и обрнуто.Сматрам да четири задатка нису мерило знања 
ученика. Од 64 ученика који су радили завршни тест 8 ученика је урадило сва четири задатка 
тачно,4 ученика 3.5, 9 ученика 3 задатка, 10 ученика 2.5, 9 ученика 2 задатка,9 ученика 1.5, 
10 ученика 1 задатак, 1 ученик 0.5 , а 4 ученика није урадило ниједан задатак тачно.Просек- 
2.22 задатка.  Један ученик се образовао по ИОП-у-2 и завршни  испит је био прилагођен 
његовим  потребама.Све  задатке је урадио тачно. 
 
  Циљ припремне наставе био је понављање градива . На папирима које су ученици 
добијали од стране наставнице налазила су се готово сва питања.Резултати завршног теста 
нису најбољи. За нијансу је урађен боље од пробног.У наредној школској години са 
ученицима се неће само понављати градиво, већ ће се и оцењивати градиво од петог до 
осмог разреда. Можда ће их оцена натерати да се озбиљније припреме за Завршни тест. 
 
Хемија: На питањима са основног и напредног нивоа ученици су показали очекивани 
резултат. На питање са основног нивоа одговорило је 65% Ученика , што јесте испод 80% 
очекиваног резултата, али је питање било из области биохемије која се изучава на самом 
крају осмог разреда, па је можда и то разлог нешто лошијег резултата.Н апитање са 
напредног нивоа одговорило је 32% ученика, што је и нешто изнад очекиваног. Питање са 
средњег нивоа односило се на хемиску писменост и то је и највише вежбано и на редовним 
часовима и на часовима припремне наставе, а урађено је далеко испод очекиваног. Свега 
13,6% ученика је сасвим тачно одговорило на ово питање, а са онима који су делимићно 
тачно одговорили проценат се пење на око32%, што је опет далеко мање од очекиваног 
резултата.   
На основу средње вредности оцене из хемије за сва три одељења (добар - 3,25) у односу 
на остварени просечни број бодова по ученику (1,28) види се поклапање,  односно реално 
оцењивање у процесу наставе. 
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5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  
 
 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ, СМОТРА РЕЦИТАТОРА, 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА ДАН ШКОЛЕ 

Име и презиме учитељица: Корак Снежана и Николић Бранкица 
1. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Ања Савић I1 и Михајло Николић I1- Литерарни конкурс поводом Дана 
школе 

Општински МОИ 
Дечаци:  

• Теодор Милошевић I1, Алекса Крају I1, Михајло Николић I1, Новица 
Ђуричковић I1, Страхиња Поповић I2, Јован Голубовић I2, Огњен Ивковић I2 
( резерва);  
Девојчице: 

• Ања Савић I1, Дуња Илић I1, Теа Ђорђевић I1, Елена Табашевић I1, Неда 
Пејковић I2, Марина Керац I2, Лена Журжинов I2 (резерва)- Освојили Прво 
место 

 

• Растко Ћулибрк I1- пласирао се на Зонску смотру рецитатора. 

Окружни МОИ 

Дечаци:  

• Теодор Милошевић I1, Алекса Крају I1, Михајло Николић I1, Новица 

Ђуричковић I1, Страхиња Поповић I2, Јован Голубовић I2, Огњен Ивковић I2 

( резерва);  

Девојчице: 

• Ања Савић I1, Дуња Илић I1, Теа Ђорђевић I1, Елена Табашевић I1, Неда 
Пејковић I2, Марина Керац I2, Лена Журжинов I2 (резерва)- Освојили друго 
место 

 

 
ДРУГИ РАЗРЕД - МОИ 
Жеберан Валентина, Рајић Вања, Николић Наташа 

Мала школска олимпијада – општинско такмичење – прво место 
Екипа од ученика сва три разреда 

1. Нина Максимовић 
2. Нина Дамјанац 
3. Тамара Адамов 
4. Нађа Рнић 
5. Огњен Томов 
6. Теодор Фораи 
7. Нина Зафировић 
8. Маша Богдан 
9. Ненад Ћурчић 
10. Милош Боговац 
11. Урош Јовановић 

Мала школска олимпијада – окружно такмичење – друго место 
Екипа од ученика сва три разреда 
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1. Нина Максимовић 
2. Нина Дамјанац 
3. Тамара Адамов 
4. Нађа Рнић 
5. Огњен Томов 
6. Теодор Фораи 
7. Нина Зафировић 
8. Маша Богдан 
9. Ненад Ћурчић 
10.  Милош Боговац 
11.  Урош Јовановић 

 
 
 
 
 
 

3. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски Математика: 

• Гвозденовић Душан; 78 бодова, Мариновић Матеја 78 бодова, Илић Огњен 65 
бодова, Лакићевић Владимир 65 бода; III1 

Општински Математика: 

• Гвозденовић Душан; 78 бодова( Прво место),  Мариновић Матеја 76 бодова ( 
Прво место), Илић Огњен 68 бодова ( Друго место), Лакићевић Владимир( 
Похвала).  
 
Мале олимпијске игре:  

• Страхиња Вајић, Душан Гвозденовић III1, Алекса Ђан III1, Лука Журжинов III1 , 
Томислав Милошевић III1 , Алекса Радивој , III1 Андреја Живков III2, Филип Филеп 
III2, Алекса Радоман III2, Данило Келе III2 , Петар Милојков III2, Ћуковић Андрија 
III2- Прво место 

Окружни Мале олимпијске игре: 

• Страхиња Вајић, Душан Гвозденовић III1, Алекса Ђан III1, Лука Журжинов III1 , 
Томислав Милошевић III1 , Алекса Радивој , III1 Андреја Живков III2, Филип Филеп 
III2, Алекса Радоман III2, Данило Келе III2 , Петар Милојков III2, Ћуковић Андрија 
III2- Треће место 

 
 
 
   IV-1 учитељица Весна Анђелков 

4. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Костић Дејана.  4. Место пласман на општинско такмичење. 

• Максимович Сара 5. Место   пласман на општинско такмичење 

• Ђурашинов Ива 7. Место  пласман на општинско такмичење 

Општински • Максимовић Сара 3. Место 56 бодова 

• Костић Дејана 16. Место 14 бодова 

• Ђурашинов Ива 17. Место 14 бодова 

Окружни • Максимовић Сара 3. Место 57 бодова 
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4. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Општински Смотра рецитатора Максимовић Сара пласман на окружно 
Стефановић Анђела пласман на окружно 

Окружни  Максимовић Сара и Стефановић Анђела пласман на Покрајинску смотру 
рецитатора- нису се пласирале на републичку смотру. 

 
Стефановић Стефана 1. Место на конкурсу Градске библиотеке-литерарни састав( 
категорија-нижи разреди) 
Екипно такмичење 4. Разреда Мала спортска олимпијада ,, Између четири ватре,, 
девојчице 1. Место, а дечаци 2. Место. 
 
 
Име и презиме учитељице: Марија Поповић 

4. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски *Награда школске библиотеке за литерарни рад: 
 -НИКОЛА РАНЧИЋ  IV2 
 -ТАДИЈА МИЛОШЕВИЋ IV2 
                                                                      

Општински *„Твоја безбедност је у твојим рукама“-награда за ликовни рад 
- ТАДИЈА МИЛОШЕВИЋ  IV2 

 
*„Maла олимпијада“  Између четири ватре - екипно такмичење, девојчице 1. место,  
из IV2 учествовале: ХЕЛЕНА МИЛАДИНОВИЋ, ФОРТЕСА ЉИКАЈ, АНДРИЈАНА КЕЧИНА 
 
*„Мала олимпијада“ Између четири ватре – екипно дечаци, 2. место, из IV2 
учествовали БОЖИДАР ЈЕВТОВИЋ , ДАВИД МАГДА 
 
*Фестивал „Клинци певају хитове“ – ХЕЛЕНА МИЛАДИНОВИЋ   IV2,  3. место 

Окружни •  

Ребублички *Конкурс „Витезово пролеће“ , награда за ликовне радове, АНДРИЈАНА КЕЧИНА IV2 

 
4. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Митровић Стефан ; IV3 ;  пласман на Општинско такмичење-математика 

• Николић Страхиња; IV3; пласман на Општинско такмичење- математика 

• Ђорђевић Огњен ; IV3; пласман на Општинско такмичење- математика 

• Глигоријев Исидора; IV3; пласман на Општинско такмичење математика  

Општински •  Митровић Стефан ; IV3 ; 52 бода,пласман на Окружно такмичење-
математика  

• Николић Страхиња; IV3;48 бода; пласман на Окружно такмичење- 
математика 
 
Екипно такмичење-Између две ватре 

• Девојчице-I место 

• Дечаци-II место 
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НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: Такмичење из српског језика 
Име и презиме наставника: Марија Михајлов Ђорђевић 

 
6. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Тијана Шогор (19 бодова, 1. место), Емилија Девић (19 бодова, 1. место), Дуња 
Ковина (19 бодова, 1. место) 

Општински •  Тијана Шогор (20 бодова, 1. место), Емилија Девић (17 бодова, 2. 
место), Дуња Ковачевић (13 бодова) 

Окружни •      Тијана Шогор (18 бодова, 2. место), Емилија Девић (13 бодова) 

Републички •  

 
7. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Андреј Ћулибрк (19 бодова, 1. место,)  Ивона Јевтовић (17. бодова, 2. место) 

Општински • Андреј Ћулибрк (20 бодова, 1. место,)  Ивона Јевтовић (16. бодова, 3. место) 

Окружни • Андреј Ћулибрк (19 бодова, 1. место,)  Ивона Јевтовић (18. бодова, 2. место) 

Републички • Андреј Ћулибрк (16 бодова), Ивона Јевтовић (13 бодова) 

 

 
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: Књижевна олимпијада 

Име и презиме наставника: Марија Михајлов Ђорђевић 
 

7. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Анђела Илић (18 бодова, 1. место), Милица Максимовић (16 бодова, 2. 
место) 

Општински • Анђела Илић (14. бодова, 2. место), Милица Максимовић (12 бодова) 

Окружни • Анђела Илић ( 16 бодова, 3. место) 

 
 

 
 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ:  Смотра драмског стваралаштва за децу 
Име и презиме наставника: Марија Михајлов Ђорђевић 

НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ: „Плава звезда“ 
АУТОР ДРАМАТИЗАЦИЈЕ: Марија Михајлов Ђорђевић ( по мотивима писмених задатака 

ученика 6. разреда Милоша Гвозденовића, Јована Вујичина и Страхиње Кривошића) 
РЕАЛИЗАЦИЈА: Драмска секција ОШ „Ђура јакшић“( ученици: 5. разред – Тадија Поповић, 
6. разред – Страхиња Кривошић, Јана Шалипур, Милош Гвозденовић и Јован Вујичин, 7. 

разред – Вукота Шалипур, Ивона Јевтовић, Никола Талијан, Младен Ненадић, Саша 
Кужнер, Кристина Миленковић, Татјана Цветковић, Ана Марковић, Марија Шогор, Милица 
Максимовић и Јелена Шалипур; наставници: Оља Новокмет, Данијела Станковић Ћулибрк, 

Марија Михајлов Ђорђевић) у сарадњи са Центром за културу из Ковина. 
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5. /6. / 7. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • / 

Општински • Селекцију потписује редитељ Јован Грујић и даје пласман на следећи ниво 
такмичења. 

Окружни • Селекцију потписује др Миљан Војновић и даје пласман на следећи ниво 
такмичења – представа улази у 13 најбољих представа у војводини, 
одабраних од 50 представа учесница у Зонској смотри. 

Покрајински • Селекцију потписује др Миљан Војновић, додељена награда за Креативни 
приступ у стварању ауторског текста и ученику Јовану Вујчину додељена 
награда за Најбоље глумачко остварење. 

 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: ФИЗИКА 
Име и презиме наставника: Јожеф Секељ 

 
6. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски Невена радић  - 61  ;   45 бода – 1. место 

Општински  Невена Радић  – 61;   39 бода – 1. место 

Окружни Невена Радић – 61;   8 бода  - без пласмана 

 
 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: Географија 
Име и презиме наставника: Роберт Мучи 

 
7. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Јелена Шалипур; 7-1; 93 бодова; 1.место 

• Милица Максимовић; 7-2; 87 бодова; 2. место 

• Татјана Цветковић 7-2; 77 бодова; 3. место 

• Вељко Ивковић 7-2; 68 бодова; / 

Општински • Милица Максимовић; 7-2; 79 бодова; 3. место 

• Јелена Шалипур 7-1; 78 бодова; 3. место 

• Татјана Цветковић 7-2; 72 бодова; 3. Место 

 
8. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Јована Ранчић 8-2; 88 бодова; 2. место 

• Мила Марковић 8-2; 77 бодова; 3. место 

• Николина Паунеску 8-2; 77 бодова; 3. Место 

Општински • Јована Ранчић 8-2; 88 бодова; 2. место 

• Мила Марковић 8-2; 72 бодова; 3. Место 

Окружни • Јована Ранчић 8-2; 96 бодова; 1. Место 

Ребублички • Јована Ранчић 8-2; 99 бодова; 2. Место 
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НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: Историја 
Име и презиме наставника: Јелена Дивнић 

6. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Невена Радић  ; 6-1  ;  40  бодова ; 1 . место(максималан број бодова) 

Општински • Невена Радић  ; 6-1  ;  38  бодова ; 1. место (40 макс. ) 

Окружни • Невена Радић  ; 6-1  ;  37  бодова ; 1. место (максималан број бодова) 

Ребублички • не одржава се за шести разред 

 
7. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Анђела Илић ; 48 бодова ; 1. место 

• Милица Максимовић ; 46 бодова ; 2. место 

• Марија Станковић ; 40 бодова ; 3. место 

Општински • Анђела Илић ; 35 бодова ; 2.  место ; (38 макс. ) 

• Милица Максимовић ; 32 . бода ; 3. место 

Окружни • Анђела Илић ; 50  бодова ; 1.  место ; (50 максималан број бодова ) 

• Милица Максимовић ; 48 . бодова ; 2.  место 

Ребублички • Анђела Илић ; 43   бода ; 3.  место ; (45максималан број бодова ) 

• Милица Максимовић ; 40 . бодова ; учешће (6. место ) 

 

8. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Николина Паунеску ; 40 бодова ; 1. место 

Општински • Николина Паунеску ; 38 бодова ; 1. место ( 40 максималан број бодова ) 

Окружни • Николина Паунеску ; 41 бод ; 3 . место ( 45 максималан број бодова ) 

Ребублички • Николина Паунеску ; 29 бодова ; учешће ( 11. место ,макс.39) 
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НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: Хемија 
Име и презиме наставника: Ана Ритопечки 

 
 
 

7. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Андреј Ћулибрк; 7-1; 89 бодова; 1. место 

• Данило Јовановић; 7-3; 76 бодова; 2. место 

• Дамјан Филиповић; 7-1; 67 бодова; 3. место 

Општински • Андреј Ћулибрк; 7-1; 95 бодова; 1. место 

• Дамјан Филиповић; 7-1; 89 бодова; 2. место 

• Данило Јовановић; 7-3; 73 бодова; 3. место 

Окружни • Дамјан Филиповић; 7-1; 87 бодова 1. место 

• Андреј Ћулибрк; 7-1; 81 бодова; 1. место 

• Данило Јовановић; 7-3; 66 бодова; 3. место 

 

8. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

Школски • Јасмин Ибрахим; 8-2; 92 бода; 1.место 

Општински • Јасмин Ибрахим; 8-2; 77 бода; 1.место 

Окружни • Јасмин Ибрахим; 8-2; 77 бода; 2.место 

 
 
 
 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ: Шта знаш о саобраћају/ Техника итехнологија 
Име и презиме наставника: Милошевић Александар 

 

5. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

 Презиме и име/одељење Освојено место 

Школски Фила Аљоша / 5-1 
Алексић Борис /5-1 
Корак Ања /5-1 
Киферов Тијана / 5-3 
Алијевић Дијана / 5-1 
Будимлић Барбара / 5-1 
Филип Живанов / 5-1 
Савић Стефан / 5-1 
Рнић Вук / 5-1 

1 
2 
1 
2 

Општински Алексић Борис/ 5-1 
Фила Аљоша/ 5-1 
Киферов Тијана / 5-3 

1 
2 
3 

Окружни               Киферов Тијана / 5-3 
Алексић Борис / 5-1 

              3 
учешће 

 

6. разред 

Ниво 
такмичења/смотре 

Име и презиме ученика; одељење;  
освојени број бодова; освојено место 

 Презиме и име/одељење Освојено место 

Школски Кривошић Страхиња / 6-2 1 
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Ракиђић Илија /6-2 
Магда Мартин / 6-2 
Дивац Андрија / 6-2 
Фораи Тибор / 6-2 
Комароми Немања / 6-1 
 

2 
 

Општински Кривошић Страхиња / 6-2 1 

Окружни Кривошић Страхиња / 6-2 учешће 

 

 
 
Извештај са такмичења Willkommen одржаног 18.5.2019. 
 
Завршено је седмо међународно такмичење страних језика у оквиру пројекта „Знањем 
кроз Европу“ у основним и средњим школама у Црној Гори, Хрватској, Македонији, 
Републици Српској, Босни и Херцеговини, Мађарској, Румунији и Србији. 
 
Такмичење је реализовано у организацији Немачко – аустријског културно едукативног 
Центра Willkommen. У нашој школи се овакво такмичење одржава по први пут и ове 
године нам је био циљ не само да подржимо овакав пројекат, чији је циљ популаризација 
учења страних језика,  већ и да додатно мотивишемо децу да уче стране језике, да се 
друже и прошире своја знања. 
 
Учествовало је четрдесеторо деце из наше школе и из ОШ “Аксентије Максимовић“ из 
Долова, чији смо били домаћини. 
 
Из енглеског језика такмичило се 37 ученика, а само 3  ученика су показала знање из 
немачког језика. 
 
Оно што ово такмичење чини интересантним јесте чињеница да се такмиче деца од трећег 
разреда из енглеског језика, а из немачког, француског и руског језика могу да се такмиче 
већ од петог разрда. Прва награда је путовање у Беч, а другопласирани и трећепласирани 
ће бити награђени речником и граматикама. 
 
Ученици наше школе остварили су завидни резултат. 
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5.11 Извештај о извођењу екскурзија и излета  
 

           Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу 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 културном, 
историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

         Испуњени су сви услови за извођење екскурзије, припрема за извођење, избор 
понуђача, безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије, а који 
су  прописани Упуством за реализацију екскурзије и наставе  у природи у основној школи.. 

          Реализовани су следећи излети и екскурзије: 
 
 

1.  разред 
Ученици  1.  разреда ОШ „Ђура  Јакшић“  ишли  су  на  екскурзију  30. 05. 2019.  године  у 
сарадњи  са  агенцијом  Ступ „Вршац“  из  Вршца. На екскурзију  су  ишла  два  одељења  са  
својим  учитељицама  Корак  Снежаном  и  Николић  Бранкицом. Укупно  је  ишло  47  
ученика, два  учитеља  и  стручни  вођа  пута. Маршута  је  била  унапред  одређена  и  сва  
планирана  места  су  и  посећена. 
Полазак  из  Ковина  био  је  у  8.00  испред  школе. Око  8.30 стигли  смо  на  Almex –ову  
пумпу  где  смо  направили  полусатну  паузу  за  доручак.  У  9.20  стигли  смо  у  цркву  
Велика  Госпојина  у  Црепаји  где  смо  провели  нешто  више  од  пола  сата. Ту  су  
ученици  од  вероучитеља, оца  Душана, чула  многе  занимљивости  о настанку  цркве  и  
њеној  унутрашњости. Након  тога, у  9.50  стигли  смо  на  рибњак „Језеро“  поред  Црепаје  
где  нам  је  љубазни  домаћин испричао  неке  занимљиве  чињенице  о  рибњаку  и  
провео  нас  кроз  имање. 
У  10.10  дошли  смо  до  спортско-рекреативног центра „Сто  топола“. Овде  смо  провели  
више  од  4  сата. Домаћини  су  децу  упознали  са  садржајима  њиховог  ранча, са  
програмом  саме  посете, али  и  са  правилима  понашања  са  животињама  које  ће  
видети. Свако  дете  имало  је  прилику  да  јаше  једног  од  њихова  два  коња  који  су  
припремљени  за  рад  са  децом. Упознали  су  и  друге  животиње: ламе, козе, псе  и  
мачке  које  овде  живе. Играли  су  се  и  на  веома  лепо  уређеном  игралишту  и  огромној  
зеленој  површини. Ручак  је  послужен  око  13.00  часова. Био  је  веома  издашан  и  
укусан  и  деца  су  била  задовољна. Након  тога  су  се  у  групама  провозали  на  фијакеру  
и  добили  питу  и  сок  од  јабука  као  дезерт. Посету  смо  завршили  у  14. 30. 
Око  15.00  стигли  смо  у  Mc Donalds  ресторан  у  Aviv  парку  у  Панчеву  где  су  деца  
појела  по  сладолед. Након  пола  сата  довезли  смо  се  до  центра  града  одакле  смо  
прошетали  до  тамишког  кеја  и  видели  изложбу  локомотива  на  отвореном. Одатле  
смо  пешке  отишли  до  Народног  музеја  града  Панчева  где  нас  је  љубазни  кустос  
провела  кроз  њихове  просторије  и  одговарала  на  дечија  радознала  питања. Посета  
музеју  трајала  је  пола сата и  након  тога кренули  смо  у  Ковин. Стигли  смо  испред  
школе  у  17.45. 
Задовољни  смо  возачем  аутобуса  као  и  водичем  из  агенције  Слађом. Екскурзија  је  
протекла  у  најбољем  реду. Деца  су  се  лепо  понашала, обишли  смо  све  што  смо  и  
планирали, а  и  време  нас  је  лепо  послужило. 
                                                                                      Стручни  вођа  пута: Сенка  Стоја 
 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину 

 

  152 

 
 
 

2. разред 
Екскурзија  2.  разреда  ОШ „Ђура Јакшић“ организована  је  у  сарадњи  са  агенцијом  
„Ступ Вршац“  из  Вршца  и  спроведена  је  у четвртак, 30. 5. 2019. Ишла  су  три  одељења  
са  својим  учитељицама – 2/1 Валентина Жеберан,   2/2 Вања Рајић и 3/3 Наташа Николић.  
Укупно  је  било  48 ученика, три  учитеља, 1родитељ са својим дететом – Сармеш 
Доротеом, која се образује по ИОП у 2, лични пратилац ученика Стоја Уроша, који се такође 
образује по ИОП – у 2 и  који је био стручни  вођа  пута, Иван Романов. Маршута је била  
КОВИН - БЕОГРАД – КОВИН, која је  унапред  била одређена  и  сва  планирана  места  су   
посећена.  
Полазак  из  Ковина  био  је  у  8.00  испред  школе. Путовање је било преко Панчева до 
Београда. Долазак испред Храма Светог Саве био је око 9.00 где је у парку Храма обављен 
доручак, након чега је уследио обилазак Храма.  
Након обиласка Храма у око 10.30 полази се према Авали  и обиласку Авалског торња који 
траје до ручка, након чега се око 12.30 одлази на ручак у ресторан  ''Чарапићев брест'' на 
Авали. Ручак је обухватао – супу, бечку шницлу, пржене кромпириће, купус салату и 
десерт. Ученици су били  задовољни ручком и послугом. Ту остајемо до 14.30 када 
одлазимо у обилазак  Калемегдана туристичким возићем. После обиласка Калемегдана 
посећијемо зоо врт и ту остајемо до 17.15, након чека улазимо у аутобус и полазимо за 
Ковин. 
У Ковин стижемо у  18.20, где нас сачекују родитељи. 
Екскурзија је прошла без инцидената и у најбољем реду, а ученици су имали прилику да се 
упознају са историјским знаменитостима, главним градом и разноврсним животињским 
светом што је и повезано са наставним садржајима за 2. разред. Екскурзију оцењујем 
одличном оценом, као и организацију од стране туристичке Агенције -  водича Остојић 
Слађане.  

Стручни  вођа  пута:  Иван Романов 
 
 
 
 

3. разред 
Извештај са екскурзије III разреда –Крушедол, Сремски Карловци, Нови Сад и 
Петроварадинска тврђава 
28.5.2019. 
Скупљање деце је било заказано у 7 и 15, сви су пристигли на време. Констатовали смо да 
је полиција већ била и дала дозволу да кренемо на пут. Сва деца по списку су била 
присутна сем Стојимиров Матије који је одустао из оправданих разлога због болести.  
Кренули смо у пола 8, правили смо једну паузу на Лукоил пумпи и пристигли у Манастир 
Крушедол око 10 часова. Деца су се примерно понашала, време нас је послужило и након 
слушања предавања о манастиру и малог предаха, упутили смо се ка Сремским 
Карловцима. Тамо смо обишли Гимназију, Ризницу Патријаршије и цркву. Деца су била 
изузетно заинтересована, постављали су питања, фотографисали су. Направили смо мали 
предах пред одлазак на ручак на Тргу испред чувене чесме Четири лава у центру Сремских 
Карловаца.Успели смо да избегнемо кишу која је кренула да пада у време планираног 
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ручка. Стигли смо на ручак у Хотел“Војводина“ око 13 часова. Ручак је био у реду, деца су 
фино јела и нико се није жалио. Након ручка смо планирали малу шетњу кроз центар 
Новог Сада али смо одустали због јаке кише. Водич је позвао шофера и успели смо да не 
покиснемо и стигнемо да Природњачког музеја аутобусом. Ту смо се задржали неко 
време, деца су разгледала, чули су краће предавање о музеју и ту смо сачекали да киша 
стане да би се упутили ка Петроварадинској тврђави. На твђави смо видели 
Петроварадински сат, прошетали сми и деца су јела сладолед. Након малог одмора око 
17часова упутили смо се ка Ковину. Стигли смо у Ковин у пола 8 увече. 
Деца су била дивна, послушна и лепо су се понашали. Водич Слађана Остојић је великим 
делом заслужна за то што нам је тако лепо текла екскурзија, зато што је реаговала на све 
промене и успела је да нас проведе кроз све планиране садржаје а да нисмо осетили ни 
гужву ни временске непогоде. Испред актива трећег разреда, као вођа пута желела бих да 
закључим да је екскурзија била изузетно успешна. 

Стручни  вођа  пута:  Оља Новокмет 
 
 
 
 
 

 
4. разред 

29.мај 2019. године 
У среду, 29.маја 2019.године, реализована је планирана екскурзија ученика четвртог 
разреда. Полазак из Ковина био је у 7,30 са паркинга испред школе. Путовали смо преко 
Младеновца до Тополе. Успут смо направили паузу за доручак. Прво смо обишли 
Карађорђев конак и Карађорђеву цркву. Разгледали смо предмете, документа, реликвије 
и слике које сведоче о времену, животу и раду Карађорђевића. Затим смо око 10 часова 
отишли на Опленац, брдо поред Тополе, где смо обишли цркву Светог Ђорђа – маузолеј 
краљевске породице Карађорђевић,  као и кућу Петра I, а затим и Виноградареву кућу у 
којој је стална поставка „ Легат Николе Граовца“   Наставак путовања до Аранђеловца, 
градића у центру шумадије. Ту смо обишли , око 12,15, још једну знаменитост, пећину 
Рисовачу, која је једна од најпознатијих налазишта палеолита у Европи . Ручак је био у 
ресторану „Рујна зора“ у 13 часова , који се налази у подножју планине Букуља, на 300 m 
од парка Буковичке бање, у ком смо одмарали и уживали после ручака. На крају , обишли 
смо Орашац, насеље удаљено шест километра од Аранђеловца.У овом месту, сколпљен је 
договор да се крене у борбу против Турака. Први српски устанак подигнут је на Сретење, 
15.фебруара 1804.године у Марићевићевој јарузи. У знак сећања на овај датум, подигнут је 
меморијални комплекс – спомен обележје у Марићевићевој јарузи, Црква светог 
Вазнесења Господњег, школа „Први српски устанак“, споменик вожду Карађорђу и музеј. 
Повратак у Ковин, испред школе, у предвиђено време око 19 часова. 
Закључак са путовања је да је екскурзија била садржајна, деца задовољна, туристичка 
агенција Ступ Травел испоштовала целокупан програм путовања, максимално поштујући 
потребе деце и наставника.Посебно се захваљујемо и истичемо рад изузетног водича 
Слађе Остојић која је заслужна за одличну организацију. 

Стручни  вођа  пута: Александра  Милошевић 
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5. разред 
27. мај 2019. године 

 
 Полазак из Ковина био је у 7 сати, где је раније, на паркингу школе, договорено 
окупљање ђака и наставника. У Ковачицу смо допутовали у 8.10 сати. Деца су доручковала 
испред галерије  наивне уметности " Бабка ", после чега смо посетили галерију и 
присуствовали  краткомпредавању о самој галерији  и њеном значају, као и о врсти 
уметности која је у њој представљена, те о уметницима значајним за ову врсту сликарства . 
Уследила је посета Меморијалном комплексу „Михаило Пупин”од 9.20 сати, када смо 
стигли у Идвор,  до 10.25, где смо посетили Музеј Михајла Пупина и његову родну кућу. У 
музеју је ученицима пуштен кратак филм о животу и раду Михајла Пупина, а затим изложено 
и предавање о самом научнику, његовим проналасцима и патентима. Наставак путовања до 
Царске баре (11.05 ч.) и вожња бродићем уз садржајно предавање и квиз за децу о самој 
Царској бари и њеним становницима.Ручак је био у ресторану " Трофеј " од 12.15 до 14 сати. 
Деца су се играла испред ресторана, поједини ученициобишли су и мини ЗОО врт код 
ресторана. Уследила је посета Зрењанину и Завичајном музеју . Обилазак ужег центра и  
панорамско разгледање Градске куће  било је кратко и виђено споља јер је Градска кућа 
свакако затворена за посете и предвиђена само за овај вид разгледања,као и због кише, која 
нас је пратила од Царске баре.Полазак из Зрењанина био је у 15.14 сати, а путовање  је 
водило до Српске Црње, родног места Ђуре Јакшића, коју смо обишли, а уз њу и цркву у 
којој се налазе оригинално фреско-сликарство Ђуре Јакшића, те порте цркве, коју је подигао 
управо отац Ђуре Јакшића.Повратак у Ковин, испред школе, бележимо у 20.50 часова.  
 Закључак са путовања је да је ексурзија била садржајна, деца задовољна, као и да је 
туристичка агенција испоштовала целокупан програм путовања, максимално поштујући 
потребе деце, наставника и прилагођавајући се околностима путовања, због чега посебно 
истичемо рад сјајног водича Слађе Остојић.  
 

Стручни  вођа  пута: Јелена Дивнић 
 
 
 
 
 
 

6. разред 
31.05. и 01.06.2019. 

 
  
Дводневна екскурзија која је спроведена на простору Западне Србије (Подриње и Ваљевска 
Подгорина) обухватала је посету: Текеришу, Тршићу, манастиру Троноши,бањи Ковиљачи и 
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долазак у хотел „Нарцис“ на Дивчибарама у вечерњим часовима током првог дана и посету 
Бранковини и обилазак града Ваљева у току другог дана.  
 У целости је испуњен програм екскурзије како у погледу посете планираним 
одредиштима и поштовању сатнице са једне стране тако и са образовно-васпитне улоге са 
друге стране. Образовно-васпитни карактер екскурзије је такође постигнут јер су ученици 
пажљиво саслушали све говорнике који су им представили посећене локалитете и причали 
о историји тог простора, насељема, верским објектима и начину живота тамошњег 
становништва. Такође деца су од стручног вође сазнала основне географске информације 
(рељеф, реке, клима...).   
 Што се дисциплине ученика тиче екскурзија је протекла без већих проблема. Они су 
испоштовали договор који су имали са својим одељенским старешинама, као и сугестије од 
стране водича и стручног вође екскурзије. Узимајући све аспекте у обзир екскурзија за шести 
разред у школској 2018/2019. години може се оценити са високом оценом. 
 

 
Стручни  вођа  пута: Роберт Мучи 

 
 
 
 
 
 

7. разред 
 

 
У недељу, 2.6.2019. и понедељак, 3.6.2019. реализована је екскурзија ученика седмог 
разреда ОШ „Ђура Јакшић“ из Ковина. Скуп ученика био је у 7.00 испред школе, полиција је 
проверила исправност аутобуса и на екскурзију смо кренули у 7 и 30 часова – група од 47 
ученика, 3 одељенске старешине (Маја Обрадовић, Ана Ритопечки и Бранислава 
Драгичевић), стручни вођа пута, лекар и туристички водич агенције. 
 
План екскурзије је био следећи: 1 дан: Деспотовац – посета манастира Манасија. Ћуприја – 
посета манастира Раваница. Ниш – Ћеле Кула, посета Градског музеја, шетња старим делом 
града и трговинским центром, смештај у хотелу, дискотека, вечера, преноћиште. 2 дан: 
доручак, Чегар – обилазак спомен комплекса, Ниш- обилазак Нишке тврђаве (вожња 
возићем), ручак у хотелу, Нишка Бања – обилазак бањског парка. План екскурзије јеу 
потпуности реализован, а сатница испоштована, једина измена је била то што смо, због 
временских услова и најављене кише, у недељу прво посетили Археолошку салу Народног 
музеја и центар града, а након тога Ћеле кулу, где нас је киша и сачекала. 
 
У 9.20 стижемо у Манасију, задужбину деспота Стефана Лазаревића. Обилазимо манастир, 
слушамо о његовој историји и значају. Посета је трајала до 10 часова и пре наставка нашег 
пута, имали смо и прилику да купимо и лепе успомене/сувенире. Следи наставак пута за 
манастир Раваницу, задужбину кнеза Лазара. Тамо стижемо у 11 часова и након обиласка 
манастира настављамо пут ка Нишу у 11.40. У Ниш стижемо око 13 часова и посећујемо 
Археолошку салу Народног музеја, где се налазе и артефакти пронађени на археолошком 
локалитету Медијана. Посету завршавамо у 13.45, након тога следи слободно време за 
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шетњу, ручак (већина ученика определила се за Мекдоналдс) и разгледање ужег центра 
града. У 16.30 крећемо ка Ћеле кули која се налази на 4 km од центра Ниша и сврстана је 
у споменике културе од изузетног значаја за Републику Србију. 
 
У хотел „Видиковац“ стигли смо око 17.45 и веома брзо се сместили у собе, по раније 
утврђеном распореду, освежили се и одморили и у 19.30 сишли у хотелски ресторан на 
вечеру. Затим је уследило спремање за журку, која је организована у дискотеци хотела. У 
пратњи  наставника и водича, ученици су отпочели ђускање у 21.30, а завршили у поноћ. 
Дружење наших седмака уз причу, грицкалице и сокове у собама настављено је још два сата, 
уз непрестано дежурство и редовне обиласке од стране наставника и протекло је без 
најмањег инцидента, а након тога уследило је спавање.  
 
Други дан је започео раним буђењем. Примедби од стране хотелског особља на наш 
боравак у хотелу није било. Након паковања ствари и провере соба, уследио је доручак у 9 
часова, а затим заказана посета спомен-комплексу Чегар надомак Ниша.  На месту где се 
одиграла чувена битка из I српског устанка, емотивну лекцију историје нашим ђацима 
одржао је г. Селомир Марковић – Селе, који од 1988. године са својом породицом одржава 
овај спомен-комплекс и аутор је књиге „Чегарски бол“. Након одслушане приче о јунаштву 
Стевана Синђелића и његових сабораца, о настанку Ћеле куле и подизању споменика Чегар, 
наши ученици имали су прилику и да се попну на врх спомен-куле. 
 
У 12 сати стижемо на Нишку тврђаву. Разгледање, обилазак и вожња возићем. У 13 часова 
враћамо се у хотел „Видиковац“ на ручак. Након ручка и краћег одмора, у 14.30 крећемо ка 
Нишкој бањи. Након обиласка бањског парка и слободног времена за одмор и разгледање, 
а у 16.45 кренули смо за Ковин. Након сат и по вожње направили смо краћу паузу за одмор 
и тоалет (коју су многи искористили и да се почасте сладоледом) и у 19.40 часова стигли смо 
испред школе, где су ученике сачекали њихови родитељи. 
 
Агенција „Matic tourist“ из Ковина се побринула око беспрекорне организације целе 
екскурзије, поуздани возач аутобуса Богдан Лекић за безбедан и удобан превоз ученика, а 
више него професионални водич Вероника Филиповић постарала се да наши седмаци чују 
нешто ново, односно да се подсете наученог, о знаменитостима које смо посети. 
 
Екскурзија је у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке. Ученици су 
проширили и обогатили знања из историје, ликовне културе и географије, са акцентом на 
проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 
друштвеном окружењу, развијању позитивних односа према националним, културним и 
естетским вредностима и упознавању културног наслеђа. 
 
Дводневна екскурзија је по мишљењу и утисцима ученика, наставника, туристичких водича 
из агенције и стручног вође пута успешно реализована. Наставници (одељенске старешине) 
ће са својим ученицима осмислити и направити паное или презентације који ће садржати 
фотографије са екскурзије како би се и будуће генерације упознале са садржајима ове 
екскурзије. 
 

Стручни вођа пута: Ана Албу Савић 
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8. разред 
 

Пошто је утврђена техничка исправност аутобуса – превозник ''M&M trans company'' – број 
седишта 59 + 1+ 1 из Обреновца, возача Драгана Лазица - алко тест, као и потребне 
документације од стране саобраћајне полиције ПС Ковин, стручни вођа пута  Иванка 
Момиров и ОС – Вулетић Маша, Секељ Јожеф и Ђоковић Маријана су се побринули да се 
ученици удобно сместе у аутобус.  Укупно је било 54 ученика ученика. Поред ОС, стручног 
вође пута, били су  водич ТА ''Матик Турист'' из Ковина – Вероника Филиповић  и доктор 
Свето Вукадиновић из Ковина. 
Ученици су били упознати са кућним редом и понашањем у аутобусу. 
Полазак је био у 8.00  испред школе.  
 
Кренули смо према Панчеву, прво задржавање је било у Новом Бечеју  
где је била  шетња поред Тисе, разговор о Тиском цвету... 
Одлазимо до дворца Дунђерски,  где се упознајемо са његовим животом и задужбини. Ту 
је и црква Светог Ђорђа, где је Дунђерски сахрањен, док је његов велики пријатељ Урош 
Предић сахрањен у родном месту Орловату. 
После обиласка Цркве  обишли смо и ергелу. 
Затим крећемо до Суботице где обилазимо центар, Градску кућу, факултативно  одлазимо 
на ручак у Мек Доналдс, ко жели.... Још неко време боравимо у Суботици и затим око 
18.00 идемо према хотелу '' Алаксандер А'', где се смештамо.  
Хотел је веома леп, особље пријатно и срдачно и ту вечерамо – пљескавица помфрит, 
салата. Следи слободно време, обилазак Тржног центра, који се налази поред хотела и 
припрема за игранку. Обилазећи собе наилазимо на флашу вина која је завучена у јастуку. 
Стручни вођа пута фотографише и узима флашу вина.  ОС зове родитеље и то им 
саопштава, затим следи разговор за девојицама из собе 6 и утврђујемо да је вино розе 
понето из Ковина. ОС видно узнемирана, после признања ученице се смирила, а ученици 
који су чули и оно што су ''можда'' планирали нису се усудили да било шта купе, унесу, јер 
смо их на улазу као'' претресали ''. 
Око 01.0 сви су  били у својим собама, али су се шетали до 03, 04. након чега су се 
смирили, али већ од 6.30 су поново лупали на вратима и будили другаре. 
Што се понашања тиче већина  ученика је  били пристојна.  
Ноћ је протекла без инцидената и без спавања већине ученика.  
Ујутру сви спремају своје собе, у 9.00  одлазимо на доручак – веома богат и разноврстан 
шведски сто, затим обилазимо Синагогу, слободно време, враћамо се у хотел, ручамо – 
супа,  пилетина, салата, колач  и одлазимо у обилазак  Палића -  зоо врт и Палићко језеро, 
након чега крећемо ауто путем назад према Ковину са стајањем успут. Време је било лепо 
и око 19.30 стижемо у Ковин, где нас дочекују родитељи. 
Екскурзију, организацију, особље, понашање деце и свих осталих  оцењујем врло добром 
оценом. 
 
Представник ТА, Вероника Филиповић,  је веома професионално одрадила екскурзију. Све 
време нас је информисала о свему што нас очекује и давала податке о ономе што ћемо 
видети. Такође, треба истаћи да је Вероника  и доктор Свето ( није имао ни једну 
интервенцију ) све време били са нама и помагала нам у свему око ученика, а возач, све 
време одржавао хигијену аутобуса на високом нивоу. 
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Све оно где смо били, шта смо видели, забележено је фото апаратом код ОС,  као и код 
свих који су учествовали у организацији и реализацији екскурзије. 
 
Екскурзију оцењујем као веома садржајну и успешну уз сугестију да хотел ''Александер А'' 
није за велику групу ученика из разлога његове непрегледности – пуно малих 
испрекиданих ходника, слаба прегледност и могућност праћења понашања ученика, 
непостојање рецепционара, па ученици сами пуштају музику и у шанку раде шта хоће, 
нема обезбеђења, ми закључавамо хотел, немају сали за дискотеку, већ хол...  

 
Стручни вођа пута: Ивака Момиров 

 
 
Актив првог разреда - Извештај о посетама и излетима 
У току школске 2018/19. ученици првог разреда посетили су : Београдску филхармонију 
(Вештица и маестро ) и у Смедереву одгледали мјузикл "Судбина једног Чарлија. 
Амбијентална настава- излет до Дунавца. 
Актив првог разреда - Извештај о посетама и излетима  
 
Извештај о реализацији спортских; културних и рекреативних активности 
Ученици првог разреда су учествовали у следећим спортским активностима:Мала школска 
олимпијада(школско и окружно такмичење), Трка за срећније детињство, свечано 
отварање реновираног спортског кошаркашког терена. 
Ученици првог разреда учествовали су у следећим културним активностима: 
Позоришне представе:"Мала грешка у саобраћају", "Са Деда Мразом по свету","Заљуби се 
Цица у принца", "Судбина једног Чарлија", "Плава звезда"; Мобилни планетаријум, 
завршна приредба, Београдска филхармонија (Вештица и маестро). 
Актив првог разреда - Извештај о посетама и излетима  - Хуманитарне активности 
У току Дечје недеље и недеље Дана школе ученици су учествовали у хуманитарној 
акцији"Друг другу". Током школске 2018/19. године сви ученици учествовали су су у 
хуманитарној акцији"Чеп за хендикеп". 
Активности важе за све активе од 1. до 4. разреда. 
 
 
Ученици 2.разреда су посетили ДВД Ковин,Пошту,Актив жена 1.месне заједнице и били на 
излету(амбијентална настава) на Дунавцу и Старом граду. 
 
Посете и излети – 4. разред 
4.10. 2018. ПОСЕТА ЦРВЕНОМ КРСТУ 

-26.10 2018.ПОЗОРИШТЕ-БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 
-3.12. 2018. ПОСЕТА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
-20.12.2018. ПОЗОРИШНА НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА 
-21.12.2018. ПОСЕТА АКТИВУ ЖЕНА 
-21.3.2019. ОДЛАЗАК У БЕОГРАТСКУ ФИЛХАРМОНИЈУ 
28.3 2019. ПОСЕТА ПОЗОРИШТА 
29.3.2019.ПОСЕТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
15.4.ПОСЕТА ПОЗОРИШТА У СМЕДЕРЕВУ  -НУШИЋЕВИ ДАНИ 
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Извештај о оствареним посетама и излетима у 7.разреду 2018/2019. 
Укупно је остварено 11 посета и излета који укључују културне и спортске активности 
(изложбе, позориште представе, трке, дружења, фестивал, сајам, приредбе и дружења), 
као и екскурзију 7. разреда. У свим активностима је учествовао велики проценат ученика 7. 
разреда. 
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6.1 Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 
 
Савремена професионална оријентација усмерена је више на пружање помоћи у 
оспособљавању за професионално опредељење него на непосредну помоћ у избору 
занимања. Ово је од посебног значаја устројавањем система дуалног образовања, са којим 
ученици треба да се упознају већ у завршним годинама оновношколског образовања. 
Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику о 
себи, сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и остварује свој професионални 
развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично 
задовољство, те био друштвено користан. 
У складу са овим, школа остварује следеће задатке: 
1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности ученика, које 
су значајне за његов професионални развој, развија свест ученика да и сам активно 
доприноси сопственом професионалном развоју, 
2. Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија правилан 
однос према раду, 
3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава 
могућности и интересовања за обављање послова у појединим струкама и занимањима и 
4. Усмерава и оспособљава ученика у професионалном опредељивању, у доношењу одлуке 
у вези са занимањем. 
          Професионална оријентација је саставни део васпитања и образовања, стога је 
посебно потребно да се остварује у свим областима образовно васпитног рада, посебно 
путем садржаја наставе слободних активности, у оквирима рада на часовима одељенског 
старешине, у посебним облицима рада на професионалној оријентацији (предавања, 
филмови, разговори, посете, изложбе), сарадњом школе са другим друштвеним чиниоцима 
(нпр. професионалним саветовалиштем).  
 
У склопу Програма професионалне оријентације, ученици 8. разреда посетили су ССШ „Васа 
Пелагић“ Ковин где су их наставници „Васине“ школе упознали са образовним профилима 
и свим релевантним информацијама везаним за школу. 
У нашој школи промоцију су одржале следеће средње школе: 

- ССШ „Васа Пелагић“ Ковин 
- Гимназија и економска школа „Бранко Радичевић“ Ковин 
- Техничка школа "23. мај" Панчево 

 
Промо материјал доставиле су нам следеће школе: 

- ССШ „Васа Пелагић“ Ковин 
- Гимназија и економска школа „Бранко Радичевић“ Ковин 
- Техничка школа "23. мај" Панчево 
- Ваздухопловна академија 
- ШОСО „Мара Мандић“ Панчево 

6 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО  – 
ОБРАЗОВНОГ РАДА 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин             Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину 

 

  161 

 
Материјал у вези средњих школа постављен је и на сајту школе 
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/za-ucenike/srednje-skole 
 
Током школске 2018/2019. године акценат је стављен на специјализована ИТ одељења у 
гимназијама. Због слабог одзива ученика и лоших резултата на завршном испиту, ковинска 
Гимназија није имала довољан број ученика за формирање ИТ одељења. 
 
У 8. разреду било је свега један ученик који је завршни испит полагао путем измењених 
прилагођених тестова. За ученике по ИОП 2 одабир образовног профила извршен је на 
састанку Тима за инклузивно образовање у сарадњи са родитељом. 
  
Сви ученици су уписани у 1. уписном кругу, а средњим  школама послат допис за ученике 

којима је потреба додатна подршка и са представницима средње школе је обављен 
разговор у присуству родитеља представника МП, ОС и педагога наше школе, као и ОС 

средње школе  и  психолога. 
 

Распоред наших ученика у средњим школама 
 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

ЧЕТВОРОГОДИШЊА ТРОГОДИШЊА 

Гимназија и економска школа ''Б. Радичевић 
Ковин 
Гимназија – ПАНЧЕВО / СМЕДЕРЕВО 

10  
 
1 + 2 

 

Економски техничар 14  

Рачунарство и информатика  - ученици са 
посебним способностима 

2  

Техничар информационе технологије  1  

Администратор рачунарских мрежа 1  

Техничар за компјутерско управљање 
машина 

2  

Фармацеутски техничар  
Техничар за хемиску и фармацеутску 
технологији  

2 
 
1 

 

Туристичко – хотелијерски техничар 1  

Медицинска сестра – техничар  3  

Медицинска сестра – васпитач  2  

Маш. тех. за компјутерско конструисање 1  

Техничар за безбедност ИК система у 
ваздушном саобраћају 

1  

Архитектонски техничар  1  

Правно пословни  техничар  1  

Кулинарски техничар  1  

Ветеринарски техничар 1  

Техничар друмског саобраћаја 1  

Техничар за ваздухопловни саобраћај 1  

Техничар мехатронике 1  

Техничар хортикултуре 1  

Мушки фризер 1  
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Кувар  2 

Руковалац пољопривредне технике  5 

Електро механичар за термичке и расхладне 
уређаје 

 1 

 
      

6.2 Извештај о реализцији програма школског спорта и спортских 
активности 

 
У складу са Законом 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. 
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... 
 

6.3 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 
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... 
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6.4 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 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. 
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6.5 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... 
 

6.6 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. 
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, Црвеном крсту (у ком су 
учествовали у интерактивној радионици Трговина децом), Удружењу пензионера општине 
Ковин и сл. Сарадња са Црвеним крстом и ДВД-ом имала је епилог и у виду пројекта 
Евакуација (смањење ризика и последица од елементарних непогода), такође је у сарадњи 
са Црвеним крстом организовано такмичење Шта знаш о здрављу, најпре на нивоу општине, 
а потом и на нивоу покрајине, где су наши ученици другу годину за редом награђени мини-
екскурзијом у Нови Сад због најбоље показаног знања на овом такмичењу. На крају школске 
године Црвени крст је за троје ученика из наше школе организовао бесплатни седмодневни 
боравак на Вршачком брегу у циљу опоравка и награде добрим ученицима који немају често 
прилику да иду на одмор.  
Сарадња са Домом здравља огледала се у бројним организованим систематским 
прегледима ученика, интервенцијама, редовним вакцинацијама и флуорисањем зуба. 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.  
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 Вероучитељ Душан је заједно са ученицима који похађају верску наставу 
органиозовао посету Православном храму, те је сарадња са црквом на тај начин још једном 
потврђена. 
 Врло успешна сарадња са Полицијском управом из Ковина ове године бележи 
предавање Безбедност деце у саобраћају, које је посебно значајно за најмлађе ученике 
наше школе. Такође је одржано и предавање о болестима зависности за узраст 4. разреда.  
 У оквиру учења језика националних мањина, а подржано од стране Румунске 
националне заједнице, ученици школе који су били полазници румунског језика 
учествовали су у емисији Радио телевизије Војводине, којом приликом су представили 
знања стечена на овим часовима. 
 Сарадњу са Предшколском установом Наша радост означила је посета установи од 
стране ученика 4. разреда и њихових учитељица, којом приликом су предшколцима наши 
ђаци поклонини предмете из сопствене израде. 
 Током школске године ученицима је у више наврата предтављен програм средњих 
школа, те су се у том смислу потврдиле вишегодишње сарадње са локалним средњим 
школама: Гимназија и средња економска школа Бранко Радичевић, Средња стручна школа 
Васа Пелагић, те смедетревска Гимназија. 
 У оквиру сарадње са Спортским савезом општине Ковин ученици нижих разреда 
школе присуствовали су  свечаном отварању реновираног кораркашког терена. 
 

6.7 Извештај о хуманитарним 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 ђацима-матурантима 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. 
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6.8 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 
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... 

 

6.9 Извештај Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

Можемо констатовати да је остварен акциони план за школску 2018/19.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 2 дисциплинска поступка, због начињених тежих 
повреда правилника понашања у школи.  
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- Тим за превенцију насиља је редовно одржавао састанке, укупно је одржано 12 састанака 
у овој школској години и можемо рећи да је тим успешно сарађивао. Одржана су и 2 
састанка тима у проширеном саству, где су били присутни и родитељи деце чији се случај 
разматрао.  

 

6.10 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

• Сачињен је годишњи План и програм рада Тима за ИО и унет је у школску 
документацију ( ГПРШ, годишње планове рада наставника ). 

• Тим је у току ове школске године одржао 9  састанака. 

• Сачињени су полугодишњи извештај рада тима за ИО, као и ревизије о реализацији 
ИОП - а. после новог Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање са новим обрасцима 

• 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- и1, 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, а потписан је и 
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Протокол о сарадњи са школом ''Мара Мандић'' у Панчеву, који ће нам помоћи у 

делу где нам је потребна њихова помоћ – олигофренолог, логопед, реедукатор...    

СВИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДАЛИ ЕВАЛУАЦИОНЕ ЛИСТЕ ИОП – а, који се налазе у 
електонској форми код педагога и код предметних наставника.                                                                          
 
 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СЕ ОБРАЗОВАЛИ  ПО ИОП - у  ШКОЛСКЕ 2018/19. после 
доношења одлуке на Педагошком колегијуму. 
2-1 
С. Д. -  ИОП – 2 – Број решења ИРК – 18-525/2018 
К. А.  - ИОП – 2 – Број решења ИРК – 18-348/2018 
Ћ. Н.   -  ИОП-1 
Ј. М. - ПРЕДЛОГ ЗА – ИОП – 1 ОД 2019/20. 
 
2-2 
У. Б. -     ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-349/2018 
 
2-3 
С. У. -     ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-22/2018 
В. А. -    ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-347/2018 
ЈовановиЈ. У.  - ИОП-1 
 
3-1 
Б. Р. -    ИОП-1 
М. Д. -    ИОП-1 
М. А. -    ИОП-1 
С. А. -     ИОП-1 
 
3-2 
Д. И. -     ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-561/2018 
Ш. Е. -     ИОП -1 
Ђ. Д. - ПРЕДЛОГ ЗА – ИОП – 1 ОД 2019/20. ИЗ СРПСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 
4-1 
Н. А. -   ИОП-1   ( из математике) 
Ђ. М. – ПРЕДЛОГ ЗА 5. РАЗРЕД – ИОП – 1 ОД 2019/20. 
 
4-2 
М. Д. - ИОП-1   
РанчР. Н. - ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-61/2017 
 
4-3 
В. А. -   ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-21/2018 
Л. А. -    ИОП-1 
Д. М. -   ИОП-1 
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Ј. Л. -    ИОП-1   ( из физичког) 
М. В. - ПРЕДЛОГ ЗА – ИОП – 1 ОД 2019/20. – МАТЕМАТИКА  и П и Д. 

 
5-1 
К. А. - ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-119/2018 
Ш. В. -   ИОП-1 
Ђ. С. - ИОП-1 
П. М. -  ИОП-1 
 
5-2 
И. Н. -   ИОП-1 - ПРЕДЛОГ ЗА – ИОП – 2 ОД 2019/20. 
В. Ј.  -   ИОП-1 
Е. С. - ПРЕДЛОГ ЗА – ИОП – 1 ОД 2019/20. 
 
5-3 
У. С. -  ИОП-1 
 
6-1 –  
Н. А. - ПРЕДЛОГ ЗА – ИОП – 1 ОД 2019/20. СРПСКИ 
 
 
6-2  
К. И. - ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-13/2017 
 
7-1 
В. Д. -  ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-1/2013-IV-53 
 
7-2 
Ј. Л. -     ИОП-1 
И. С. -   ИОП-1 
 
7-3 
Ј. Б. -    ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-62/2017 
Н. Н. -   ИОП-1 
 
8-1 – НЕМА 
8-2 
В. Д.    ИОП-2 – Број решења ИРК – 18-1/2013-IV-52 
И. М. -  ИОП-1 
 
8-3 - НЕМА 
После анализе планираних активности - поједини ученици су у потпуности остварили 
планиране садржаје, односно превазишли су планиране активности, неки су их 
остварили делимично, а неки су стагнирали.  
После ОВ и НВ предложени су и нови ученици којима је потребна додатна подршка у 
образовању.  
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6.11 Извештај о раду Ученичког парламента  

 
Ученички парламет има 12 представника, по два представника из сваког одељења седмог 
и осмог разреда. Чланове бира одељенска заједница и према Пословнику о раду, бирају се 
председник, заменик председника, записничар и представници у ШО, Савет родитеља, НВ, 
ШРП и они учествују у раду ових тела без права одлучивања. 
На конститутивној седници за школску 2018/2019. годину, за председника је изабрана 
Нађа Пантелић 8/1 одељења, за заменика, Анђела Илић 7/2 одељења, за  записничара, 
Марина Девчов 8/3 одељења. Представници за НВ  су Лана Ђерић 8/3 одељења и Данило 
Јовановић 7/3 одељења,  за Савет родитеља,Николина Паунеску 8/2 одељења и Марија 
Клисура 7/2 одељења. Представник у ШРП , Стефан Стојановић 8/2 и Нађа Пантелић 8/1 
одељења. Представници у ШО су Милош Новаков 8/1 одељења и Андреј Ћулибрк 7/1 
одељења. У тим за самовредновање изабрани су Марина Девчов 8/3  одељења и Ивана 
Јевтовић 7/1 одељења, за ШП изабрани су Стефан Стојановић 8/2 и Нађа Пантелић 8/1 
одељења. Координатор је наставник Ликовне културе , Атанацков  Јовица. 
На седници је донет Правилник о раду и план рада, договорено је да се ради у оквиру 
планираног али и према указаној потреби. На конститутивној седници присуствовала је и 
директор школе, Иванка Момиров, која је саслушала и подржала  предлоге и сугестије 
представника Ученичког парламента. 
На следећим састанцима којих је било укупно седам, расправљано је о следећим темама у 
зависности од потреба: 
- Организовање и реализација Дечје недеље 
- Расправљало се о избору уџбеника 
- Анализа постигнутог успеха у учењу и владању 
- Обележавање полугодишта 
- Избор ученика за Светосавску награду 
- Избор ученика генерације 
- Организовање матурске вечери и завршне приредбе. 
Поред горе наведених тема, Ученички парламент је учествовао и у организовању догађаја 
приликом значајних датума и посета нашој школи. (  Базар, украшавање школе за НГ и за 
друге прославе, долазак гостију из братске школе из Словеније...) 
Рад Ученичког парламента, посебно у појединим органима и телима , доприноси 
конструктивним предлозима и решењима, па се његов рад може сматрати веома 
успешним. 
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7.1 Извештај о раду Тима за самовредновање  
           
1. РитопечкиАна  -проф. хемије - КООРДИНАТОР 
2. МилошевићАлександар - проф. ТО и информатике 
3. ЂукићХермина - проф. разредненаставе 
4. РомићЈевросима - проф. Разредне наставе 
5. МомировИванка – стручни сарадник - педагог 
6. СтојаСенка - библиотекар 
7.Ћирић Миодраг – Представник локалне  самоуправе 
8. МаксимовићМарија – Представник Савета родитеља 
9. ДечовМарина и ХаласЉубица -Уч. Парламент 
10. Саша Петровић – Директор школе   
 
За ову шклску  2018/2019. годинеТимје  наоснову одлуке Наставничко гвећа донете дана 3. 
9. 2018. год ,Годишњег плана рада школеза  школску 2018/19. год.  И свог Акционог плана за  
школску 18/19. год. Утврдио да се вреднују следеће области: 

   1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2:  НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
     2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
   3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА- само неки показатељи 

( 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада  школе.  

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.  

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.) 

            У договору са директором школе , Тим за самовредновање радашколе,  је од 
септембра  2018/19. отпочео процес самовредновања три области  квалитета рада установе. 
Самовредновање из области квалитета 2 – настава и учење и области квалитета 3 – 
образовна постигнућа ученика, се спроводи  сваке школске године, док се самовредновање 
из области квалитета 6 – организација рада школе, управљање људским и матерјално-
техничким ресурсима спроводи само на неким показатељима који нису вредновани у 
протеклој школској години. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 
 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ- 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. – 
Увидом у докментацију, посета часовима директора и школског педагога утврђено је  да 
наставници користе методе, облике и средства рада  прилагођена свом предмету и 
ученицима, а ученици разумеју то што наставници објашњавају. Може се сматрати да је 
остварен циљ постављен у акционом плану - Наставници  имају припреме  за сваки час уз 
одговарајуће дид. мет. решења на часу. 
Такође, на основу анкете наставника у којој су они проценили своја постигнућа у оквиру 
овог стандард апросечна оцена коју су себи дали наставниције 3,53. (Оцене у анкети су од 

7 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
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1 до 4) Најслабије је процењен критеријум 2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и 
кључне појмовe (3,35), док је најбоље процењен критеријум.1.4.  Наставник поступно 
поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености (3, 62). 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 
Увидом у докментацију, посета часовима директора и школског педагога, као и на 
основу  анкете о самопроцени наставника, утврђено је да наставници примењују 
специфичне задатке, активности, материјале – наставне листиће и конкретан дидактички 
материјал за ученике и да углавном прилагођавају  темпо рада у складу са могућностима 
ученика и то онолико колико је то могуће. Резултати анкете показују да су наставници себе 
оценили просечном оценом 3,6. Највишу оцену себи (3,68) дали су на прилагођавању 
захтева сваком ученику, док су нешто мањуоцену (3,52) себи дали за прилагођавање рада 
и наставног матерјала индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на 
часу.Увидом у докментацију, посета часовима директора и школског педагога, као и на 
основу  анкете о самопроцени наставника утврђено је да на ставници упознају ученике шта 
ће радити на следећим часовима, повезују научено и примењују у конкретним 
ситуацијама. Међутим, резултати анкете показују да су наставници били строжији у 
самопроцењивању овог стандарда.  Проценили су се укупном оценом 3,41. Највећу 
оцену(3,52), себи су дали у показатељу- 2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да 
реши задатак/унапреди учење, док су најмањом оценом( 3,19), оценили показатељ 2.3.3. 
Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. Увидом у докментацију, посета 
часовима директора и школског педагога, утврђено је да је ово најмање заступљена 
област – пај еТим за стручно усавршавање организовао семинар  „Важност критеријума за 
самопроцену“, који ће нам помоћи у утврђивањукритеријума за самопроцену и ученика и 
наставника и ако је н аоснову  анкете о самопроцени наставника утврђено да  наставници 
подстицајним питањима активирају ученике и користе петоминутне  провере знања и на 
тај начин имају повратну информацију о успешностичаса (3,74), тиме ученици постају 
свесни шта још треба да науче. Међутим, наставници такође сматрају да се ученици не 
сналазе најбоље у постављању циљева себи у учењу (3,10) и мање су критични  у процени 
свог знања у односу на друге ученике.  Укупна оцена овогстандарда је3,5 али су доста 
велика одступања међу критеријумима. 

За наредну школску годину Тимв за самовредновање даће смернице, а на нивоу сваког 
актива треба направити јасне критеријуме за оцењивање и самооцењивање. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  Наставник, похваљује сваки   напредак 
ученика и са учеником се договара о даљем  раду.  

Резултати анкете показују да су се наставници најбоље оценили на критеријуму 2.5.1. 
Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на међусобно 
уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима (3,78), док су најмањом оценом( 3, 29), оценили к ритерију 2.5.4. 
Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 
материјала, штоје и очекивано. Свеукупно овај стандард је оцењен просечном оценом 
3,64. 
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На овоме такође требарадити у другом полугодишту и континуирано у наредној школској 
години, Поменути критеријуми треба да садрже шта је добро урађено, на чему још треба 
радити и шта конретно још треба научити и зашто ће нам то користити. 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3 
 
 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа 
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 
Наставници примењују праћење успешности ученика применом образовних стандарда и 
прате постигнућа ученика према правилнику о Оцењивању, уз уважавање способности 
свих ученика – укључивање ученика у допунски, додатни рад,   ИОП  и индивидуализовану 
наставу. 

Увидом у докментацију, посета часовима директора и школског педагога, као и на 
основу  анкете о самопроцени наставника утврђено је да наставници израђују задатке за 
одређене нивое знања – шта треба ученик да зна за 5, 4, 3, 2, односно шта је потребно да 
зна за основни, средњи и напредниниво и то прате,  проверавају  и вреднују. 

Остварени резултати на завршном испиту за 2018/19 год.  су следећи: 
 

                                                             ШКОЛА               ОПШТИНА         Ј.Б.ОКРУГ 
 
ПРОСЕЧНИ БРОЈ БОДОВА            19,53                        17,24 
Наставници су анализом резултата постигнутим на завршном испиту закључили следеће:  

Српски језик: На завршни испит 2018/19.изашли су сви ученици,њих 65.Један уч.је радио 
задатке по ИОП-2.Након комисијског прегледа задатака може се рећи да су број бодова 
постигнути на завршном испиту и закључене оцене у складу у великој мери.Понавља се 
вишегодишња пракса да уч.не попоуњавају последња три зад.који су напреднг 
нивоа.Закључено је и на активу наст.срп.јез.да се што више ради на тој области 
разумевања прочитаног.Задаци основног и средњег нивоа су добро урађени. 

Маша Вулетић,проф.срп.јез.и књижевности-наставник у 8/1 и 8/2 одељењу. 

Математика: Ученици осмог разреда према очекивању и у складу са закључним оценама 
положили завршни испит. Аритметички задаци су као и на прпбном испиту урађени у 
већем проценту него геометријски. Задаци на заокруживање су основни ниво, али и они 
траже размишљање.Последња четири задатка много деце није ни покушало да уради. 
 

Физика:На питањима са основног и средњег нивоа ученици нису показали очекиван 
резултат јер нису поновили, припремајући завршни испит, чињенице које се памте 
(температура топљења, кључања воде итд.). На напредном нивоу ђаци су се снашли  
(закон одржања механичке енергије) тако да је, на крају, резултат добар. 
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На основу средње вредности оцене из физике за сва три одељења (добар - 3,16) у односу 
на остварени резултат на завршном испиту (од 48% до 63%  је оцена добар – 3) види се 
поклапање, односно реално оцењивање у процесу наставе 

Географија: Закључак: На комбинованом тесту било је постављено четири питања из 
географије од којих је свако тачно урађено питање доносило по један бод. Изузимајући 
ученика Драгана Венцера који је радио тест који је измењен, по ИОП-у, осталих 64 ученика 
су радили нормалан тест (по неизмењеном програму) и освојили су следећи број бодова 
према питањима: 
 
I   (основни ниво)   32,0 (32 потпуно тачних одговора, највише бодова је остварило 
одељење VIII-1, 14,0) 
 
II   (основни ниво)    52,0 (40 потпуно тачних одговора, највише бодова је остварило 
одељење VIII-3, 18,5)  
  
III  (средњи ниво)   26,5 (12 потпуно тачних одговора, највише добова је остварило 
одељење VIII-2, 12,0) 
 
IV (напредни ниво) 18,0 (3 потпуно тачна одговора, највише бодова је остварило одељење 
VIII-1, 7,5) 
 
 Према проценту освојених бодова ученици су најбоље решили друго питање које је 
било везано за Земљино кретање са 81,3% односно 52,0/64,0 бодова, затим прво питање из 
наставне области „Географска карта“ са 50,0% тачности односно 32,0/64,0 бодова. Затим је 
по нивоу успешности нешто слабије урађено треће питање које је било средњег нивоа и 
односило се на класификовање планина у Србији према томе ком планинском систему 
припадају са 41,4% односно 26,5/64,0 бодова и на крају најслабије је урађено четврто 
питање са 28,1% освојених бодова односно 18,0/64,0 бодова. Последње питање је било на 
напредном нивоу, где се од ученика тражило да повежу климатаске факторе са одређеним 
пределима на Земљи на којима је њихово деловање изражено и они су у значајној мери 
утицали на постојање разлика у природним зонама и стању климатских елемената 
наведених области. Сматрам да ученици нису посветили довољну пажњу наставном 
градиву седмог разреда и да неки од њих немају довољно знања из физичко-географских 
одлика ваневропских континената. 
 
Историја: - На почетку школске 2018/19. године урађено је Иницијално тестирање ученика  
8. разреда које је требало да послужи као  показатељ како  организовати припремну наставу 
у циљу пружања помоћи ученицима и остваривања што бољих резултата на завршном 
испиту. 
 
- Направљени су посебни тестови пробног и завршног испита за једнoг  ученика коме је 
потребна додатна подршка у образовању – образује се по ИОП – у 2.  
 
-   У току школске 2018/2019. год . припремна  настава  за  VIII разред одржавала се  на 
редовним часовима,када наставна јединица дозвољава. Понављало се градиво  од петог 
разреда.У другом полугодишту некада су читаво часови били посвећени понављању 
градива. Градиво осмог разреда завршено  је до пролећног распуста и  у мају наставило се, 
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на редовним часовима, са понављањем градива , али је тада цео час био посвећен 
понављању градива .  Градиво је скраћено, са најважнијим догађајима, личностима, 
појмовима ,у складу са стандардима Подељено  је свим ученицима и директор школе је 
поставио тај исти материјал на сајт школе са презентацијама градива . У другом полугодишту  
одржани су  припремни часови , након наставе, за време седмог часа , у мају месецу. На тим 
часовима решавали су се тестови наставнице, као и задаци из Збирке за припрему 
издавачке куће " Бигз ".   Након завршетка наставе, у јуну, до завршног теста,  за време 
редовних часова ,урађени су задаци у Заводовој збирци за комбиновани тест. 
 
        Што се тиче школских оцена и њиховом усклађеношћу са резултатима на завршном 
испиту , може се рећи да нису усклађене,мада су поједини ученици урадили боље тест него 
што су имали закључену оцену и обрнуто.Сматрам да четири задатка нису мерило знања 
ученика. Од 64 ученика који су радили завршни тест 8 ученика је урадило сва четири задатка 
тачно,4 ученика 3.5, 9 ученика 3 задатка, 10 ученика 2.5, 9 ученика 2 задатка,9 ученика 1.5, 
10 ученика 1 задатак, 1 ученик 0.5 , а 4 ученика није урадило ниједан задатак тачно.Просек- 
2.22 задатка.  Један ученик се образовао по ИОП-у-2 и завршни  испит је био прилагођен 
његовим  потребама.Све  задатке је урадио тачно. 
 
  Циљ припремне наставе био је понављање градива . На папирима које су ученици 
добијали од стране наставнице налазила су се готово сва питања.Резултати завршног теста 
нису најбољи. За нијансу је урађен боље од пробног.У наредној школској години са 
ученицима се неће само понављати градиво, већ ће се и оцењивати градиво од петог до 
осмог разреда. Можда ће их оцена натерати да се озбиљније припреме за Завршни тест. 
             Најбоље је урађено прво питање-одређивање века и четврто - Берлински конгрес 
(основни и напредни ниво ), а најслабије треће-требало је догађаје  повезати са  вековима. 
Ученицима је дато скраћено градиво свих разреда.Напредни ниво је одрађен боље од 
средњег, Берлински конгрес се стално понављао. Очигледно да би  у следећој генерацији 
требала да ставим акценат на понављање најважнијих садржаја, више повезивати кључне 
догађаје са вековима када су се одиграли ,  што би било у складу са препорукама, да није 
акценат на садржају , већ на исходима. Средња оцена је 4,4, а просечни број бодова по 
ученику је 2,18.  
             Ученици нису озбиљно схватили да је , поред понављања са наставником, требало 
научити градиво претходних разреда 
 
Хемија: На питањима са основног и напредног нивоа ученици су показали очекивани 
резултат. На питање са основног нивоа одговорило је 65% Ученика , што јесте испод 80% 
очекиваног резултата, али је питање било из области биохемије која се изучава на самом 
крају осмог разреда, па је можда и то разлог нешто лошијег резултата.Н апитање са 
напредног нивоа одговорило је 32% ученика, што је и нешто изнад очекиваног. Питање са 
средњег нивоа односило се на хемиску писменост и то је и највише вежбано и на редовним 
часовима и на часовима припремне наставе, а урађено је далеко испод очекиваног. Свега 
13,6% ученика је сасвим тачно одговорило на ово питање, а са онима који су делимићно 
тачно одговорили проценат се пење на око32%, што је опет далеко мање од очекиваног 
резултата.   
На основу средње вредности оцене из хемије за сва три одељења (добар - 3,25) у односу 
на остварени просечни број бодова по ученику (1,28) види се поклапање,  односно реално 
оцењивање у процесу наставе. 
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Биологија: На прво питање са основног нивоа одговорило је 72% ученика, а на друго 50% . 
Такође, два су питања била са средњег нивоа, на прво одговор је дало 14%, а на друго 42%  
ученика. На питање са напредног нивоа одговор је дало 75% ученика. Ученици су 
задовољили критеријуме за сваки ниво знања, најлошије су урађени задаци средњег 
нивоа.  
 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

На нивоу школе редовно се организију допунска, додатна настава, ИОП ученици остварују 
напредак у учењу у складу са својим могућностима ( неке ИОП-и су ревидирани, јер је 
примећенно стагнирање напредовања појединих ученика ). 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 

 
 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

На основу самовредновања наставници унапређују свој рад, стручно се усавршавају и 
стечена знања примењују у раду. У току протекле школске године одржана су 2 семинара 
„Важност критеријума за самопроцену“ и „ Искористи  час“. 

 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално 

Увидом у докментацију, посета  часовима директора и школског педагога, као и на 
основу  анкете о самопроцени наставника утврђено је да наставници углавном  користе 
сва расположива наставна средстава – касетовоне, лаптопове, пројекторе, занимљив 
дидактички материјал у циљу помоћи ученицима са различитим способностима – 
потребно је више користити расположива средства у функцији наставе.  

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.  

У циљу развоја предузетничког духа школа организује многобројне активности. На почетку 
наставне године , већ неколико година уназад организује се „Ученички базар“, где 
ученици размењују уџбенике, школску лектиру и други материјал за наставу. О октобру су 
прављени поклон пакети за децу из социјално угрожених породица.У децембру ученици 
праве Новогодишње и Божићне пакетиће. Такође је у децембру организован продајни 
базар ученичких рукотворина. У марту су ученици уз помоћ наставника правили поклон 
пакете за госте из Словеније ( беџеве, сапуне, кутије за сапуне). 

На крају наставне године наставници и чланови Школског одбора су попуњавали упитник 
везан за стандарде 6.4;6.5; 6.6. 

У оквиру стандарда 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе,, најбоље је 
оцењен стандард 6.4.1.Директор подстиче професионални развој  и ибезбеђује услове за 
његово остваривање-3,75. Најслабије је оцењен стандард 6.4.3.сарадња унутар школе и 
између школа-3,28.  
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У оквиру стандарда 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално, најбоље 
оцењен стандард 6.5.1.Директор обезбеђује коришћење матерјално техничких ресурса – 
3,78.  Најслабије је оцењен стандард 6.5.3.Матерјално-технички ресурси ван школе -3,28. 

У оквиру стандарда 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух, 
најбоље је оцењен стандард 6.6.1.Директор развија сарадњу са другим установама, 
привредним и непривредним организацијама, локалном зајеницом у циљу развоја 
предузетничког духа -3,66. Најслабије је оцењен стандард 6.6.4. Школа укључује родитеље 
и ученике у конкретне активности у кључним областима квалитета-3,38. 

У току школске 2018/2019 године Тим је одржао 6 састанка. 
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8.1  Извештај о раду актива за развојно планирање 
  
 
 

 
 
 

8 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНИРАНОГ ДЕЛА  ШКОЛСКОГ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ ДОКАЗИ 

 

Н
А

С
ТА

В
А

 

И
 У

Ч
ЕЊ

Е 

  

 
Стручно усавршавање 

наставника 

 

Континуирана примена 
интерактивних модела 
наставе 
 

Организован једнодневни семинар 
„Интегрисана амбијентална 
настава“23.02.2018. 
Организован једнодневни семинар 
„Диференцирана настава“ 
Организоване обуке за наставнике 
разредне наставе и неколико обука 
за предметну наставу који ће 
предавати у 1. и 5. разреду у 
школској 2018/19. године 

Наставници, 
директор 
школе, 
Географски 
факултет 
Београд 
 
Центар за 
стручно 
усавршавање 
Шабац 

 
Спискови 
наставник
а који су 
похађали 
семинаре, 
фотографи
је, 
продукти 
 
 

 

О
Б

Р
А

ЗО
В

Н
А

 П
О

С
ТИ

ГН
У

Ћ
А

 

    

Мотивисати и 

подстицати све ученике 

да континуирано теже 

бољим резултатима уз 

појачану сарадњу са 

родитељима 

Спровести истраживање 

о оптерећености ученика 

завршних разреда 

 
 

Квиз за осмаке, питања су као на 
завршном испиу  
Спроведено истраживње у школи на 
тему оптерећености ученика 
основне школе школским обавезама 

 
Наставници, 
директор 
школе, 
библиотекар,  

Текстови 
са сајта 
школе, 
фотографи
је, табеле 
са 
резултати
ма које су 
екипе 
постигле. 
Резултати 
истражива
ња, 
анкетни 
листићи 

 

Р
ЕС

У
Р

С
И

 

   

Уређење школског 
дворишта и спортског 
терена 
 
 

Покренута јавна набавка за 
реализацију прве фазе радова на 
реконструкцији спортских терена за 
које је средства издвојила локална 
самоуправа у износу од 2.000.000,00 
динара 

Директор, 
секретар школе 

Сајт школе 
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8.1 Извештај о реализацији Акционог плана  за школску 2018/2019. годину 
 
 
Анализом реализованих активности можемо да закључимо да су сви планирани задаци 
остварени и да треба наставити са реализацијом постављених циљева. 
 
Овај извештај прослеђен је  Тиму за самовредновање рада школе на даљу анализу.  
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 
КОЛЕКТИВ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ КОВИН 

НАЗИВ СЕМИНАРА УЧЕСНИЦИ 
СЕМИНАРА 

ДАТУМ 
ОДРЖАВАЊА 

МЕСТО 
ОДРЖАВАЊА 

СЕМИНАРА 

„ИСКОРИСТИ ЧАС“ Сви чланови 
колектива 

10.01.2019. ОШ “Ђ.Јакшић“ 

„ВАЖНОСТ И 
КРИТЕРИЈУМИ 

САМОПРОЦЕЊИВАЊА 
ЗА ПРОЦЕС УЧЕЊА“ 

Сви чланови 
колектива 

26.01.2019 ОШ „Ђ.Јакшић“ 

„РЕАЛИЗАЦИЈА 
НАСТАВЕ 

ОРЈЕНТИСАНА НА 
ИСХОДИМА УЧЕЊА“ 

Јожеф Секељ 15.06.2019 и 
16.06.2019 

Машинска школа 
Панчево 

ПЛАНИРАЊЕ ПРЕМА 
ИСХОДИМА ЗА 
НАСТАВНИКЕ 

ИСТОРИЈЕ 

Јелена Дивнић 22.06. и 23.06.2019. Медицинска школа 
Панчево 

„ПРАВИЛАН 
ОДАБИР,КОРИШЋЕЊА 

И ПОСТАВЉАЊА 
ДЕЧИЈИХ АУТО 

СЕДИШТА“ 

Александра 
Милошевић 
Хермина Ђукић 
Александар 
Милошевић 

5.11 и 7.11.2018. Општина Ковин 

„ПРОГРАМ ОБУКЕ 
НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАСТАВЕ 

ОРЈЕНТИСАНЕ КА 
ИСХОДИМА УЧЕЊА – 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Александра 
Милошевић 
Марија Поповић 
Бранкица 
Николић  
Иванка Момиров 

11-05 и 12.05.2019. ОШ „Исидора 
Секулић“Панчево 

ПЛАНИРАЊЕ, 
ОСТВАРИВАЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 
НАСТАВЕ И УЧЕЊА У 

ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА 

Ана Албу Савић Децембар 2018. Онлајн семинар 

ДИГИТАЛНА 
УЧИОНИЦА / 
ДИГИТАЛНО 

Бранкица 
Николић 
Весна Анђелков 

22.08 и 23.08.2019. ОШ „Вук 
Стефановић 
Караџић“ Старчево 

9 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  И 
УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК - 

УВОЂЕЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ 

УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ 
ОБРАЗОВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА 

ДИГИТАЛНА 
УЧИОНИЦА 

Хермина Ђукић 
Снежана Корак 
Јожеф Секељ 
Александар 
Милошевић 
Маша Вулетић 
Роберт Мучи 

29.06 и 30.06.2019 Ковин, 
ОШ“Ђ.Јакшић“ 

ПЛАН И ПРОГРАМ 
НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ОРЈЕНТИСАНОГ НА 

ИСХОДЕ 

Снежана Качина 22.04.2019 Смедерево 

ПРИКАЗ ДИГИТАЛНОГ 
УЏБЕНИКА МУЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ ЗА 5. РАЗРЕД 

Снежана Качина 28.01.2019. ОШ „Десанка 
Максимовић“Ковин 

АПРИЛСКИ ДАНИ У 
НАСТАВИ ХЕМИЈЕ 

Ана Ритопечки 24.04 И 25.04.2019. Хемијски факултет 
Београд 

ОБУКА ИЗ МУЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ 

Данијела 
Стојковић 

07. и 08. 06.2019. Ковачица 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 
НАСТАВНИКА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 
2. ЦИКЛУС ОШ. 

Братислав 
Новокмет 

01. И 0.06.2019. Економско 
трговинска школа 
Панчево 

СЕМИНАР ЗА 
ГЕОГРАФЕ 

Роберт Мучи 15. и 16.06.2019. ОШ“Ђ.Јакшић“ 
Зрењанин 

ПРИМЕНА 
ДИГИТАЛНИХ 

УЏБЕНИКА 

Иванка Момиров 31.01.2019.  

УГЛЕДНИ ЧАС – 
НАСТАВНИК ВЕСНА 

АНЂЕЛКОВ 

Иванка Момиров 14.04.2019 ОШ 
„Ђ.Јакшић“Ковин 

Попуњавање анкете и 
израда презентације 1 

теме 
ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ – 

БЕЗБЕДНО НА ПУТУ 
ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ 

Иванка Момиров 15.05.2019  

Примена 
теста ТИП 

Иванка Момиров 17.04 и 20.04.2019. ОШ“Лазар Саватић“ 
Земун 
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– 1 – 
тестирање 

првака 

ЗАВРШНИ ИСПИТ- 
члан комисије за 
завршни испит 

Иванка Момиров Јун 2019 ОШ 
„Ђ.Јакшић“Ковин 
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ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у школској 2018/2019.години 
 

ОРГАН Број ЗАПИСНИКА/ 
ИЗВЕШТАЈА 

Број НАЛОЖЕНИХ 
МЕРА 

Напомена 

Просветна инспекција 3 15 поступљено по 
свим мерама 
прослеђен 
извештај 
просветном 
инспектору 

Стручно – педагошки 
надзор 

1 1  

Инспекција рада /   

Буџетска инспекција /   

Тржишна инспекција /   

Комунална инспекција /   

Туристичка инспекција /   

Санитарна инспекција 1 1  

Против пожарна 
инспекција 

/ /  

Грађевинска 
инспекција 

/ /  

Завод за јавно 
здравље 

/ /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ  ПРЕГЛЕДИМА И   
НАДЗОРИМА У ШКОЛИ, УТВРЂЕНОМ СТАЊУ И НА ОСНОВУ ЊИХ  
НАЛОЖЕНИХ МЕРА 
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Школским маркетингом бавила се Марија Поповић 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. Поред наведених наставника, материјал за сајт слали су и други наставници. 
Такође имамо сарадњу са локалним медијима – Радио ''Бус''- ом. 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. Сајт је 
у потпуности редизајниран.  
Отворена је и FB страница школе путем које пратиоцима пружамо најважније информације 
и обавештења која се тичу школе. 
 
Е-адреса: oskovin@gmail.rs 
Веб адреса: www.os-djurajaksic.edu.rs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директор школе:                                                                         Председник Школског одбора: 
Саша Петровић                                    
_______________________                                                       ___________________________ 
 

11  МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ – ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА 
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