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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 2021/2022. години организован је ускладу са Годишњим 
планом рада и Оперативним планом за школску 2021/2022. годину. Просторни, организациони, 
хигијенски и естетски услови на почетку школске 2021/2022. године били су добри. Материјална 
средства су била довољна за основне потребе школе.  
Из наведених поглавља, табела и података, може се јасно сагледати целокупан рад у току 1. 
полугодишта школске 2021/2022. године.  
Општи је закључак да је школа током 1. полугодишта школске 2021/2022. године реализовала 
предвиђени план и програм рада.  
 
 

 
 

 

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”. 

1 УВОД 

2 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
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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”. 

2.2 Школска зграда 
 
Школски простор је непромењен. Школи недостаје трпезарија за ужину свих ученика и улаз 
адаптиран за непокретна лица. 
Школа поседује малу трпезарију која се користи за топли оброк за ученике који бораве у 
продуженом боравку. Неопходна је адаптација фасаде и замена комплетне столарије. 

2.3 Материјална основа рада 
 

УЧИОНИЦЕ И КАБИНЕТИ 

Приземље Спрат  

 Кабинет за хемију 

 Кабинет за биологију 

 Кабинет за физику 

 3 учионице  (прилагођене ученицима 1. 
разреда) 

 Кабинет за технику и технологију (други 
кабибет за информатику) 

 Инфирматички кабинет 

 Учионица – продужени боравак 

 Фискултурна сала (под управом Установе за 
спорт Ковин) 

 Учионица - енглески језик 

 Учионица - географија 

 Учионица -  историја 

 Учионица - немачки језик 

 2 учионице - математика 

 Библиотека / читаоница + учионица  
(српски језик)  

 2 учионице - српски језик 

 Кабинет музичке и ликовне културе 

 

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ 

Приземље Спрат 

 Зборница 

 Канцеларија управе 

 Кухиња 

 Трпезарија са 25 места 

 Мала просторија која по потреби може да 
се користи као трпезарија 

 Канцеларија педагога 

 Архива 

 4 тоалета за ученике 

 2 тоалета за наставнике 

 
            

ПОДРУМ 

3 просторије. У оквиру подрума налази се котларница. 

 

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 
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У свим учионицама и кабинетима су постављене беле магнетне табле.  
На приземљу се налази информатички кабинет са 16 рачунара који је доступан сваком наставнику 
који жели да реализује час свог предмета уз употребу рачунара. У кабинету за технику и 
технологију налазае се лаптоп рачунари тако да се и овај кабинет користи као информатички 
кабинет. 
Школа поседује две  паметне табле која се налазе у кабинету за физику и учионици за српски језик 
при библиотеци која ће, када ученици буду мењали учионице, служити као други информатички 
кабинет.  
У свакој учионици постављени су носачи пројектора са пројектором, а сваком наставнику доступан 
је по један лаптоп рачунар. У свакој учионици и кабинету (изузев учионице за музичку и ликовну 
културу) постављен је носач са пројектором или паметни телевизор. 
Школа је покривена бежичном Интернет конекцијом, а свака учионица поседује и LAN прикључак 
за жично повезивање рачунара на Интернет. Ходници, службени улаз, школска капија и школско 
двориште покривени су видео надзором.  
 
Ученици нису мењали учионице, а распоред одељења по учионицама је следећи: 
 

Одељење Одељењски старешина Назив учионице 

1-1 Валентина Жеберан Учионица број 1 

1-2 Вања Рајић Учионица број 2 

2-1, 7-1 Јевросима Ромић 
Роберт Мучи 

Географија 

2-2 Јелена Јовановић Учионица број 3 (нова 
историја) 

2-3 Наташа Николић 
 

Историја (стара на спрату) 

3-1 и 8-1 Весна Анђелков 
Братислав Новокмет 

Математика 2 

3-2 и 8-3 Марија Поповић 
Јасмина Доловачки 

Математика 1 

4-1 и 6-1 Хермина Ђукућ 
Ана Ритопечки 

Српски језик 1 

4-2 и 7-3 Снежана Корак 
Милош Лалић 

Српски језик 2 

5-1 Оливера Милер 
Здравковић 

Немачки 

5-2 Александар Милошевић Музичко 

5-3 Марија Михајлов 
Ђорђевић (Тамара Ђурић) 

Учионица број 3 (нова 
историја) 

6-2 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Историја (стара на спрату) 

7-2 Маријана Илић Енглески 

8-2 Данијела Станковић 
Ћулибрк 

Библиотека (српски) 

Припрема за хемију – просторија за изолацију 

Ученици ће часове историје имати у кабинету за биологију. 
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2.4 Извештај о раду продуженог боравка 
 
У  школској 2021/2022. години уписано је  37  ученика (I разред 16 ученика ; II 21 ученик ;     I 
разред - девојчица 9 ; дечака 7; II разред - девојчица 12 ; дечака 9 ). То је  једна хетерогена група 
од ученика првог и другог разреда.Број ученика је променљив обзиром на околности  
.Продужени боравак је смештен у  комплетно опремљеној учионици која обилује дидактичким 
материјалом, играчкама, ТВ, ДВД, компјутером, удобним намештајем предвиђеним за одмор и 
рекреацију. У овом периоду , боравак , је добио конзолу и дидактичке игре. 
Од 10.3.2022.на основу  одлуке Савета родитеља  готова јела за исхрану ученика у продуженом 
боравку доноси САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА – ПЕКАРСКА  РАДЊА  КОД МАКЕДОНЦА. 
У складу са прописаним мерама, ученици  продуженог боравка учествовали су у разним 
активностима: 
26. 9.- обележили смо Европски дан језика  
1.10. - Међународни дан старијих особа 
4.10.-10.10.- Дечија недеља 
1.12. - Светски дан борбе против ХИВ-а и СИДЕ 
23.2. - Дан розих мајица 
8.3.   - Међународни дан жена 
19.3. - Дан ласта 
22.3. - Светски дан вода 
11.4.-15.4.-Ускрс  
21.4. - Ускршњи базар –учешће 
27.5. – С природом на ти 
 
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  радо долазе у боравак јер се све ради кроз игру на занимљив и њима приступачан 
начин. 
 
 

2.5 Извештај о раду школске кухиње 
 
Током првог полугодишта школске 2021/2022. године је за потребе продуженог боравка вршена је 
дистрибуција топлог оброка - ручка који нам доносе из ресторана ''Чиле'', а од марта СУР 
„Македонац“ за ученике боравка.  
 

2.6 Педагошка организација рада школе током првог полугодишта школске 2021/2022. 
године 

 
Школа је током 2021/2022. године радила према оперативном плану образовно-васпитног рада. 
Оперативни план базиран је на Одлукама Кризног штаба и МПНТР које зависе од епидемиолошке 
ситуације. 
 
Донето је 19 Оперативних планова. За поједина одељења другог циклуса организована је настава 
према другом (комбинованом) моделу. 
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2.7 Распоред часова за први циклус 
 

1-1 Валентина Жеберан  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Физичко 
васпитање 

Математика Математика Српски језик Енглески језик 

3. Математика Српски језик Физичко 
васпитање 

Физичко 
васпитање 

 
Математика 

4. Свет око нас Грађанско в. 
Веронаука 

Свет око нас Ликовна 
култура 

Музичка 
култура 

5. Дигитални 
Свет 

Допунска 
настава 

Час 
одељенског 
старешине 

Час слободних 
активности 

 

 
1-2 Вања Рајић  

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Енглески језик 

2. Физичко васпитање Енглески језик Математика Српски језик Српски језик 

3. Математика Српски језик Физичко 
васпитање 

Физичко 
васпитање 

 
Математика 

4. Свет око нас Грађанско в. 
Веронаука 

Свет око нас Ликовна 
култура 

Музичка 
култура 

5. Дигитални 
Свет 

Допунска 
настава 

Час 
одељенског 
старешине 

Чса 
 

 
2-1 Јевросима Ромић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Математика 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Физичко 
васпитање 

3. Физичко васпитање Физичко 
васпитање 

Свет око нас Веронаука Српски језик 

4. Свет око нас Енглески језик Ликовна 
култура 

Mатематика Музичка 
култура 

5. Дигитални свет Час 
одељенског 
старешине 

Ликовна 
култура 

Час слободних 
активности 

Допунска 
настава 

 
2-2 Јелена Јовановић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Физичко 
васпитање 

Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Физичко 
васпитање 
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3. Математика Енглески језик Свет око нас Веронаука Српски језик 

4. Свет око нас Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Математика Музичка 
култура 

5. Дигитални свет Ликовна 
култура 

Час слободних 
активности 

Час одељенског 
старешине 

Допунска 
настава 

 
 
 
 
2-3 Наташа Николић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Енглески језик Српски језик Математика 

2. Математика Српски језик Српски језик Физичко 
васпитање 

Српски језик 

3. Физичко 
васпитање 

Физичко 
васпитање 

Математика Математика Музичка 
култура 

4. Свет око нас Ликовна 
култура 

Свет око нас Веронаука Енглески језик 

5. Дигитални свет Ликовна 
култура 

Час 
одељенског 
старешине 

Час слободних 
активности 

Допунска 
настава 

 
3-1 Весна Анђелков 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Физичко 
васпитање 

Српски језик Математика 

2. Енглески језик Српски језик Математика Математика Српски језик 

3. Математика Природа и 
друштво 

Српски језик Природа и 
друштво 

Физичко 
васпитање 

4. Физичко 
васпитање 

Пројектна 
настава 

Енглески језик Ликовна култура 
 

Музичка 
култура 

5. Час одељенског 
старешине 

Веронаука Час слободних 
активности 

Ликовна култура Допунска 
настава 

 
3-2 Марија Поповић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Математика Српски језик Физичко 
васпитање 

Математика Српски језик 

2. Српски језик Математика Српски језик Српски језик Математика 

3. Енглески језик Природа и 
друштво 

Математика Енглески језик Физичко 
васпитање 

4. Физичко 
васпитање 

Пројектна 
настава 

Ликовна 
култура 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

5. Час слободних 
активности 

Веронаука Ликовна 
култура 

Час одељенског 
старешине 

Допунска 
настава 
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4-1 Хермина Ђукић 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Природа и 
друштво 

Музичка култура Енглески језик Ликовна култура Енглески језик 

4. Пројектна 
настава 

Физичко 
васпитање 

Природа и 
друштво 

Ликовна култура Физичко 
васпитање 

5. Чос Слободне 
активности 

Физичко 
васпитање 

Верска 
настава/грађанско 
васпитање 

Допунска - 
додатна 
настава 

 
4-2 Снежана Корак 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Математика 

3. Математика Веронаука Математика Ликовна култура Музичка 
култура 

4. Природа и 
друштво 

Физичко 
васпитање 

Природа и 
друштво 

Ликовна култура Физичко 
васпитање 

5. Пројектна 
настава 

Час одељенског 
старешине 

Час слободних 
активности 

Физичко 
васпитање 

Додатна / 
допунска 
настава 
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2.8 Распоред часова за други циклус 
 

 
Распоред од 1. септембар 2021. 
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Распоред од 22.11.2021. 
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Распоред од 21.2.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 važi od 21.2.2022

PREDMET 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Srpski jezik (Maša Vuletić) 72 71 73 81 83 83 81 71 72 81 72 73 83 71 73 81 83 72 71 73

Srpski jezik (Marija Mihajlov Đorđević) 51 62 53 52 52 61 53 51 62 61 53 52 51 62 52 53 51 61 53 52 62 61 51

Srpski jezik (Danijela Stanković) 82 82 82 82

Engleski jezik (Marijana Ilić) 83 81 82 71 61 73 72 71 62 51 53 81 83 82 73 61 62 53 51 72

Engleski jezik (Venera Aresenov Bojović) 52 52

Nemački jez (Olivera Miler Zdravković) 53 72 73 62 61 51 52 81 71 83 72 61 82 73 53 51 62 52 71 82 81 83

Likovno (Jovica Atanackov) 52 52 53 53 81 82 71 51 51 83 61 73 62 72

Muzičko (Snežana Kačina) 73 51 52 72 53 83 61 71 62 51 53 52 82 81

Geografija (Robert Muči) 62 71 73 72 62 51 72 52 53 71 73

Geografija (Branka Spirkovic) 81 83 82 82 81 83

Geografija (Vidosav Obradović) 61 61

Istorija (Jelena Divnić) 83 81 71 51 61 72 62 82 73 81 82 83 71 72 53 62 52 61 73

Matematika (Jasmina Dolovački) 61 71 83 62 71 83 61 82 83 71 62 82 61 62 83 82 61 62 82 71

Matematika (Bratislav Novokmet) 73 53 72 51 52 73 72 51 52 53 81 81 72 73 81 52 72 51 73 53 51 81 53 52

Fizika (Ana Ritopečki) 72 71 73 82 62 83 61 81 71 73 61 62 72 81 83 82

Hemija (Ana Ritopečki) 83 81 82 73 82 83 71 81 71 73

Hemija (Natalija Petrović) 72 72

Biologija (Maja Obradović Vukosavljević) 81 61 51 53 62 72 71 52 82 83 61 51 73 62 82 52 53 83 81 71 73 72

Tehnika A (Aleksandar Milošević) 61 61 51 51 53 53 62 62 73 73 83 83 72 72 81 81 52 52 71 71

Tehnika B (Miloš Lalić) 82 82 61 61 51 51 53 53 62 62 73 73 52 52

Tehnika B (Jovana Krstić) 82 82 83 83 81 81 71 71

Informatika A (Miloš Lalić) 52 81 71 51 61 53 62 73 72 82 83

Informatika B (Aleksandar Milošević) 52 81 71 73 82 83

Informatika B (Ana Albu Savic) 51 61 53 62

Fizičko/OFA (Maja Milišević) 51 83 82 72 52 82 53 83 82 72 72 83

Fizičko/OFA (Anja Kirilov) 51 52 53 62 61 52 61 51 62 53

Fizičko (Emilija Šušulić) 62 61

Fizičko/OFA (Goran Jeremić) 71 73 81 81 73 71 73 81 71

Dežurni nastavnici: Maša Vuletić Olivera Miler Zdravković Anja Kirilov Maja Obradović Vukosavljević Aleksandar Milošević

Maja Milošević Marija Mihajlov Đorđević Marijana lić Ana Ritopečki Snežana Kačina

Miloš Lalić Jasmina Dolovački Robert Muči Ana Albu Savić Jovica Atanackov

Venera Arsenov Bojović Bratislav Novokmet Danijela Stanković Goran Jeremić Branka Spirković

Natalija Petrović Jovana Krstić

PONEDELJAK UTORAK SREDA CETVRTAK PETAK



 

14 
 

2.9 Распоред звоњења 
 

 

 

2.10  Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника 
 
Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава успешну 
реализацију Годишњег плана. Настава је стручно заступљена.  У продуженом боравку радила је 
Александра Милошевић, професор разредне наставе, док је током њеног одсуства због боловања 
у продуженом боравку радила Бранкица Николић. 
Новембра 2021. Александар Шушулић, наставник физичке и здравствене културе, је на позицији в. 
д. директора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац, а његове часове преузимају Маја Милошевић и Ања 
Кирилов. Јуна 2022. Венера Арсенов Бојовић, наставница енглеског језика, је на позицији в. д. 
директора ССШ „Васа Пелагић“ Ковин, а њене часове преузима Драгана Јаћимовић. Након одласка 
наставнике физике Јожефа Секеља у пензију, часове физике преузима наставница Ана Ритопечки.  
 

Управа 

Средња 
стручна 

спрема – 4. 
степен 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1 1 

Секретар школе   1 1 

Шеф рачуноводства 1   1 

Административни радник  1  1 
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Укупно: 1 1 2 4 

 
 

Стручни сарадници 

Средња 
стручна 

спрема – 4. 
степен 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Педагог   1 1 

Библиотекар   1 1 

Укупно:   2 2 

 
    

Наставници 

Средња 
стручна 

спрема – 4. 
степен 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Наставници разредне наставе  1 9 10 

Наставници предметне наставе  3 24 27 

Укупно:  4 33 37 

 

Помоћно особље 1. ССС 2.ССС 3. ССС 4. ССС Укупно 

Помоћни радници 4 1 4 2 10 

Укупно: 4 1 4 2 10 

 
Укупан број запослених: 53 

2.11 Подела предмета на настатавнике за школску 2021/2022. 
 

 

Предмет Наставник О
С 

ПЕТИ ШЕСТ
И 

СЕДМИ ОСМИ Бр. 
часов

а 

% 

Српски језик Маша 
Вулетић 

      7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

 8
3 

20 111
% 

Марија 
Михајлов 

53 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

      23 128
% 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк 

82          8
2 

 4 22% 

Енглески 
језик 

Маријана 
Илић 

72 5
1 

 5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

20 111
% 

Венера 
Арсенов 

  5
2 

         2 11% 

Немачки 
језик 

               

 Оливера 
Милер 
Здравковић 

51 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

22 122
% 
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Историја Јелена 
Дивнић 

 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

19 95% 

Географија Роберт 
Мучи 

71 5
1 

5
2 

5
3 

 6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

   12 55% 

Бранка 
Спирковић 

         8
1 

8
2 

8
3 

6 30% 

Видосав 
Обрадовић 

    6
1 

       2 10% 

Биологија Маја 
Обрадовић 
Вукосављев
ић 

62 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

22 110
% 

Физика Секељ 
Јожеф/Ана 
Ритопечки 

    6
1 

6
2 

7
1 

 7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

16 70% 

Наталија 
Петровић 

       7
2 

    2 10% 

Математика Братислав 
Новокмет 

81 5
1 

5
2 

5
3 

   7
2 

7
3 

8
1 

  24 133
% 

Јасмина 
Доловачки 

83    6
1 

6
2 

7
1 

   8
2 

8
3 

20 111
% 

Хемија Ана 
Ритопечки 

61      7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

12 60% 

Информати
ка 

Милош 
Лалић 

73 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

11 55% 

Александар 
Милошевић 

  5
2 

   7
1 

 7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

4 30% 

Aна Албу 
Савић 

 5
1 

 5
3 

6
1 

6
2 

      4 20% 

Техника и 
технологија 

Александар 
Милошевић 

52 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

 8
3 

20 100
% 

Милош 
Лалић 

 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

   8
2 

 14 70% 

Јожеф 
Секељ/Ана 
Албу Савић 

        7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

8 40% 

Физичко/О
ФА 

Емилија 
Шушулић 

    6
1 

6
2 

      2 10% 

Горан 
Јеремић 

      7
1 

 7
3 

8
1 

  9 45% 

Ања 
Кирилов 

 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

      10 50% 

Маја 
Милошевић 

 5
1 

5
2 

5
3 

   7
2 

  8
2 

8
3 

12 60% 

Ликовно Јовица 
Атанацков 

 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

14 70% 

Музичко Снежана 
Качина 

 5
1 

5
2 

5
3 

6
1 

6
2 

7
1 

7
2 

7
3 

8
1 

8
2 

8
3 

14 70% 
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Грађанско 
васпитање 

Оља 
Новокмет 

      71, 72    2 10% 

Ана Албу 
Савић 

         5 25% 

Веронаука Душан 
Васић 

            10 50% 

Хор и 
оркестар 

Снежана 
Качина 

            2 10% 

Свак. живот 
у пр. 

Јелена 
Дивнић 

            4 20% 

Цртање, сл. 
вајање 

Јовица 
Атанацков 

            5 25% 

Чувари 
природе 

Маја 
Обрадовић 
Вукосављев
ић 

            2 10% 

Румунски 
језик 

Ана Албу 
Савић 

            10 50% 

Мађарски 
језик 

Каролина 
Ђуриш 

            8 40% 

 
 
Наставници – путници 
 
У школи ради 11 наставника који немају место боравка у Ковину. 
Из Београда путују 3 наставника. 
Из Баваништа путују 3 наставник. 
Из Плочице путује 1 наставник. 
Из Делиблата путује 1 наставник. 
Из Скореновца путују 2 наставник. 
Из Смедерева путује 1 наста
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3.1 Извештај ореализацији школског календара  
  

Настава је од 1. септембра реализована према Правилнику о школском календару за основне 
школе са седиштем на територији АПВ за школску 2021/2022. годину. 
Прво полугодиште почело је 1. септембра 2021. године.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Табеларни приказ школског календара за основне школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2021/2022. годину 

 
 
 
За организовање и реализацију активности из области изборних предмета  (грађанско 
васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности,  области 
екологије и заштите животне средине, културноуметничке активности коришћена је радна субота 
11. септембра 2021. године. 
У среду, 6. октобра 2021. године настава се изводила према распореду часова за петак.  

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ  
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Правилникom о измени и допуни Правилника о школском календару за основне школе са 
седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину уведен је јесењи распуст 
који је трајао од 8. до 12. новембра 2021. године. 
Последњи наставни дан 1. полугодишта био је четвртак 23.12.2021. 

 
 
 

Измене школског календара за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 
2021/2022. годину 
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3.2 Полазне основе рада школе 
 
Школа је у току првог полугодишта школске 2021/2022. године остварила све облике образовно – 
васпитног рада утврђене Правилником о наставном плану и програму наставе и учења за 
одређени разред тј. Правилником о Посебниом програму. 
Све активности су реализовати у складу са ШРП. 
 
 

3.3 Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2021/2022. години 
 

 
 
1. РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 
 
 
 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Буквар, за први 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Душка Милић 650-02-00177/2018- 
Татјана Милић 07 од 27.04.2018. 

Наставни листови уз 
Буквар,  за први 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Душка Милић  
Татјана Милић  

Читанка, за први 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Наташа Станковић  
Шошо,  
Маја Костић  

МАТЕМАТИКА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Математика, Ива Иванчић Илић 
Сенка Тахировић 

650-02-00101/2018- 
уџбеник из четири 
дела  за први разред 
основне школе; 
ћирилица 

07 од 27.04.2018. 

СВЕТ ОКО НАС 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 
 
 
 
 
 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Свет око нас 1, за 
први разред основне 
школе; уџбенички 
комплет (уџбеник и 
радна свеска); 
ћирилица 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Музичка култура 1, 
уџбеник за први 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Драгана Михајловић 650-02-00169/2018- 
Бокан 07 од 25.04.2018. 
Марина Ињац  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Ликовна култура 1, 
уџбеник за први 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Family and freinds, 
енглески језик за 
први разред основне 
школе; уџбеничк са 
електронским 
додатком 

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018- 
07 од 27.04.2018. 



 

 
 

22 
 

 
 
2. РАЗРЕД 
 
 
 
 

 
Предмет 

 
Назив 

издавач

а 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена 
аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
 
 
 
 
 
 
 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Уз речи растемо, Читанка 

за српски језик за други 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Маја Костић 

 
 
 
 
 
 
 

650-02-00150/2019-
07 

од 
21.5.2019. 

Дар речи, 

граматика за српски језик за 

други разред основне школе 

Јелена Срдић 

Латиница 

уџбеник за други разред 

основне школе 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за други 

Јелена Срдић, 

Наташа Станковић 

Шошо 

 
МАТЕМАТИК
А 

 
„НОВИ 
ЛОГОС” 

Математика 2, уџбеник за други 

разред основне школе 

(први, други, трећи и 

четврти део); 

Ива Иванчевић 

Илић, 

Сенка Тахировић 

 
650-02-00154/2019-

07 

од 
21.5.2019. 

 
 
 
 
 

СВЕТ ОКО 
НАС 

 
 
 
 
 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Свет око нас 2, уџбеник за други 

разред основне школе; 

Љиља Стокановић, 
Гордана Лукић, 
Гордана 
Субаков Симић 

 
 
 

650-02-00152/2019-07 

од 9.5.2019. Свет око нас 2, радна свеска за 

други разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана 

Субаков Симић 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 
„НОВИ 
ЛОГОС” 

Ликовна култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе; 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

650-02-00134/2019-
07 

од 
27.3.2019. 

 
МУЗИЧК

А 

КУЛТУР

А 

 
„НОВИ 
ЛОГОС” 

Музичка култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана 

Михајловић 

Бокан, Марина 

Ињац 

 
650-02-00151/2019-

07 

од 
14.5.2019. 

 
ЕНГЛЕСК

И 

ЈЕЗИК 

 
„НОВИ 
ЛОГОС” 

Family and Friends, Starter, 
second 

edition, енглески језик за 

други разред основне 

школе 

Naomi Simmons  
650-02-00026/2018-07 

од 13.3.2019. 

 
* Напомена - уџбеник за енглески језик: у питању је радни уџбеник (уџбеник и радна свеска иду заједно)
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3. РАЗРЕД 

Предмет 

Издавач 

Наслов уџбеника 
Име/имена 

аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрај
инског секретара 

Српски 
језик 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нови логос 

У СВЕТУ РЕЧИ ,ЧИТАНКА,за српски 
језик за3.раз.основне школе 

Наташа 
Станковић Шошо, 

Маја Костић 

650-02-
00592/2019-07. 

од 11.2.2020. 

ДАР РЕЧИ граматика за српски језик 
за 3. раз. основне школе 

Јелена Срдић  

РАДНА СВЕСКА уз уџбенички 
комплет за српски језик и 

књижевност ос.школе 

Наташа 
Станковић Шошо 

и Маја Костић 

 

Математ
ика 

МАТЕМАТИКА 3уџбеник за 3. 
раз.основне школе (1,2,3 и 4 део) 

Сенка 
ТахировићРакови
ћ, Ива Иванчевић 

Илић 

650-02-
00619/2019-07 

28.1.2020. 

Природа 
и 

друштво 

ПРИПРОДА И ДРУШТВО уџбеник за 
3. разред основне школе 

Адријана Шикл 
Ерски и Марина 

Мунитлак 

065-02-
00582/2019-07 
од 11.2.2020. 

РАДНА СВЕСКА за 3. разред 
ос.школе -уџбенички комплет 

ћирилица 

 

Музичка 
култура  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 уџбеник за 3. 
разред осн.школе 

Драгана 
Михајловић 

Бокан , Марина 
Ињац 

650-02-
00596/2019-07 

од 4.2.2020. 

Ликовна 
култура 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 3  уџбеник за 
3.разред шс.школе 

Милутин и 
Гордана Мићић 

650-02-
00461/2019-07 
од 17. 1. 2020. 

Енглески 
језик 

Нови логос Family and Friends 1 – Second edition, 
енглески језик за трећи разред 

основне школе; уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска)  

Naomi Simmons  650-02-
00469/2019-07 
од 27.1.2020. 
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4. РАЗРЕД 

Предмет 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/пок
рајинског 
секретара 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Нови логос  
БЕСКРАЈНЕ РЕЧИ, ЧИТАНКА  
за српски језик за четврти разред 
основне школе 

Наташа Станковић 
Шошо, Соња 
Чабрић 

650-02-
00291/2020-
07 
од 25. 1. 2021. 
 ДАР РЕЧИ , ГРАМАТИКА за српски 

језик за четврти разред основне 
школе 

Јелена Срдић 
Зорана Петковић 

 
РАДНА СВЕСКА уз уџбенички 
комплет српског језика и 
књижевности за четврти разред 
основне школе 

Наташа Станковић 
Шошо 
Јелена Срдић 
Зорана Петковић 

МАТЕМАТИКА Нови логос МАТЕМАТИКА 4 
уџбеник за четврти разред 
основне школе (први, други, 
трећи и четврти део); ћирилица 

Сенка Тахировић 
Ранковић 
Ива Иванчевић 
Илић 

650-02-
00281/2020-
07 
од 17.12.2020. 

ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

Нови логос ПРИРОДА И ДРУШТВО 4,  
уџбеник за четврти разред 
основне школе 
 

Александар Кандић 
Гордана Субаков 
Симић 
Жељко Васић 
Ивана Петровић 
Иван Матејић 

650-02-
00308/2020-
07 
од 5.1.2021. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 , 
радна свеска за четврти разред 
основне школе 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Нови логос ЛИКОВНА КУЛТУРА 4, 
уџбеник за четврти разред 
основне школе; ћирилица 

Милутин Мићић 
Гордана Мићић 

650-02-
00234/2020-
07 
од 30.12.2020. 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Нови логос МУЗИЧКА КУЛТУРА за четврти 
разред основне школе 

Драгана 
Михајловић Бокан 
Марина Ињац 

650-02-
00270/2020-
07 
од 26.11.2020. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „THE ENGLISH 
BOOK” 
 

Project 1,   

Serbian Edition,  

енглески језик за   

четврти разред  

основне школе;  

четврта година учења;  

уџбенички комплет  (уџбеник 

и радна   

свеска) 

Аутор уџбеника:  

Tom Hutchinson;  

аутори радне 
свеске:  

Tom Hutchinson,  

Janet Hardy-Gould 

650-02-

00339/20

20-07 од 

5.1.2021. 
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5. РАЗРЕД 
 
 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Уметност речи, Наташа Станковић 650-02-00026/2018- 
читанка за пети Шошо, Бошко 07 од 24.04.2018. 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Сувајџић  

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 Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 
 
 
 

„КЛЕТТ“ 

Математика, Небојша 650-02-00170/2018- 
уџбеник за пети Икодиновић, 07 од 27.04.2018. 
разред основне Слађана  
школе; 
ћирилица 

Димитријевић  

Математика, збирка Бранислав Поповић,  
задатака за пети Марија Станић,  
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Ненад Вуловић, Сања 
Милојевић 

 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 
 

„BIGZ školstvo“ 

Биологија, за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

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

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„КЛЕТТ“ 

Музичка култура, Габријела Грујић, 650-02-00179/2018- 
уџбеник за пети Маја Соколовић 07 од 27.4.2018. 
разред основне Игњатовић, Саша  
школе; 
ћирилица 

Кесић  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„КЛЕТТ“ 

Ликовна култура 5, 

уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 650-02-00098/2018- 

07 од 24.4.2018. 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 
 

„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 Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„КЛЕТТ“ 

Техника и Ненад Стаменовић, 650-02-00132/2018- 
технологија, за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Алекса Вучићевић 07 од 27.04.2018. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

„DATA STATUS” Информатика и Ауторски тим 650-02-00200/2018- 

рачунарство за пети 

разред основне 

школе; 

уџбеник са 

електронским 

додатком, 

Бајнари Лоџик 07 од 27.4.2018 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 

„ФРЕСКА“ 

Историја 5-уџбеник Данијела 650-02-00095/2018- 
са одабраним Стефановић, 07 од 24.04.2018. 
историјским Снежана Ферјанчић,  
изворима за пети 
разред основне 
школе; 

Зорица Недељковић  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 
 
 
 

„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. 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 
министра писмо 

 

 
„НОВИ ЛОГОС“ 

Уџбеник, за пети 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

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

СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 

 
 

Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
 
 
 
 
 

НОВИ ЛОГОС 

Уметност речи, 

Читанка за српски 

језик и књижевност 

за шести разред 

основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, Бошко Сувајџић 

 
 
 
 
 

650-02-00088/2019-07 
од 27.3.2019. 

Дар речи, Слађана Савовић,  
Граматика српског Јелена Срдић,  
језика за шести разред 

основне школе 

Драгана Ћећез Иљукић  

 
Напомена: У каталогу уџбеника и уџбеничком комплету ове издавачке куће није предложена радна свеска уз 

уџбенике (то није учињено ни код осталих издавачких кућа у каталогу за 6. разред) 
 

МАТЕМАТИК
А 

 
 

Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
 
 
 
 
 

„KLETT” 

Математика, Небојша Икодиновић,  
уџбеник за шести 
разред 

основне школе 

Слађана Димитријевић  

Математика, Бранислав Поповић,  
збирка задатака за Марија Станић, 650-02-00120/2019-07 

шести разред основне Ненад Вуловић, од 10.5.2019. 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Сања Милојевић  
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БИОЛОГИЈА 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
БИГЗ школство 

Биологија 6, уџбеник Дејан Бошковић 650-02-00045/2019-07 

од 1.4.2019. 
 
 

ИСТОРИЈА 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  Историја, Раде Михаљчић 650-02-00450/2018-07 

 
ЈП „ЗАВОД ЗА 

уџбеник са одабраним 

историјским изворима 

од 9.5.2019. 

УЏБЕНИКЕ” за шести разред 
основне 

школе; 

ћирилица 

 

 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
 
 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија за шести 
разред основне школе; 
ћирилица 

Снежана Вујадиновић, 650-02-00116/2019-07 
Рајко Голић, Дејан 
Шабић 

од 9.5.2019. 

 
 

ФИЗИКА 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
 
 
 

„НОВИ ЛОГОС” 

Физика 6, Александар Кандић, 650-02-00108/2019-07 
уџбеник са збирком 

задатака и 

лабораторијским 

вежбама за шести 

разред основне 

школе 

Горан Попарић од 21.5.2019. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  Project 3, Serbiаn 

editon, енглески језик 

за шести разред 

основне школе; шеста 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска) 

Аутор уџбеника Tom 

Hutchinson; 

аутори радне 
свеске:Tom 

Hutchinson,Rod Fricker 

650-02-00015/2019-07 
 
 

„THE ENGLISH 

од 11.4.2019. 

BOOK”  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
 
 
 

KLETT 

Magnet Neu 2, 

немачки језик за 

шести разред 

основне школе, 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна 

свеска, два компакт 

диска) 

Ђорђо Мота, Весна 

Николовски 

650-02-00084/2019-07 

од 4.4.2019. 

 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
KLETT 

Техника и технологија 6 Алекса Вучићевић, 
Ненад 

Стаменовић 

650-02-00080/2019-07 

од 20.05.2019 
 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  Информатика и Милош Папић, 650-02-00057/2019-07 
„ВУЛКАН рачунарство Далибор Чукљевић од 9.5.2019. 

ИЗДАВАШТВО” за шести разред 
основне 

школе; 
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Назив 
издавача 

 

Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајин

ског секретара  

„ВУЛКАН Музичка култура 6, 

уџбеник за шести 

разред основне 

школе; 

Јасмина Чолић, 650-02-00060/2019-
07  Маријана Савов од 29.3.2019. 

 Стојановић  

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАШТВО” 
 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 
Назив издавача 

 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра/покрајинск

ог секретара  
„KLETT” 

Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести 

разред 

Сања Филиповић 650-02-00086/2019-07 

од 11.4.2019. 

 
 
 
7. РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Читанка 7,  

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Александар 

Јерков, Анђелка 

Петровић, 

Катарина 

Колаковић 

650-02-00367/2019-

07 

од 16.12.2019. 

 

Граматика 7, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Данијела 

Милићевић, 

Сунчица Ракоњац 

Николов 

650-02-00367/2019-

07 

од 16.12.2019. 

 

Радна свеска 7, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Катарина 

Колаковић, 

Анђелка 

Петровић, 

Сунчица Ракоњац 

Николов, 

Данијела 

Милићевић 

650-02-00367/2019-

07 

од 16.12.2019. 
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МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 7, уџбеник са 

збирком задатака за 

седми разред основне 

школе; ћирилица 

Оливера 

Тодоровић 

650-02-00331/2020-

07 од 28.1.2021. 

 
ФИЗИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН   
ИЗДАВАШТВО” 

 

Физика 7,   
уџбеник за седми   
разред основне школе 

Марина 
Најдановић  
Лукић,  
Татјана Мишић,  
Љубиша Нешић 
 

650-02-00411/2019-07  

од 17.1.2020. 

 
 

ХЕМИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО”  

Хемија 7, уџбеник за 
седми разред основне 
школе 

Маја Шумар 
Ристовић 

650-02-00488/2019-

07 од 20.1.2020. 

Хемија 7, збирка задатака 
са лабораторијским 
вежбама за седми разред 
основне школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

Маја Шумар 
Ристовић 

650-02-00488/2019-

07 од 20.1.2020. 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО”  

Географија 7, уџбеник за 
седми разред основне 

школе; ћирилица 

Милица Маркелић, 
Ива Лакић, 

Катарина Зељић, 
Невена 

Кузмановић 

650-02-00404/2019-

07 од 30.12.2019. 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО”  

Информатика и 
рачунарство за седми 

разред основне школе; 
 

Милош Папић, 
Далибор Чукљевић 

 

650-02-00363/2019-

07 

од 16.12.2019. 

 

 
БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Биологија 7, уџбеник за 

седми разред основне 

школе; 

Markelić M.,Lakić I. i 

ost.  
 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Техника и технологија за 
седми разред основне 
школе; уџбенички 
комплет (уџбеник и 
комплет материјала); 
ћирилица 

Аутори уџбеника: 
Зоран Луковић, 
Раде Марковић 
Аутори комплета 
материјала: 
Далибор 
Чукљевић, Милош 
Папић  

650-02-00200/2020-

07 од 10.11.2020.  

 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

ликовна култура  7, 
уџбеник за седми 
разред основне 

школе; ћирилица  

Катарина Трифуновић 

650-02-00357/2019-

07 

од18.11.2019 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имен

а аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 7, уџбеник за 
седми разред основне школе; 
ћирилица 

Јасмина 
Чолић, 

Маријана 
Савов 

Стојановић  

650-02-00403/2019-07 

од 12.12.2019.  

 
ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

ЈП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ 

Историја, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за седми 
разред основне школе; 
ћирилица 

Драгомир Бонџић, 
Коста Николић 

650-02-00431/2019-

07 од 6.2.2020 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

THE ENGLISH 
BOOK 

Project 4, Serbiаn  
edition,   
енглески језик за  
седми разред основне  
школе;  
седма година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска), 
латиница 

Tom Hutchinson 
650-02-00503/2019-07  
од 4.2..2020. 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„KLETT” 

Magnet neu 3 
Немачки језик за 
седми разред 
основне школе, трећа 
година учења, 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

650-02-00528/2019-

07 

од 30.12.2019. 
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уџбеник и радна 
свеска 

 
 
8. РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Читанка 8,српски јез.и 

књиж.за осми 

раз.основне шк. 

др Александар 

Јерков,Анђелка 

Петровић,Катарина 

Колаковић 

650-02-00097/2020-07 

од 11.9.2020. 

Граматика 8,Српски 

јез.и књиж.за осми 

раз.основне шк. 

Данијела 

Милићевић,Сунчица 

Ракоњац Николов 

650-02-00097/2020-07 

од 11.9.2020. 

Радна свеска 8,Српски 

јез.и књиж.за осми 

раз.основне шк. 

Анђелка 

Петровић,Катарина 

Колаковић,Данијела 

Милићевић,Сунчица 

Ракоњац Николов 

650-02-00097/2020-07 

од 11.9.2020. 

 
МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

 

Математика 8, 

уџбеник са збирком 

задатака за осми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Оливера Тодоровић, 

Верица Марковић 

650-02-00390/2020-07 

од 24.2.2021. 

 

 

 
ХЕМИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО”  

Хемија 8, уџбеник за 
осми разред основне 
школе; 

Маја Шумар Ристовић 
650-02-00165/2020 -

07 од 13.11.2020. 
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Хемија 8, збирка 
задатака са 
лабораторијским 
вежбама за осми 
разред основне 
школе; уџбенички 
комплет; ћирилица  

Маја Шумар Ристовић 
650-02-00165/2020 -

07 од 13.11.2020. 

 
 

 
ФИЗИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН   
ИЗДАВАШТВО” 

 

Физика 8,   
уџбеник за осми 
разред  основне 
школе 

Татјана Мишић,  
Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић  
Лукић 

650-02-00238/2020-07  

од 20.11.2020. 

 

 
БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН   
ИЗДАВАШТВО” 

 
Biologija 8 

Markelić M., Lakić I. i 

ost.  
 

 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

 

Информатика и 
рачунарство 8, 
уџбеник за осми 
разред основне 
школе; 
 

Милош Папић, 
Далибор Чукљевић 
 

650-02-00099/2020 -

07 

од 4.9.2020. 

 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Техника и технологија 
8, за осми разред 

Аутор уџбеника: 
Дубравка Петровић; 

650-02-00304/2020 -

07 од 23.12.2020. 



 

37 
 

основне школе; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и комплет 
материјала); 
ћирилица 

аутори комплета 
материјала: Далибор 
Чукљевић, Милош 
Папић 

 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО”  

Музичка култура 8, 
уџбеник за осми 
разред основне 
школе; ћирилица  

Јасмина Чолић, 
Александра 
ХаџиЂорђевић  

650-02-00171/2020-
07 од 26.10.2020. 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

 

Ликовна култура 8, 
уџбеник за осми 

разред 
основне школе; 

ћирилица 
 

Катарина Трифуновић 

650-02-00100/2020-

07 

од 4.9.2020. 

 

 
ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

ЈП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ”  

Историја 8, уџбеник 
са одабраним 
историјским 
изворима за осми 
разред основне 
школе; ћирилица 

Драгомир Бонџић, 
Коста Николић 

650-02-00330/2020-

07 од 26.2.2021. 

 
 
 
 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 
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„ВУЛКАН   

ИЗДАВАШТВО” 

Географија 8,  

уџбеник за осми 

разред  основне 

школе;  

ћирилица 

Драгана 

Милошевић, 

Мирослав Грујић 

650-02-00342/2020-
07  

од 1.2.2021. 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

THE ENGLISH 
BOOK 

Project 5, Serbian 
Edition, 
 енглески језик за 
осми  разред основне 
школе, први страни 
језик,  
осма година учења; 
уџбенички комплет  
(уџбеник и радна   
свеска), 
латиница 

Tom Hutchinson 

650-02-00338/2020-
07  

од 5.1.2021. 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинс

ког секретара 

Klett 

Magnet neu 4 
немачки језик за осми 
разред основне 
школе, 
други страни језик, 
четврта година учења, 
уџбеник и радна 
свеска 

Ђорђо Мота, 
Весна николовска 

650-02-00251/2020-

07 

од 9.12.2020. 
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3.4 Извештај о броју ученика током првог полугодишта  
 
На почетку школске 2021/2022. године, школа је имала укупно 395. 
 

Одељење дечака девојчица Број 
ученика 

1-1 10 11 21 

1-2 11 11 22 

2-1 11 8 19 

2-2 8 7 15 

2-3 10 8 18 

3-1 13 10 23 

3-2 9 9 18 

4-1 13 12 25 

4-2 12 14 26 

9 
одељења 

97 90 187 

5-1 12 3 15 

5-2 8 12 20 

5-3 8 8 16 

6-1 11 8 19 

6-2 14 9 23 

7-1 11 10 21 

7-2 4 9 13 

7-3 8 10 18 

8-1 11 9 20 

8-2 10 10 20 

8-3 11 12 23 

11 
одељења 

99 109 208 

20 
одељења 

196 199 395 

 
Број ученика на почетку школске 2021/2022. године 
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На крају првог полугодишта школске 2021/2022. године, школа је имала укупно 400 ученика. 
 

Одељење дечака девојчица Број 
ученика 

1-1 10 11 21 

1-2 9 12 21 

2-1 9 9 18 

2-2 8 9 17 

2-3 11 6 17 

3-1 12 10 22 

3-2 10 9 19 

4-1 15 12 27 

4-2 12 15 27 

9 
одељења 

96 93 189 

5-1 13 4 17 

5-2 8 12 20 

5-3 8 8 16 

6-1 13 8 21 

6-2 14 9 23 

7-1 10 10 20 

7-2 4 9 13 

7-3 8 10 18 

8-1 11 9 20 

8-2 10 10 20 

8-3 11 12 23 

11 
одељења 

101 110 211 

20 
одељења 

197 203 400 

 
 

Број ученика на на крају 1. полугодишта школске 2021/2022. године 
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На крају другог полугодишта школске 2021/2022. године, школа је имала укупно 400 ученика. 

 

Одељење дечака девојчица Број 
ученика 

1-1 10 11 21 

1-2 9 12 21 

2-1 10 9 19 

2-2 8 9 17 

2-3 12 6 18 

3-1 12 10 22 

3-2 10 9 19 

4-1 14 12 26 

4-2 12 15 27 

9 
одељења 

98 92 190 

5-1 13 4 17 

5-2 8 11 19 

5-3 9 8 17 

6-1 13 7 20 

6-2 14 10 24 

7-1 10 10 20 

7-2 4 9 13 

7-3 9 10 19 

8-1 11 9 20 

8-2 10 10 20 

8-3 11 12 23 

11 
одељења 

112 100 212 

20 
одељења 

197 203 402 

 
 

Број ученика на на крају 2. полугодишта школске 2021/2022. године 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

3.5 Извештај о реализацији културних, спортских  и рекреативних   активности  
 
Током школске 2021/2022. године ученици наше школе су са својим наставницима због лоше епидемиолошке 
ситуације учествовали у мањем броју културних и спортских манифестација.  
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ НОСИOЦИ 
ПОСЛОВА 

06. 
септембар 
2021 

Европски дан језика 
Европски дан језика је иницијатива чији је циљ промовисање учења 
језика,  а коју је у сарадњи са Европском комисијом покренуо Савет Европе 
2001. године. Од тада се овај дан обележава 26. септембра широм Европе, 
ове године јубиларни двадесети пут! 
Европски дан језика намењен је свима који желе да се укључе, без обзира 
на узраст. Наша школа обележава Европски дан језика читав низ година 
кроз разне активности, али смо сада први пут  регистровали наше 
активности у оквиру Календара догађаја на на веб-сајту Европског дана 
језика, тако да ће од сада наше активности бити видљиве ван граница наше 
земље.  
Овогодишња тема је We are what we eat и наша идеја је да ову тему 
интегришемо кроз разне области и предмете: кроз српски језик, затим кроз 
језике које учимо у школи – енглески и немачки, али и кроз језике који се 
говоре у нашој средини и који се у нашој школи изучавају као изборни 
предмети - румунски и мађарски језик.  Такође, наш циљ је да представимо 
што више европских језика и на тај начин афирмишемо учење језика, па је 
идеја да се у ову акцију укључе сви ђаци који имају знања ван оквира језика 
који се изучавају у школи. 
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx 
 

Стручно веће за 
језике 

08. 
септембар 
2021. 

Међународни дан писмености се обележава сваке године 8.септембра са 
циљем да се истакне важност писмености за појединце, заједнице и 
друштва. 
Ученици 4-1 одељења су данас разговарали о значају функционалне 
писмености и рецитовали омиљене песме. 
Ученици трећег разреда овај дан су обележили такмичењем у читању и 
рецитовању. 

Весна Анђелков 
и Марија 
Поповић 

06 – 10. 
Септембар 
2021. 

Међународни дан писмености 
У недељи од 6. до 10. септембра ученици од 1. до 8. разреда обележили су 
Међународни дан писмености. Читаве недеље кроз разне активности имали 
су прилике да се подсете правописних правила,али и да допуне своје знање 
о врстама писмености које постоје. 
Највише пажње и учешћа узеле су креативне активности-осликавање 
иницијала и слова ћирилице, израда словних колажа, такмичење у 
брзалицама и читање текстова на страним језицима. 
Вук Караџић је рекао да је језик хранитељ народа и да докле год постоји 
један језик,живи и тај народ. Писменост је саставни део језика негујте је 
свкога дана. 
 

Маша Вулетић 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
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11. 
септембар 
2021. 

Дружење и подршка природи 
Минула субота 11. септембра планирана је у школи као радна субота. 
Активности које су ове године попуниле лепо септембарско суботње 
преподне чиниле су активности ученика у природи. Млађи узраст ученика 
своје дружење осмислио је у односу на узраст, а ученици старијих разреда 
своје активности реализовали су кроз дружење и подршку природи. План је 
био да ученици макар делимично надокнаде дружење које је изостало 
претходне године, те да тога дана заједно, а у пратњи својих наставника, у 
опуштеној атмосфери прошетају до Дунавца, а потом да око насипа наставе 
са рекреацијом и играма у природи. Додатни задатак био је да се током 
шетње и боравка у природи ученици осврну и на примере доброг и лошег 
односа према природи, чиме смо пружили подршку подизању свести о 
екологији, што је један од видова активности везан за еколошке пројекте у 
које је укључена школа. Свим овим, ученици су са својим наставницима у 
практичном облику реализовали и прву у низу заједничких активности која 
се односи на програм Одговоран однос према здрављу. 
Игре лоптом, уживање у пријатном септембарском сунцу на трави уз 
музику, насмејана лица и позитивна атмосфера обележиле су овај дан и 
почетак нове школске године. Жеља нам је да се година настави у дружењу, 
здрављу и у бризи за природу, као правом путу ка бољим данима. 
 

Наставници 
разредне 
наставе 

11. 
септембар 
2021. 

"Заборављене игре и вештине" у Плочици 
У суботу 11.9.2019. одржано je такмичење у заборављеним играма и 
вештинама у Плочици. Делегацију наше школе чинило је тринаест ученика, 
наставница Маша, наставник Горан и директор школе. Гађање праћком, 
бацање новчића, кликери, тапке, прављење и преношење бунара од 
шапурина и терање точка само су неке од дисциплина у којима су се 
ученици наше и других школа такмичили.  Огњен Ђорђевић освојио је 1. 
место у дисциплини бацање новчића. Божидар Јевтовић освојио је 3. место 
у дисциплини кликери.  Огњен Јовановић освојио је 3. место у дисциплини 
бацање новчића. Милан Филиповић освојио је 2. место у дисциплини тапке. 
Читав догађај праћен је послужењем од стране домаћина у виду разних 
слатких и сланих посластица и пића, а многи су први пут пробали 
традиционални војвођански специјалитет  хлеба и масти.  
 

Маша Вулетић, 
Саша Петровић 

11. 
септембар 
2021. 

Радна субота (3. разред) 
11. септембра ученици нижих разреда, поводом радне суботе, 
организовали су различите активности. Ученици 3. разреда организовали су 
шетњу нашим градом, поводом Дана шетње. Шетајући поновили су облике 
релејфа, изглед улица, насељa, посматрали биљке нашег краја све у циљу 
повезивања градива из више наставних предмета. 

Марија 
Поповић и 
Весна Анђелков 

14. 
септембар 
2021. 

Представа "Пази! Стоп! Очи отвори!" - 1. разред 
 Савет за безбедност саобраћаја организоваo je дечију представу "Пази! 
Стоп! Очи отвори!". Прадстава је едукативног карактера, која се тиче 
безбедности у саобраћају,  одгледали су ученици од 1. до 4. разреда. 

Наставници 
разредне 
наставе 
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16. 
септембар 
2021. 

Онлајн обука за ученике "Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој 
друг или другарица трпе насиље?" 
На обуци "Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој друг или 
другарица трпе насиље?" упознаћеш се са тим шта је насиље и како да 
га препознаш.  
Насиље није нешто што се дешава негде далеко, због тога је важно да 
стекнеш знање о томе шта ти можеш да урадиш ако сазнаш да твој друг или 
другарица трпе насиље. 
На платформи Чувам те обуку можеш да похађаш онлајн, у било које 
време и са било ког уређаја! Обуке су интерактивне, гејмификоване и 
прилагођене свакоме од вас индивидуално. Уз едукативне игре и ранг-
листе, учење ће бити интересантно и ефикасно, а твоје је само да почнеш. 
 

 

 
16. 
септембар 
2021. 

Представа "Пази! Стоп! Очи отвори!" - 3. разред 
Локална заједница, као и сваке године, организовала је предавање о 
безбедности деце у саобраћају. У четвртак 16. септембра, за ученике 3. 
разреда,  приказана је кратка представа у којој су ученици активно 
учествовали и добили на поклон светла за бицикл како би и ноћу били 
уочљиви и безбедни у саобраћају.  

Марија 
Поповић и 
Весна Анђелков 

22. 
септембар 
2021. 

Угледни час из географије - рељеф Србије 
У среду, 22. септембра, у оквиру посете 4-1 и 4-2 одељењу, на редовном 
часу Природе и друштва, наставник географије Роберт Мучи одржао је 
угледни час. Тема часа биo је – Рељеф Србије. 
Ученици су били у прилици да обнове своја знања о географском положају 
Србије, а затим су уз активно учешће испратили презентацију о рељефним 
областима и облицима у рељефу, коју је припремио наставник. Наставник је 
показивао на географској карти Србије простирање раљефних области и 
места на којима се налазе поменути облици рељефа. Ученици су се 
присећали и набрајали делове Србије које су до сада посећивали. 
 

Роберт Мучи 

26. 
септембар 
2021. 

Европски дан језика (виши разреди) 
Овогодишњи Европски дан језика имао је мото: WE ARE WHAT WE EAT или 
МИ СМО ОНО ШТО ЈЕДЕМО. Овај мото је био и полазни мотив за 
многобројне активности које су организоване.Ученици су у недељи од 20. 
до 26. септембра имали широк и разнолик облик могућности да искажу свој 
однос према храни. 
Активности су биле подељене овако: 
- На часовима српског језика и књижевности ученици су истраживали о 
здравим начинима исхране,како су се хранили наши преци,зашто се користе 
поједини идиоми у којима се спомиње и храна.Израдили су плакате на ове 
теме. 
- Енглески језик је донео истраживачки рад о традиционалним јелима код 
Енглеза и Срба.Своје виђење ове теме дали су кроз цртеже,плакате и 
ислустрације. 
-На часовима немачког језика ученици су имали креативну радионицу-
Пронађи језик ,преведи поруку.Поруке су успешно превели на наш 

Стручно веће за 
језике 

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12376
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12376
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језик,нацртали заставице држава и написали који су главни градови тих 
земаља. 
- Румунски језик је донео рецепте традиционалних румунских јела које су 
пратиле и фотографије. 
Сви ученици школе имали су прилику да одговоре на анкету о навикама у 
исхрани и да у оквиру својих одељења воде дневник ужине .Циљ је био да 
сазнамо како се наши ученици хране,мотивишемо их на здраве стилове 
живота и важност правилне исхране. 
Ученички парламент је пребројао анкетиране гласове  – 
      220 ученика је учествовало у анкети,гласови су распоређени овако: 
     16 ученика највише једе слаткише и грицкалице, 
     23 ученика брзу храну, 
     40 кувани оброк, 
 и  41 воће и поврће. 
За дневник ужине резултати су следећи - наводимо само она три одељења 
која су била најбројнија, најредовнија у вођењу дневника и наравно, 
најздравије се те недеље хранила. 
     1. место одељење 6/2 
    2. место одељење 6/1 
    3. место одељење  5/3 
Ученици су награђени скромним наградама - друштвеним играма,а свма 
заједно остаје порука : 
У ЗДРАВОМ ТЕЛУ – ЗДРАВ ДУХ !     
 

26. 
септембар 
2021. 

Eвропски дан језика 2021. (нижи разреди) 
Европски дан језика 2021. слави  20 година обележавања језичке и културне 
различитости. Ми смо се и ове године прикључили разним активностима 
које су пратиле све узрасте. Овај празник био је савршена прилика да наша 
школа покаже у пуном сјају особину којом се поносимо, а то је 
мултикултуралност и мултијезичност. 
Тема наше школе ове године била је „We are what we eat“ инспирисана 
филозофом Фојербахом који је оригинално рекао 'Der Mensch ist, was er 
iβt'', сугреришући нам да храна коју једемо показује и ко смо ми и како 
размишљамо. Наша идеја била је да се прошетамо овом темом укључујући 
што више језика, активности и ученика. 
Најмлађи ученици наше школе кренули су кроз ову тему на часовима 
енглеског, румунског и мађарског језика учећи основне речи везане за 
здраву и нездраву храну. Играли су се кувара на часу румунског језика, 
причали су о европским језицима и здравој храни, разврставали су 
намирнице у здраву и нездраву кутију и на крају часа смо поделили 
предивне наруквице са натписом „Причај са мном“ на разним европским 
језицима. 
У другом разреду смо се међупредметно повезали, тако да је наша 
прослава Европског дана језика почела шетњом до пијаце где смо сви 
заједно обилазили тезге пуне разног јесењег воћа и поврћа које смо 
лицитирали користећи називе на српском и енглеском језику. Час смо 
завршили правећи ражњиће од укусног воћа са наше пијаце и разговарајући 
о здравој храни на матерњем и енглеском језику, али су се ученици 

Одељењско 
веће нижих 
разреда 
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укључивали преводећи и на језике које по избору уче у школи – румунски и 
мађарски језик. 
У трећем и четвртом разреду ученици су ишли на путовање са Ларом кроз 
Европу на часовима енглеског и румунског језика 
(https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-
journey-SR.pdf) упознајући се са занимљивостима везаним за разне језике и 
културе европских држава. Добили су стикере на крају часа и задатак да 
истраже на ком језику је њихов стикер са поруком „Разговарај са мном“. 
Ученици су били изузетно успешни користећи разноврсне изворе – од 
интернета до разговора са старијим члановима породице или консултације 
са наставницама у школи. Њихова језичка авантура се завршила кроз нашу 
тему: дефинисали су фразу „ здрава исхрана“, правили смо мини речнике на 
табли и постеру, а све ово је примењено кроз пројектну наставу, ликовну 
културу и слободне активности где су ученици имали веома креативне 
активности. Трећи разреди је поставио шарене столњаке са предивним 
укусним омиљеним оброцима чије називе можемо да видимо на 
енглеском, турском, румунском, мађарском и српском језику. А у четвртом 
разреду инспирисали смо Ивану Радић, ученицу 4-1, да  се посвети 
традиционалној банатској кухињи и направи презентацију која ће бити 
изложена на улицама језика и доступна свима.  Постер речник здраве и 
незрдаве хране ученика четвртог разреда такође је  изложен. 
Ове године тема „We are what we eat“ поклапа са нашим активностима 
везаним и за међупредметну компентенцију „Одговоран однос према 
здрављу“, тако да смо у претходној недељи били поносни на своје ђаке који 
су са пуно ентузијазма и у слављеничком духу пратили све активности које 
су се испреплетала и водиле нас до разних циљева. 

 
30. 
септембар 
2021. 

Еко пројекат (3-1 одељење) 
Ученици су заједно са родитељима фотографисали улице Ковина, излетишта 
и све те фотографије представљају какав град не треба да изгледа,затим су 
представили какав треба да буде и какав желе. У изради овог пројекта 
схватили су и научили да се од малена учи како се одлаже смеће и како се 
чува град укоме живимо. 

Весна Анђелков 

01. октобар 
2021. 

“Тестови и оцењивање” - Стручно усавршавање наставника 
Последњи викенд септембра и први викенд у октобру наставници  су 
похађали стручни семинар “Тестови оцењивање“. Семинар је реализован 
у три дела - најпре теоријски део, а потом и кроз израду задатака и на крају 
кроз анализу примера које су наставници израђивали. Наставници су на 
овом семинару имали улогу ученика у истој оној Гугл учионици какву већ 
две године уназад користе и наши ђаци, што је значило да су садржаје 
семинара слушали путем веб камера, а задатке радили користећи веб алате 
, иначе врло примењиве у онлајн часовима. На тај начин иновирани су неки 
од облика израда тестова, али и утврђено градиво у вези са оцењивањем, а 
утисак је после свега остао исти: оцењивање је комплексан процес, а 
промишљање ваља прилагодити потребама унапређивања наставе, учења 
и, најважније, оно што нам највише у овом тренутку треба – буђење 
мотивације код ученика. 

Наставничко 
веће 

https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-journey-SR.pdf
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-journey-SR.pdf
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04. октобар 
2021. 

Прича ученика III-1 "Чудесан град" 
Тема пројекта: електронска књига - одељенска штафетна прича 
Ученици су добили почетак приче и додавали су по неку реченицу и 
склапали у целину. Сви су учествовали и веома су се забавили. После су 
своју причу илустровали. 
 

Весна Анђелков 

06. октобар 
2021. 

100 мотива за мотив - 35. Oктобарски ликовни салон 
Ученици 7. разреда посетили су овогодишњи Октобарски ликовни салон у 
Центру за кулутру Ковин. Имали су прилике да детаљно погледају поставку 
изложених радова-сликарства, вајарства, графке, примењене уметности и 
мултимедијалног рада. Уредник галерије Милан Живковић нас је поздравио 
и упутио ученике на неке од радова и техника. Сат времена је веома брзо 
прошло у овом инспиративном окружењу. Ученици су имали задатак да по 
сопственом ибзору одаберу три уметничка дела различитих техника и на 
једно до тих дела дају свој ликовни одговор.Били су веома успешни што 
показује и изложба њихових радова у холу школе. 

Маша Вулетић 

08. октобар 
2021. 

Дечија недеља 2021. 
1. разред 
Ученици првог разреда прошетали су градом уочавајући промене у природи 
у јесен и обнављајући научено о саобраћајним правилима, уживали уз 
музику Миње Суботе, писали лепе поруке бакама и декама, играли се, 
дружили и направили заједнички плакат. 
2. разред 
Ученици другог разреда су ову Дечију недељу провели веома лепо. У 
понедељак смо искористили леп дан и били у шетњи Играли смо се али и 
уочавамо шта је то ново донела јесен. У уторак смо правили плакат Обавезе 
и права. Среда је била посвећена Мињи Суботи и његовом животу и раду за 
децу. Четвртак је био посвећен спорту и здравој исхрани, ау петак 
организоване су музичке игре. Све у свему било је лепо и другаци су 
уживали. 
3-1 одељење 
Ученици 3-1 одељења су обележили Дечију недељу различитим 
активностима. 
Ишли смо у шетњу до Дунавца и Старог града где смо поновили све што смо 
учили о нашем крају. Правили су плакат ,,Волим, желим", честитку баки и 
деки поводом Дана старих, писали су лепе поруке друговима. 
Час музичке културе посветили смо Мињи Суботи. Посебно желим да 
истакнем акцију "Друг, другу" којом су обрадовали другарицу Анастасију и 
њену породицу. 
3-2 одељење 
Шетња до Дунавца и Старог града 
Плакат " Волим, желим..." 
Један час у Дечјој недељи, посветили смо нашим старијим, драгим 
члановима породице, бакама и декама. 
Писање лепих порука -  друговима и другарицама. 
4. разред 
Писање лепих порука - друговима и другарицама 4-1  и  4-2; Плакат волим-
желим. 

Наставничко 
веће 
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Час посвећен Мињи Суботи (4-1 одељење) 
Продужени боравак 
Ове године Дечију недељу обележили смо , у периоду од 4. - 10. октобра, 
различитим активностима. У нашем боравку правили смо плакат посвећен 
Мињи Суботи и уживали у његовим песмама .Писали смо поруке, песме , 
нашим бакама и декама. На крају смо заслужено поделили медаље уз 
поруку , ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ. 
 Израда паноа (виши разреди) 
Током Дечје недеље свако одељење је осмислило и израдило пано којим је 
представило атмосферу какву жели да види у свом окружењу. Деца, дечја 
права, правила понашања, школски мотиви, богат колорит и орнаментика 
још једном су украсили ходнике наше школе. Овакав облик трајне изложбе 
даће прилику да се одељења међусобно боље упознају и науче више о 
позитивним вредностима једни од других . 
„Да срце буде пуно“ , „Одељењски плакат“ , "Оригами" ... 
У оквиру Дечје недеље ученици су имали прилике да учествују у активности 
коју сам назвала „Да срце буде пуно“исписивали су у папирним срцима 
лепе,афирмативне поруке и мисли о друговима и другарицама из 
одељења,а касније их читали. Овом вежбом јача се лично самопуздање , 
али се и поспешује другарство у  одељењу. Израђивали смо и својеврсни 
одељењски плакат - задатак је био израда плаката који карактерише 
одељење, мотиви су били разноврсни, подсетили смо се и неких од Чланова 
из Права Детета. Било је и оних спретних руку који су израђивали фигурице 
јапанском техником оригами. Погледали смо и анимирани филм за малде - 
На светлосном путу, о нашем великом научнику М. Пупину који је са 
пашњака стигао до највећих светских признања - постао научењак како сам 
каже у својој аутобиографији. Детињство је отац човека - сви заједно треба 
да га учинимо што лепшим, безбрижнијим и бољим. 
Mузичке игре 
Као и до сада, ученици наше школе, а поводом Дечије недеље, такмичили 
су се у музичким играма: препознавању дела, композитора, ритмичких 
мотива и  вештини у "музичким столицама". 
Резултат је на крају награђен плакетама првих, других и трећих места. 
Честитамо свима. 
  
Обележавање Дечије недеље на часовима румунског језика и грађанског 
васпитања 
 
Ученици шестог разреда су на часовима одељењског старешине и 
грађанског васпитања писали рецепте за пријатељство. 
Након што смо научили називе воћа и поврћа, ученици нижих разреда су на 
часовима румунског језика били мали кувари и правили пице од папира. 
Игре некада и сада: томбола, не љути се човече... 
Час историје и свакодневног живота у прошлости 
Друштвене и онлајн игрице за учење енглеског језика 
  
 На часовима енглеског језика током дечије недеље, ученици су играли 
друштвене и онлајн игрице за учење енглеског језика. Играли смо домине, 
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мердевине и друге игрице које су, поред тога што су биле забавне, пружиле 
ученицима прилику да покажу своје знање енглеског језика. 
 

11. октобар 
2021. 

 Прваци обележили ЕУ недељу програмирања 
У нашој школи обележена је Недеља програмирања. На часу дигиталног 
света, ученици 1-2 одељења закорачали су у свет програмирања кроз игру 
„Изгради галаксију кôдом“. Ученици су употребом једноставних наредби 
успешно прешли игрицу у којој је задатак испрограмирати кретање BB-8 
робота који мора стићи до одређеног циља. Час је одржао директор школе, 
Саша Петровић. 
ЕУ недеља програмирања је иницијатива која има за циљ да приближи 
програмирање и дигиталну писменост свима на забаван и занимљив начин. 

Саша Петровић 

13. октобар 
2021. 

Национална платформа „Чувам те“ 
 
Чланак на сајту школе 
https://www.cuvamte.gov.rs/ 

Тим за 
превенцију 
дигиталног 
насиља 

18. октобар 
2021. 

Радови ученик 2-1 одељења на тему "Јесен" 
На часовима ликовне културе, музичке културе и света око нас, ученици су 
обрађивали тему "Јесен". 
 

Јевросима 
Ромић 

21. октобар 
2021. 

Разгледница мог краја 4-1 
У оквиру пројекта “Разгледница мог краја“ ученици су имали различите 
задатке. 
-Истраживали су прошлост Ковина и донели фотографије како је некада 
град изгледао. 
-Шетали су градом и фотографисали њима занимљива и омиљена места. 
-Видео снимцима су представили Ковин, Дунавац и Стари град. 
Разговарали смо о начину живота у Ковину који је вишенационална средина 
па је тако настао и плакат о традиционалним јелима житеља нашег града. 
 

Хермина Ђукић 

28. октобар 
2021. 

Награде на конкурсу „Марцишор“ 
На ликовном конкурсу „Марцишор“, који је организовала школа у 
Мраморку поводом обележавања овог румунског празника, ђаци наше 
школе остварили су бројне успехе. Награђени су следећи ученици и 
ученице: 
У категорији првог разреда Војин Марчетић освојио је прво место, Огњен 
Мунћан друго, а Дарко Боговац треће место; 
У категорији другог разреда Дуња Корак освојила је друго место, а Алекса 
Василијевић треће; 
У категорији трећег разреда Дуња Илић освојила је прво место; 
У категорији четвртог разреда групни рад одељења IV-1 (садашње V-1) 
освојио је прво место. 
Овај конкурс организован је школске 2021/21, а вести о наградама 
пристигле су током првог полугодишта ове школске године. Сви награђени 
добили су дипломе и књиге. Награде је ђацима уручила наставница 
румунског језика, Ана Албу Савић. 

Ана Албу Савић 

https://www.cuvamte.gov.rs/
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28. октобар 
2021. 

Пројекат ученика 3-1 одељења – „Школски биоскоп“ 
Тема пројекта је Школски биоскоп. Ученици III-1 су осмилили да је неко на 
основу њихове ,,Чудесне бајке`` из претходног пројекта снимио филм и 
осликали су плакате и нацртали улазнице. 

Учитељица 
Весна Анђелков 

04. новембар 
2021 

У сусрет финалном кругу Willkommen такмичења 
Финални круг IX Willkommen такмичења биће организован онлине 13.и 14. 
новембра. Представник наше школе на овом такмичењу је Растко Ћулибрк 
ученик 4-1 разреда који је освојио I место у првом кругу такмичења.  
Ученицима који су показали изузетно знање на такмичењу пристигле су 
медаље и дипломе. Поред Растка Ћулибрка који је добио златну медаљу и 
диплому за I место, бронзану медаљу и дипломе за III место освојили су и 
Матеја Мариновић и Диана Алијевић. 
 

Стручно веће за 
језике 

05. новембар 
2021. 

Награђени рад Марије Младеновић 
У новембарском издању часописа "Јежурко" објављен је награђени рад 
Марије Младеновић, ученице 2-1 одељења . 

Јевросима 
Ромић 

06. новембар 
2021. 

11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату обележен кроз час 
српског језика и књижевности   
Ученици седмог и осмог разреда су у петак, 5. новембра интересантним 
часовима обнављања и проширивања знања градива књижевности, 
обележили и предстојећи државни празник. Присетили су се многобројних 
уметника који су учествовали у Првом светском рату, стварали, гинули... 
Милутин Бојић,Владислав Петковић Дис, Сима Пандуровић, Надежда 
Петровић, Растко Петровић, Милош Црњански, Бранислав Нушић... 
Кроз стихове, фотографије и израду симбола празника Наталијину рамонду 
час је био веома интересантан. Ученици су симбол носили током наставног 
дана и тиме дали свој доприност обележавању празника. 
 

Маша Вулетић 

15. новембар 
2021. 

Дигитални радови првака 
Час дигиталног света учитељице су искористиле за корелацију са ликовном 
културом. Ученици су добили задатак да употребом Paint апликације израде 
слику на тему „Моја школа“ и „Животиње“. 

Вања Рајић, 
Валентина 
Жеберан, Саша 
Петровић 

16. новембар 
2021. 

16. новембар - Међународни дан толеранције (III1 и III2 одељење) 
Овај важан датум, ученицима трећег разреда, био је повод за израду 
плаката. Важно нам је да се учимо толеранцији, стрпљивости, поштовању 
различитости, разумевању и емпатији. Основа правог, хуманог друштва, 
јесте толеранција међу људима. 

Весна Анђелков 
Марија 
Поповић 

22. новембар 
2021. 

20. новембар - Светски дан детета (III1 и III2) 
У целом свету, 20. новембра се обележава Светски дан детета. Ово је дан 
када је усвојена Конвенција о правима детета. Сва деца имају сва права из 
ове Конвенције, без обзира на то ко су, где живе, шта им родитељи раде, да 
ли су сиромашни или богати, којим језиком говоре, којој религији или 
култури припадају, да ли имају неку сметњу у развоју или инвалидитет. 
Ученици III1 и III2 су тим поводом израдили плакате. 

Весна Анђелков 

23. новембар 
2021. 

„Твоја сигурност је у твојим рукама“ - награђени ученици 
Савет за безбедност саобраћаја на територији општине Ковин организовао 
је такмичење „Твоја сигурност је у твојим рукама“. 

Наставници 
разредне 
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Награду за литерарне и ликовне радове добили су следећи ученици наше 
школе: 
Марко Вукша (3-1 одељење) 
Ања Корак (8-1 одељење) 
Ива Костић (7-2 одељење) 
Тијана Киферов (8-3 одељење) 
Нађа Рнић (5-2 одељење) 
Уна Николић (7-1 одељење) 
Тијана Петровић (7-3 одељење) 
Ива Петровић (5-1 одељење) 
 

наставе, Јовица 
Атанацков 

22. новембар 
2021. 

Пројектна настава - Национални парк је благо (4-1 одељење) 
Ученици 4-1 одељења су се у оквиру предмета Пројектна настава детаљно 
упознали са значајем, знаменитостима и карактеристикама националних 
паркова Србије. 

Хермина Ђукић 

30. новембар 
2021. 

Мала ликовна школа "Ја волим Ковин" 
25. јуна 2021. године организована је школа акварела у оквиру 
манифестације "Стари Лала". Учествовали су и ученици наше школе: 
Стефана Стевановић, Торда Ана, Тијана Петровић, Стела Нинчић Мађинца, 
Ива Мемеди, Кристијан Рабенстеин и Младеновћ Огњен. 
Радови свих учесника биће изложени у галерији Центра за културу Ковин у 
периоду од 30. новембра до 7. децембра 2021. године. 

Јовица 
Атанацков 

 
30. новембар 
2021. 

Светски дан борбе против ХИВ-а/АИДС-а  
У сусрет 1. децембру, датуму када читав свет обележава Светски дан борбе 
против СИДЕ, ученицима осмих разреда, на часовима грађанског 
васпитања, представљена је презентација са циљем скретања пажње на 
значај ове пандемије. То је јединствена прилика, коју користимо сваке 
године, а која треба да подстакне друштво да свима, а нарочито младима 
(онима који још увек уче), обезбеди адекватне информације из домена 
превенције ХИВ инфекције, али и оне о терапији, нези и подршци особама 
које су инфициране и углавном дискриминисане. 

Тамара Ђурић 

01. децембар 
2021. 

Светски дан борбе против ХИВ-а/АИДС-а 
иром света се 1. децембра обележава Дан борбе против ХИВ-а - вируса 
изазивача болести СИДЕ. 
У сарадњи са волонтерима Црвеног крста из Ковина обележили смо овај 
датум, поделом промотивног материјала. 
 

Александра 
Милошевић 
 
 

01. децембар 
2021. 

Светски дан борбе против ХИВ-а и СИДЕ – 1. децембар 
У сенци Корона вируса широм света обележава се Дан борбе против ХИВ-а 
вируса изазивача болести СИДЕ. Вирус ХИВ-а откривен је сада већ давне 
1981. године, али саматра се да је и пре открића био присутан. Све до данас 
не постоји вакцина нити лек који спречава ширење овог вируса. Вирус ХИВ-а 
може бити притајен у људском организму дуги низ година до појаве првих 
симптома, а до тада инфицирана особа полним путем на првом месту 
преноси-шири вирус. Најбоља и најсигурнија заштита је превенција 
ризичних контаката и коришћење кондома (хигијенске гумице) приликом 
полног односа. Оболелеима од ХИВ-а данас је доступна најсавременија 

Маша Вулетић 
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терапија која им омогућава нормалан живот, али и даље овај вирус код 
једног броја људи буди дискриминацију према зараженима. 
У сарадњи са волонтерима Црвеног крста из Ковина обележили смо овај 
датум краћим предавањем, поделом промотивног материјала и 
пројекцијом едукативног петнаестоминутног филма “Дечко који се стидео“. 
Филм је на све ученике оставио јак утисак, а порука да нема места стиду кад 
је здравље у питању битан је део данашње акције. 
 

03. децембар 
2021. 

"Уметност рециклаже" - пројектна настава у 3-1 одељењу 
У оквиру теме Пројектне наставе "Уметност рециклаже",  ученици су у 
различитим активностима у корелацији са Ликовном културом, Природом и 
друштвом рециклирали флаше, старе кутије и други различит материјал и 
настали су занимљиви радови. 

Весна Анђелков 

10. децембар 
2021. 

Шездесетогодишњица Нобелове награде 
У петак, на дан 10.12.2021. навршило се шездесет година од доделе 
Нобелове награде нашем чувеном писцу Иви Андрићу. Његова дела 
обрађују се у сваком разреду основних и средњих школа у оквиру обавезног 
наставног програма. Аска и вук, Мостови, Деца, Мост на Жепи, Проклета 
авлија, На Дрини ћуприја - дела су која се не заборављају и потврђују 
несумњиви квалитет Андрићевог стваралаштва. Ове јубиларне године 
ученицима је по препоруци Министарства просвете на часовима српског 
језика презентован и садржај пишчевог говора насловљеног "О причи и 
причању", који је одржао приликом доделе Нобелове награде у Стокхолму 
1961. године.  На телевизору у ходнику школе током дана приказивао се 
снимак тог великог догађаја и фотографије писца и његове супруге. Пано са 
фотографијама и биографским подацима Иве Андрића израдили су ученици 
у сарадњи са професорком Машом Вулетић, која је и на разгласу прочитала 
приређени текст о писцу. На овај начин у нашој школи скренута је пажња на 
најславнији тренутак српске књижевности и једну од њених истинских 
величина - Иву Андрића. 

Mарија 
Михајлов 
Ђорђевић 

11. децембар 
2021. 

Били смо на концерту Tамаре Јокић 
У суботу 11. децембра уживали смо у предивном гласу Тамаре Јокић која 
нас је упознала и вокално и причом са музиком Шпаније, Португала и Грчке. 
Да би употпунили доживљај медитеранске музике, звуком гитаре нас је 
водио и очарао наш ковинац, Душан Поповић Липовац. Још један од многих 
који су доказали да је Ковин место у коме музика „тече венама“. 

Снежана Качина 

 
13. децембар 
2021. 

Трећаци у посети изложби 
Ученици трећeг разреда у оквиру реализације пројекта "Наш крај у 
прошлости" посетили су изложбу старих фотографија и предмета које 
сакупио и изложио Петар Лукић. Годинама сакупљан материјал представља 
наш крај у давним временима, о важним и занимљивим људима из 
различитог периода Ковина, занимањима којима су се бавили... 
Хвала господину Лукићу који нам је омогућио да завиромо у прошлост 
нашег краја. 

Марија 
Поповић и 
Весна Анђелков 

14. децембар 
2021. 

Час веронауке 
Ове недеље часови веронауке су посебно занимљиви. Наш вероучитељ, 
отац Душан је на сликовит и занимљив  начин деци описао и представио 

Весна Анђелков 
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прославу Божића. Истакао је важност породичног окупљања,поштовања и 
заједничког обележавања Божића. Деца су активно учествовала, 
представљањаем обичаја на Бадње вече и Божић. Овако је било на часу 
ученика трећих разреда. 

16. децембар 
2021. 

Награђени рад Елене Табашевић 
У децембарском броју дечјег часописа " Фазон" објављен је ликовни рад 
Елене Табашевић, ученице 4-1 одељења. Награђена је књигом "Чаробњак 
из Оза" . 

Хермина Ђукић 

17. децембар 
2021. 

„Стижу празници“ - Пројектна настава у 4-1 одељењу 
У оквиру теме „Стижу празници-картице за поклоне“-ученици су  од 
различитих материјала у корелацији са ликовном културом и српским 
језиком правили картице за поклоне,честитке,украсне 
кутије,папирне  пахуљице и јелкице за украшавање  школе. 

Хермина Ђукић 

17. децембар 
2021. 

Верска настава - породични празници (IV-1 одељење) 
Вероучитељ Душан Васић је у IV-1 одељењу  одржао час посвећен 
предстојећим празницима-Детињци,Материце, Оци и Божић.На 
интересантан начин вероучитељ је ученицима испричао и показао обичаје 
везане за празнике. 

Учитељица 
Хермина Ђукић 

17. децембар 
2021. 

Промоција риболова и екологије - сарадња школе са Савезом спортских 
риболоваца Србије 
У среду, 15.12.2021. и у петак, 17.12.2021. ученицима трећег разреда 
одржано је у фискултурној сали предавање о риболову. 
Предавач, Ивица Јовчић, учитељ риболова и секретар Удружења 
риболоваца "Дунавац", одржао је занимљиве часове о спортском риболову 
и екологији. 
Ученици су добили бојанке првог дана и имали задатак да их обоје. 
Најуспешнији који су све обојили биће награђени: 
Ученици су добили инструкције о ликовном конкурсу на тему "Риболов" или 
"Екологија". Радови да се предају после зимског распуста. 
Предавање је било занимљиво. Приказан је потребан прибор и начин 
руковања. Ученици су позвани да се пријаве да буду чланови и да тренирају 
спортски риболов.  
  
 

Весна Анђелков 
Марија 
Поповић 
 

18. децембар 
2021. 

Међународни квиз "Немањићи" 
У суботу 18. децембра 2021. године одржан је онлајн квалификациони тест у 
оквиру такмичења „Немањићи“. Тест се састојао од укупно 100 тврдњи од 
којих су неке тачне, а неке не. Ове тврдње су биле подељене у 20 страница 
са по пет тврдњи на свакој. Укупно време за решавање теста било је 15 
минута. 
Такмичење је реализовано онлајн, а екипу наше школе под називом 
„Историчари" чинили су ученици Владана Цаптенић, Петар Милојков, 
Душан Гвозденовић и Владимир Лакићевић. Ментор ученика била је Јелена 
Дивнић, наставница историје. 
Иако не одлазе у наредно коло такмичења, наши ученици освојили су 68 
поена што представља одличан резултат. 

Јелена Дивнић 
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Честитамо нашим малим историчарима и њиховој наставници Јелени 
Дивнић на оствареном резултату и труду који су уложили. 
 

20. децембар 
2021. 

Међународни видео снимак прославе Европског дана језика   
Од 2002. године циљ Европског дана језика је промовисање и 
унапређивање богате  језичке разноликости eвропских језика. Ове године у 
знак сећања на 20. годишњицу Европског дана језика и на прославу 
вишејезичности, Европски центар за модерне језике позвао је све 
заинтересоване да учествују у креирању међународног рођенданског видео 
снимка. 
Ученици 5-2 одељења са својом наставницом енглеског језика Венером 
Арсенов Бојовић, ове године су одлучили да видео снимком прославе 
Европски дан језика и учествују у креирању рођенданског видео снимка. Са 
пристиглих  више од 570 одличних видео записа са европског простора, 
показао се као  велики редитељски  изазов  креирати рођендански видео, 
а   изабрати 29 најкреативнијих талената. Наш видео снимак је међу њима и 
налази на броју 16. и једини је представник наше земље. Отворите линк, 
завртите точак и уживајте у европској језичкој разноликости. 
 

Венера Арсенов 
Бојовић 

21. децембар 
2021. 

У сусрет новогодишњим празницима - одељење II-1 
Ученици II-1 одељења су се у предходном периоду забавили на часовима 
ликовне културе и на часовима слободне активности правећи дивне украсе 
за своју учионицу. Узбуђено ишчекујући новогодишње празнике у учионици 
су осванули пингвини, сатови који откуцавају последње минуте ове године 
али и шарене јелке. 

Јевросима 
Ромић. 

22. децембар 
2021. 

 Поезија Таре Лукић на енглеском језику 
Тара Лукић је ученица 4-1 разреда, изузетно вредна и драга девојчица која 
је свој свет маште преточила у поезију на енглеском. 
Ово су њене прве песме и представљају игру речима кроз које упознајемо 
њен свет емоција обојен дечијим размишљањима и маштаријама. 

Оља Новокмет 

22. децембар 
2021. 

 Успех наших ученика на такмичењу из немачког језика "Maria 
Theresiopolis" 
На такмичењу из немачког језика "Maria Theresiopolis" ученице наше 
школе су оствариле изванредан резултат.  
У категорији "Састав - Бајка" Ања Корак (8-1 одељење)  је освојила 3. место, 
а Диана Алијевић (8-1 одељење) 7. место. 
 
Честитамо наставници немачког језика Оливери Милер Здравковић, Ањи и 
Диани на оствареном резултату, као и Тадији Поповићу (8-1 одељење) и 
Мији Анђелков (6-1 одељење) који су учествовали на такмичењу.   

Оливера Милер 
Здравковић 

24. децембар 
2021. 

Наша школа добила признање за одличан школски веб сајт 
На завршној свечаности манифестације „Дани информатике у школама 
Војводине 2021”, која је онлајн одржана на новосадском Факултету за 
економију и инжењерски менаџмент, уз подршку Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине-
националне заједнице, наша школа добила је награду за одличан школски 
сајт. 

Саша Петровић 
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24. децембар 
2021. 

Наставница Оља Новокмет и наша школа награђени Европском ознаком 
квалитета за пројекат LITERATE TWINNERS 
LITERATE TWINNERS пројекат је трајао од јануара до јуна 2021. На овом 
пројекту смо сарађивали са 17 партнера из 7 различитих земаља и то су, 
поред нас, биле Турска, Португалија, Шпанија, Хрватска, Азербејџан и Тунис. 
Најбитнија чињеница је што је у оквиру пројекта учествовало 167 ученика. 
 Наши циљеви су били да повећамо ниво знања о медијској писмености, да 
савесно користимо интернет  и да подигнемо друштвене и грађанске 
компетенције на виши ниво. Кроз интеграцију  медијске писменост и 
писмености на друштвеним мрежама у наставни план и програм у време 
пандемије остварили смо да ученици поред ширења знања буду и 
припремљени за континуирану изложеност интернету и његовим 
садржајима. Такође, овај пројекат је допринео подизању нивоа језичких 
компентенција јер је језик комуникације био енглески, али смо ми пројекат 
покушали и да интегришемо тако да се у нашој школи подизала свест о 
мултилингвалности и активности су често укључивале и употребу других 
језика који су заступљени у школи: српски, енглески и румунски језик. 
Активности су биле разноврсне и смењивале су се кроз прецизно 
испланиран програм који смо осмишљавали  из месеца у месец користећи 
апликације за гласање и давање мишљења. Координатори пројекта су на 
основу нашег мишљења осмишљавале месечне планове 
рада.  Фасцинантно је како се,  уз добар тим водитеља  које добро 
координирају остале партнере, пројекат развија и одлично функционише. 
Нама је ово први еТвиниг пројекат и успут смо учили и стекли непроцељиво 
искуство о раду у оваквом окружењу. А посебно нам је било занимљиво 
коришћење дигиталних апликација које су врло корисне за онлајн рад како 
за ученике тако и за наставнике. Све ове методе се могу употребити и у 
учионицама и нама су представљале извор унапређења нашег 
професионалног рада. 
Током пројекта смо се користили Гугл учионицом и Вибером у 
комуникацији са нашим ученицима. У самом почетку смо чак организовали 
и једно јавно предавање на коме су учествовали сви ученици другог 
циклуса. Ово предавање је било општег карактера и односило се на 
безбедност на интернету, а замишљено је као обележавање Дана сигурнијег 
интернета и као подршка свим ученицима који су се нашли у новој улози у 
тзв. онлајн настави. Ово је било врло узбудљиво искуство и за нас 
наставнике и за ученике зато што је изведено по први пут  једно јавно 
предавање за толики број ученика.  На самом крају пројекта направљена је 
детаљна дисeминација која нас води кроз цео ток пројекта. 
Пројекат је био изузетно успешан у свакој земљи која је учествовала. Сви 
партнери су добили своје ознаке квалитета као и Европску ознаку квалитета. 
Такође, пројекат је представљен на Националној конференцији еТвининг-а 
као пример добре праксе везане за годишњу тему „ Медијска писменост у 
настави“, где смо представили начин повезивања ученика и онлајн рад на 
пројекту. Сам пројекат је уврштен у годишњу књигу примера добре 
праксе„Подучавање медијске писмености и борба против дезинформација 
помоћу eTwinning-а” . Наш пројекат је објављен у категорији пројеката за 

Тим за Еразмус 
+ и еТвининг 
пројекте 
 

https://www.etwinning.net/downloads/BOOK2021_eTwinning_INTERACTIF.pdf
https://www.etwinning.net/downloads/BOOK2021_eTwinning_INTERACTIF.pdf
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децу од 12-16 година. Имали смо и ту част да будемо позвани на годишњу 
конференцију : Годишња eTwinning онлајн конференција 2021. – Медијска 
писменост и дезинформације, eTwinning прави разлику 
Пројекат у нашој школи пратили су ученици VI и IV/3 разреда. Интересантно 
је било укључити у исти процес ученике различитог узраста и различитих 
предмета и упоредити како оваква пракса фунционише. Тим наставника 
који је водио овај пројекат у школи биле су: Ана Албу Савић, наставница 
румунског језика и грађанског васпитања и Оља Новокмет, наставница 
енглеског језика и грађанског васпитања. Пројекат је био пропраћен у 
медијима, пре свега на нашем школском сајту, али и у недељнику на 
румунском језику „Либертатеа“ – новинама Румуна у Србији. Такође, 
пројекат смо представили и на Радију Нови Сад (Радио-телевизија 
Војводине), у оквиру емисија које реализује редакција на румунском језику. 
 

19. јануар 
2022. 

Едукативне апликације на часовима додатне наставе енглеског језика 
Разноврсне едукативне апликације имају за циљ да наставни процес учине 
интерактивним и омогуће детету да активно учествује тако што ће бити 
ангажовано и заинтересовано. Ове апликације могу да пробуде 
радозналост код ученика, могу и да их мотивишу и заинтересују да на неки 
нови начин покушају да се укључе у наставни процес. 
Ми смо на нашим часовима опробали Pixton апликацију. 
Pixton је једноставан алат намијењен изради стрипова. Корисник се може 
пријавити класичним путем уносом имејл адресе и лозинке.  Корисници 
млађи од 19 година уместо властите уносе имејл адресу родитеља који 
затим потврђују кориснички налог. Као додатна мера сигурности, за све 
кориснике испод 13 година, кориснички налог ће наког потврде аутоматски 
бити намештен на сигуран начин рада. У нашем случају је наставник, као 
корисник Pixton апликације, направио посебну учионицу за ученике који 
путем додељеног линка користе услуге ове апликације. Наставнику су 
доступни њихови радови и у могућности је да их едитује, исправи и касније 
презентује. 
Након пријаве корисник може одабрати између израде стрипа или лика. 
Код одабира израде лика кориснику се низом корака омогућује израда лика 
који касније може користити код израде стрипова, али и као сопствени 
аватар. Коришћење ове апликације је изузетно приступачно и лако и 
ученицима пружа могућност да буду врло креативни и да се на нов начин 
преслишају, презентују или искажу своје мишљење. Ми смо то све пробали 
и  резултат је био одличан. 
Делимо стрипове наших надарених ученика четвртих разреда: Стојановић 
Павла, Ћулибрк Растка и Богдановић Луке. 
 

Оља Новокмет 

26. јануар 
2022. 

Обележавање Савиндана (ученици нижих разреда) 
Недељу дана уочи школске славе посветили смо Светом Сави. Кроз низ 
разноврсних активности на часовима српског језика, пројектне наставе, 
ликовне и музичке културе, слободних активности, чос-а и веронауке, 
ученици су се упознавали са животом и делом нашег просветитеља. 
Правили смо плакате, цртали и сликали Светог Саву, читали смо приче, 
певали песме о њему.  Истраживали  смо обичаје у нашим крајевима и 

 

https://www.etwinning.net/sr/pub/etwinning-plus/highlights/etwinning-annual-online-confer.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/etwinning-plus/highlights/etwinning-annual-online-confer.htm
https://www.pixton.com/
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сазнали смо о симболици переца и зашто се на Дан Светог Саве у 
Банату деле переце деци. 
Сакупили смо све радове и направили смо једну видео изложбу. 
Ученици млађих разреда са својим учитељицама.  
 

26. јануар 
2022. 

Како поступати са својим отпадом? 
Овогодишње теме на часовима грађанског језика су „Волонтеризам и 
„Активизам“.  На часовима смо разговарали о овим појмовима, наводећи 
позитивне примере волонтеризма и активизма. Ученици су наводили 
многобројне примере везане за еколошка питања, волонеризам и 
активизам у оквиру организације Црвеног крста, као и разне пројекте 
везане за подизање свести грађана у оквиру тема екологије, родне 
равноправности, људских права, медијске писмености и многе друге.  
Дискусијом и разговором дошли смо до теме која нам је била врло 
занимљива из више разлога. Пре свега, разговарали смо о упаљеним 
депонијама по целој земљи, али и у Ковину. Потом нас је прича водила до 
чињеница – како се то дешава, колико човек утиче на те ситуације и на који 
начин. Прича нас је на крају довела до одговорности.  Оно што смо ми 
сматрали да је активизам и оно што је наш допринос у целој причи је 
могућност подизања свести људи у нашој околини, иза чега смо се 
договорили да направимо постере са јасним порукама или поукама за 
околину. Постери су прављени у апликацији Canva, а ученици су самостално 
радили на својим креацијама. Након ове активности, пристигле постере 
убацили смо у електронски упитник,  који је потом прослеђен ученицима и 
наставницима на гласање за најуспешнији рад. 
Гласање је показало да је најуспешнији постер направио је Огњен 
Јовановић, ученик 7-1 разреда, чији ће постер бити одштампан и постављен 
у свим оштинским школама, у Дому културе и у Дому здравља. 
Овом приликом честитамо свима ученицима на одлично обављеном 
задатку, а штампарији „Бела“ упућујемо јавну захвалницу, јер су својим 
гестом подржали да реализујемо ову нашу акцију. 
 

Оља Новокмет 

27. јануар 
2022. 

Овогодишњи Дан Светог Саве  
И овогодишња прослава школске славе протекла је у скромној атмосфери. 
Прослава уз пратећи програм, који су наставници и учитељи са својим 
ученицима раније припремали, изостала је и овога пута из епидемиолошких 
разлога. Ипак, нисмо дозволили да омиљени школси дан прође без 
основних обележја Дана Светог Саве: кратко окупљање уз интонирање 
химне Светом Сави, подела награда ученицима, резање славског колача и 
нејлепши део - подела переца. 
Ђаци су са својим учитељима и наставницима интонирање химне испратили 
у својим учионицама у одвојеним терминима – најпре млађи ученици, а 
потом и старији. Ток приликом се и директор школе путем разгласа обратио 
ученицима, честитао им славу и прочитао имена награђених ученика. Према 
традицији наше школе, награда Похвалница Светог Саве додељује се 
ученицима четвртог и осмог разреда које су ученици и наставници изабрали 
као оне који су најбоље представљали школу у претходном периоду, који 
су, осим успеха у настави и ван наставе, показали наглашену хуманост, лепо 

Данијела 
Станковић 
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васпитање и позитивне људске вредности. Награђујући ученике који их 
свакодневно показују, школа жели да искаже подршку и подстакне да се 
оне негују, рашире, али и вреднују у окружењу. Овогодишњи добитници ове 
награде су Тара Лукић, ученица четвртог разреда и Ања Корак  и Нађа 
Пријовић, ученице 8. разреда. Овом приликом им од срца честитамо, 
верујући да ће особине које носе сачувати и у будућности и даривати свом 
окружењу оно најлепше у људима, што и јесте најважније наслеђе Светог 
Саве, чије име данас прослављамо. 
Ученицима је награда додељена у учионицама, а резање славског колача уз 
присуство по једног представника из сваког одељења и свих наставника и 
радника школе, обављено је у школској сали. 
Иако скроман, овај 27. јануар сачувао је на овај начин лепоту школске славе, 
а најлепши део овог дана некако је и утисак потписника овог текста: осмејак 
на лицу сваког детета у школи са перецом у руци! Надајмо се да ћемо дуго 
чувати ову традицију и осмехе на дечјим лицима! 
Свима ђацима и њиховим родитељима, учитељима, наставницима, 
радницима школе, њиховим породицима, али и свима осталима од срца 
желимо срећну славу! 
 

31. јануар 
2022. 

Ревија словеначког филма   
Крај јануара и почетак фебруара резервисани су за приказивање актуелних 
словеначких филмова у Центру за културу у Ковину у сарадњи са 
Удружењем Словенаца“Логарска долина“ из Панчева. Присуствовали смо 
пројекцији омладинског филма “Ко је са мном“ у понедељак, 31. јануара. 
Овај филм је уједно и отворио тродневну ревију филмова. Ученици су имали 
прилике да уживају у авантурама четворо тинејџера чланова фото-секције и 
њиховим догодовштинама у планини. Филм им се допао посебно јер је 
близак њиховом узрасту. Била је ово прилика да након дужег времена 
посетимо филмску пројекцију. 

Маша Вулетић 

04. фебруар 
2022. 

Најава: Прешернов дан 
 

 

05. фебруар 
2022. 

Општинско такмичење из физике  
Општинско такмичење из физике одржано је 05.02.2022. године у Основној 
школи "Сава Максимовић" у Мраморку.  
Ученици наше школе остварили су следеће ретултате: 
Душан Гвозденовић - 3. место 
Стефан Митровић - 2. место 
Честитамо ученицима и њиховм наставнику Јожефу Секељу. 
 

 

08. фебруар 
2022. 

Дан сигурнијег интернета  
Као и прошле године, наша школа активно учествује у обележавању Дана 
сигурнијег интернета, који организује удружење Insafe/INHOPE уз подршку 
Европске комисије широм света. 
Општи циљ је промовисање сигурније употребе онлајн технологија и 
мобилних телефона међу ученицима, родитељима и наставницима. Овакав 
вид подршке је посебно битан у време када су деца додатно упућена на 

Наставнице 
грађанског 
васпитања 
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онлајн наставу и континуирану употребу интернета. Тема овогодишњег 
Дана сигурнијег интернета је "Заједно за бољи интернет". 
У активностима су учествовали сви ученици старијих разреда кроз часове 
грађанског васпитања, којима су представљени материјали путем Гугл 
учионице а затим су учествовали у многобројиним интерактивним 
квизовима и играма како би се подсетили или обавестили како да сигурније 
проводе време на интернету. 
 

08. фебруар 
2022. 

Стабло генерације - 4. разред  
Данас су ђаци четвртог разреда  заједно са 
вероучитељем  Душаном   засадили своја стабла генерације. Уочи Светог 
Трифуна, вероучитељ сваке године ђацима четвртог разреда и школи 
поклони стабло воћа које засади у дворишту школе са ђацима. На овом 
часу  живота,како је рекао вероучитељ, ученици су видели и чули како се 
сади младо стабло,како га треба  пазити и с љубављу га неговати да би дало 
плодове. Ученици су  уживали слушајући ову животну лекцију. Захваљујемо 
се вероучитељу на поклону и лепој идеји која постаје традиција у нашој 
школи. 

Учитељице 
Снежана Корак 
и Хермина 
Ђукић и 
вероучитељ 
Душан Васић 

10. фебруар 
2022. 

Радионица поводом Прешерновог дана 2022.године - Колико се познајемo    
У четвртак,10. фебруара у Галерији Центра за културу у Ковину, 
традиционално смо обележили културни празник Словенаца - Прешеров 
дан. Овогодишња тема била је традиционална музика, ношња и становање 
Словенаца и Срба. Учесници радионице имали су прлике да се у првом делу 
кроз музички квиз упознају са словеначком музиком од праисторијског 
периода па до савременог доба. У другом делу било је речи о елементима 
традиционалне ношње оба народа, приликама у којим се носе, изради... 
Приказана је и макета старе банатске куће са економским двориштем и 
словеначки алпски тип куће. Учесници су самостално креирали и бојили 
своје луткице у народним ношњама - Костелку, Костелца, Штајерку и 
Штајерца... Изложбу ових радова поставићемо у холу школе. 
Након радионице било је прикладно послужење и дружење.Научили смо да 
нас много тога спаја - рецимо и један детаљ - словеначка химна Здравица је 
у ствари 7. део поеме Франца Прешерна,а српска химна Боже правде је 
такође део сценског уметничког дела Маркова сабља. 
Захваљујемо се Центру за културу на уступљеном простору и техничкој 
подршци и нашим деценијским пријатељима и сарадницима у програму 
Удружењу Словенаца „Логарска долина“ из Панчева. 
 

Маша Вулетић 

11. фебруар 
2022. 

Пројекат ученика трећег разреда  
Ученици трећег разреда тему пројекта за фебруар месец посветили су 
борби без дуванског дима. Тема је „Увек смета тета цигарета“. Упознавали 
су се штетности пушења и удисања дуванског дима. Израђивали су плакате, 
научили текст за извођење игроказа на тему штетности дуванског дима. 
Направили смо и презентацију и волели бисмо да је погледате. 

Ученици 3-1 и 3-
2, учитељице 
Весна Анђелков 
и Марија 
Поповић 

19. фебруар 
2022. 

 Одличан резултат на Књижевној олимпијади: у читању је нада 
На овогодишњем такмичењу Књижевна олимпијада (општински ниво), које 
је одржано у суботу 19. фебруара у Плочици, троје ученика наше школе 

Данијела 
Станковић 
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постигло је одличан резултат: Јана Стојковић освојила је прво место, Нађа 
Пријовићдруго место, а Новак Келе треће место у конкуренцији ученика 8. 
разреда. Треба нагласити да ово троје деце до сада није ни имало прилику 
да се такмичи, осим у петом разреду и то само из језика, а Књижевна 
олимпијада организује се само за ученике седмог и осмог разреда, при 
чему је прошле године за седмаке такмичење изостало због 
епидемиолошких компликација. То је разлог више да овај успех доживимо 
као још већи, осим оног који би сам по себи требало да се подразумева: 
треба нам знања, треба нам читање, а понајвише нам треба овакве деце, 
која су се за ово такмичење спремала у додатно компликованим 
околностима, будући да су наставу две године похађали у већ познатим 
околностима, да су последњих недеља у школу долазили тек на други дан, 
да су читали и учили док су њихови другари уживали у данима празника и 
распуста и, коначно, због чињенице да им се предметна наставница 
Данијела Станковић Ћулибрк у финишу припрема разболела од упорног 
двогодишњег непријатеља пристојног школовања, па је гугл-учионица 
прискочила у помоћ чак и за ову прилику. 
Како год, резултат није изостао, а ни одлично расположење које је пратило 
ове припреме. Суботње јутро 19. фебруара тако је обележио мали црвени 
фића, кроз чији се прозор од Ковина до Плочице вијорила застава, а који 
нам је одвезао и довезао победнике, сјајну децу на коју смо искрено 
поносни.  Коначно, после две године вратили су нам наду да се читање 
враћа међ' децу, а можда и да се деца враћају читању. Како било – нека нам 
књиге отворе нове победе на такмичењима која следе. 
Јани, Нађи и Новаку честитамо, желимо им успех у даљем такмичењу, а 
осталим такмичарима наше школе желимо нове успехе у наредним 
данима! 
 

20. фебруар 
2022. 

Општинско такмичење из математике 
Ученици наше школе остварили су одличне резултате на Општинском 
такмичењу из математике које је одржано 20. фебруара 2022. године у 
Основној школи "Јован Јовановић Змај" Ковин. 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Вук Богдан 2. 

Илић Андреј 3. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Лука Богдановић 3. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Милица Петковић 2. 

Урош Ђурашинов 3. 

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Презиме и име ученика: Освојено место: 

Душан Гвозденовић 2. 

  

 
СЕДМИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Стефан Митровић 1. 

  

 
ОСМИ РАЗРЕД 

Презиме и име ученика: Освојено место: 

Барбара Будимлић 2. 

Новак Келе 3. 
 

22. фебруар 
2022. 

Општинско такмичење у одбојци  
На Општинскмо такмичење у одбојци девојчице су освојиле 2. место, а 
дечаци 3. место. 

 

23. фебруар 
2022. 

Обележен Дан розе мајица  
И ове године подржали смо Дан розе мајица. Охрабрили смо ученике да 
обуку розе мајицe у част овог дана када се подиже свест и ми сви стајемо 
против насиља било које врсте међу вршњацима. 
Да подсетим: овај дан се обележава од 2007. године када су два ученика 
желела да подрже друга кога су напали због боје мајице. Купили су 50 розе 
мајица и његови другови и вршњаци су их обукли како би га подржали и 
заштитили. 
Овогодишњи слоган под којим се обележава дан је "Lif each other up“ ( 
„Уздигнимо једни друге“). У свету пуном различитости, желимо да 
уздигнемо једни друге како бисмо увидели лепоту свих наших култура, 
личности и како бисмо схватили да сви ходамо истим путевима. 
Такође, ове године се ставља у фокус насиље које се дешава на интернету и 
посвећује се цео месец март подршци против дигиталног насиља. 
Хвала што ћете подржати акцију и обући розе мајицу! 
Шта све можемо да урадимо у знак подршке овом дану? 
Поносно обући розе мајицу 
Започните разговор о безбедности, инклузији, подршци 
Дизајнирајте сопствени лого или слоган розе мајице 
Сазнајте што више о дигиталном насиљу 
 

Колектив ОШ „ 
Ђура Јакшић“ 

23. фебруар 
2022. 

Прича о Дану розих мајица (продужени боравак) 
Широм света се последње среде у фебруару обележава као Дан борбе 
против вршњачког насиља. Све је почело 2007. године,  након што је 
канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе мајицом на себи и 
због тога претрпео ругање и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је 
розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. 
Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у 
школи који су их носили као подршка дечаку. Ученици су почели и сами да 
долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе 
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против вршњачког насиља у школама који се широм света обележава 
последње среде у фебруару. 
Ми смо, у нашем боравку, обележили Дан розих мајица. 
 

24. фебруар 
2022. 

Засади „одељењско“ дрво 
Трећи циклус пројекта „Засади дрво“ под називом „Четири годишња доба“, 
званично почео 3. септембра. Планирана је садња 200.000 садница широм 
Србије и наставак активности у циљу информисања и едукације, а чији је 
примарни циљ промена навика грађана. 
 Пакети са садницама стигли су у све школе у Србији, што је први део акције 
"Засади дрво". 
У то име ми смо нашу малу акцију посветили најмлађима који су испред 
школе засадили своје одељењске бориће. Ова акција је искоришћена да се 
ученицима првог разреда развије позитиван однос према очувању животне 
средине. У четвртак, 24. фебруара 2022., ученици првог разреда са својим 
учитељицама Валентином Жеберан и Вањом Рајић осмислили су акцију у 
којој су се деца забавила, поиграла и научила да је њихово одељењско дрво 
– садница белог бора и да ће моћи да је прате док расте у свим годинама 
свог основног школовања. 
Забележили смо ову занимљиву акцију. 
 

Актив првог 
разреда 

26. фебруар 
2022. 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
Општинско такмичење из српског језика одржано је 26.2.2022. у нашој 
школи. Наставници и ученици окупили су се око 09.30 како би у 10.00 
почело тестирање. Након сат и по времена оформљене комисије 
прегледала су тестове и рангирале ученике по освојеним бодовима. Након 
тога уприличена је додела диплома најбољим такмичарима, похвалница 
свим учесницима и захвалница наставницима који су децу довели на 
такмичење. Ученике наше школе припремале су наставнице Маша Вулетић, 
Данијела Станковић Ћулибрк и Марија Михајлов Ђорђевић. Организацијом 
такмичења као домаћини руководили су директор школе Саша Петровић и 
наставница српског језика Маша Вулетић, у сарадњи са осталим члановима 
колектива наставног и ненаставног особља. 
Резултати за ОШ "Ђура Јакшић": 

 
5. разред - Милица Петковић 2. место 

 
6. разред - Владимир Лакићевић, Душан Гвозденовић и Матеја Мариновић 
3. место 

 
7. разред - Катарина Радивој 3. место 

 
 
Ученици 5, 6. и 7. разреда пласирали су се на окружни ниво такмичења, те 
су пред њима дани додатне наставе. 

Марија 
Михајлов 
Ђорђевић 

02. март 
2022. 

Мали сајам спорта   
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У среду 2. марта у фискултурној сали наше школе организован је Мали сајам 
спорта. Мали сајам спорта је манифестација коју Спортски савез Србије, уз 
подршку Министарства омладине и спорта, организује десету годину 
заредом. Главни циљ је да се уз помоћ територијалних спортских савеза 
промовише спортска понуда града/општине и на тај начин привуче што 
више деце да се баве спортом. Деца и млади током читавог дана обилазе 
спортске клубове на једном месту, а уз овај програм организована је 
едукација спортских стручњака.  
Сајам је посетио велики број наших ученика. 
 

04. март 
2022. 

На часовима румунског језика обележен празник Марцишор 
Марцишор је специфичан румунски празник који обележава долазак 
пролећа. 
  
Ученици наше школе који похађају наставу румунског језика са елементима 
националне културе израдили су „марцишоаре“ – мале брошеве сачињене 
од двеју испреплетених нити црвене и 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. 
  
Ми смо такође наше марцишоре окачили о гране дрвећа у нашем школском 
дворишту, а неки од ђака изабрали су да своје марцишоре поклоне 
другарима или родитељима. На овај начин негујемо мултикултуралност и 
обичаје нашег краја.  
 

Ана Албу Савић 
и Оља 
Новокмет 

05. март 
2022. 

Општинско такмичење из енглеског језика 
Општинско такмичење из енглеског језика за ученике 8. разреда одржано је 
5. марта у Баваништу.  Као и сваке године, љубазни домаћини ОШ "Бора 
Радић" дочекали су наше ученике, распоредили их у своје такмичарске 
клупе и убрзо је почело тестирање. Након прегледања тестова и рангирања, 
комисија је објавила резултате. Сви учесници су добили похвалнице, а 
ученици који су се пласирали на окружни ниво такмичења добили су 
дипломе. Међу њима су и ученици наше школе: Барбара Будимлић, Маша 
Дивац и Тадија Поповић који су сјајно урадили тесове и успели да се 
пласирају на наредни ниво такмичења и поред ригорозних пропозиција на 
овом такмичењу.   Честитке нашим ученицима и пуно среће у наставку 
такмичења. 

Маријана Илић 

05. март 
2022. 

Окружно такмичење из физике  
Окружно  такмичење из физике одржано је 5. марта 2022. године у Основној 
школи "Аксентије Максимовић" у Долову.  
Нашу школу представљао је Душан Гвозденовић, ученик 6.разреда. Душан 
је на овом нивоу остварио 4. место и похвалу. 
Све честике Душану и досадашњем наставнику физике Јожефу Секељу. 
 

Ана Ритопечки 
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06. март 
2022. 
 

Општинско такмичење из немачког језика 
Tакмичење из немачког језика одржано је 6.3.2022. у Баваништу. 
Такмичили су се Алијевић Диана и Ања Корак из 8-1, Пивљаковић Марија из 
8-2 и Поповић Тадија из 8-3. Нико се није нажалост пласирао за даље нивое 
такмичења.  
Најбољи резултат освојила је Диана Алијевић, на другом месту је био 
Поповић Тадија, а треће су делиле Корак Ања и Пивљаковић Марија. 
Учествовале су још само две такмичарке из ОШ "Ј.Ј.Змај" које  такође нису 
успеле да се пласирају. Ученици су ипак били задовољни оствареним 
резултатом с обзиром на тежину теста. Домаћини су показали изузетно 
гостопримство и учинили су све да се осећамо што пријатније. 

Оливера Милер 
Здравковић 
 

06. март 
2022. 

Општинско такмичење из хемије  
И ове школске године општинско такмичење из хемије одржано је у 
основној школи „Паја Маргановић“ у Делиблату. Такмичење је одржано 6. 
марта 2022.године. Екипа наше школе је била бројна, али се нико није 
вратио без дипломе. Резултати наших ученика су следећи. 
Седми разред 
1. Анђела Стефановић- 1.место и пласман на окружно такмичење 
2. Исидора Глигоријев-1.место и пласман на окружно такмичење 
3. Стефан Митровић -2.место 
4. Владана Цаптенић -3.место 

 
Осми разред 
1. Барбара Будимлић - 1.место и пласман на окружно такмичење 
2. Новак Келе 2. место 
3. Ана Лукић -3.место 

 
 

Ана Ритопечки 

08. март 
2022. 

8. март (продужени боравак) 
Међународни дан жена или, колоквијално, 8. март (Осми март), дан је 
посвећен женама и слави се сваке године 8. марта. Овај дан је настао као 
дан борбе за женска људска права, односно дан борбе за економску, 
политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца.  
Уз мање брига и пуно здравља, срећан  празник 8. март желе вам деца из 
продуженог боравка. 
 

 

10. март 
2022. 

 1. место на Општинском такмичењу у фудбалу 
Мушка екипа наше школе освојила је 1. место на Општинском такмичењу у 
фудбалу. 

 

11. март 
2022. 

Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 
Центар за кулутуру у Ковину био је домаћин Општинске смотре рецитатора 
„Песниче, народа мог“ у петак, 11. марта. Овогодишњи селектор био је 
драмски уметник Александар Дунић. Све учеснике и наставнике који су 
припремали ђаке похвалио је и афирмативно се изразио о наступима. 
На окружно такмичење пласирали су се: Тијана Киферов 8/3, Сара 
Максимовић 7/1 , Уна Николић 7/1, Срна Максимовић 2/1, Јана Стефановић 
3/1 и Душан Ранђеловић 3/1. 

Маша Вулетић 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

Похвале за учешће добиле су Бојана Киферов 6/1 и Јана Михајловић 3/2. 
Похвале заслужују и Дуња Корак , која је говорила стихове на румунском 
језику и Милица Трипковић , обе из 3/1. 
Желимо успеха учесницима окружног такмичења, а остале подстичемо да и 
даље негују културу говора и казивања стихова. 
 

 

18. март 
2022. 

52. Зонска смотра рецитатора "Песниче народа мог" 
18. марта одржана је 52. Зонска смотра рецитатора ,,Песниче народа мог". 
Учествовали су наши ученици млађи узраст: Срна Максимовић 2. разред, 
Стефановић Јана 3. разред и Душан Ранђеловић 3. разред. 
Средњи узраст: Николић Уна 7. разред, Максимовић Сара 7. разред и 
Киферов Тијана 8. разред.. 
За Покрајинску смотру рецитатора пласирали су се Срна Максимовић 2. 
разред и Душан Ранђеловић 3. разред. Честитамо им на постигнутом успеху. 
Сви наши ученици су били одлични и имамо све похвале за њихово 
представљање наше школе. 
Све честитке свим учесницима, а Срни и Душану желимо успешно даље 
такмичење. 
 

Јевросима 
Ромић, 
Весна  Анђелков 
и Маша Вулетић 

19. март 
2022. 

Дан ласта (продужени боравак)  
У сусрет пролећу,  19. март се у свету слави као Дан ласта.  Ласте су одувек 
биле симбол љубави и младости. Код Старих Словена ластавица је била 
срећна птица,поистовећивали су је са Весном, богињом пролећа и 
младости.Сматра да је велика срећа када ласте свију  гнездо испод  крова 
породичне куће.                                                                 
Обележавање овог дана је започело још у 18. веку , а ми смо у боравку 
обележили овако. 
 

 

 
19. март 
2022. 

Књижевна олимпијада: ОПРАВДАНА НАДА 
У суботу 19. марта одржано је такмичење ученика из књижевности – 
Књижевна олимпијада. Најбоље пласирани ученици из општина одмерили 
су овога пута снаге у Вршцу. Наш представник из узраста ученика осмог 
разреда, а уједно и једини представник овог узраста из наше општине, била 
је Јана Стојковић, ученица 8-2 одељења.  Иако овога пута на пут нисмо 
отишли црвеним фићом, добре жеље пријатеља из школе и из града, а још 
више Јанино знање, учиниле су своје, па се Јана, на понос оних које је 
представљала, вратила са освојеним трећим местом у округу. Претходни 
викенд за нашу школу донео је много добрих резултата, а на овај начин 
допринос дајемо и ми, са надом да ће се такви резултати наставити и у 
данима који следе! 
Од срца честитамо Јани Стојковић, али и свим ученицима који су нас 
обрадовали успесима на такмичењима иза нас! 
 

 

19. март 
2022. 

 Општинско такмичење из географије  
Општинско такмичење из географије је после двогодишње паузе одржано у 
ОШ „Ђура Филиповић“ у Плочици. Такмичење је одржано у суботу 19. марта 

Бранка 
Спирковић и 
Роберт Мучи. 
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2022. године. Нашу школу је представљало петоро ученика. Резултати 
наших ученика су следећи: 
Седми разред 
1. Владана Цаптенић – 2. место и пласман на окружно такмичење 
2. Страхиња Николић – 2. место и пласман на окружно такмичење 
3. Стефан Митровић 

 
Осми разред 
1. Барбара Будимлић – 2. место и пласман на окружно такмичење 
2. Лаза Богдан – 3. место 
 

20. март 
2022. 

Општинско такмичење из историје  
Општинско такмичење из историје одржано је 20. марта 2022. у ОШ "Миша 
Стојковић" у Гају. Наши ученици показали су завидно знање. 
Шести разред: Душан Гвозденовић 1. место, Владимир Лакићевић 3. место-
пласман на Окружно такмичење. Петар Милојков, ученик шестог разреда, 
освојио је четврто место. 
Седми разред: Владана Цаптенић 1. место--пласман на Окружно 
такмичење. 
 

Јелена Дивнић 

21. март 
2022. 

Пролеће у нашем боравку 
Првог дана пролећа зашаренио се наш продужени боравак. Заблистао је у 
лепоти боја и креативности ученика. 

 

22. март 
2022. 
 

Светски дан вода (продужени боравак) 
Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта са циљем истицања 
значаја који има вода као и подизања свести о глобалној кризи са водом. 
Ми смо овај датум  обележили у нашем боравку разним активностима. 
 

 

22. март 
2022. 

"Пажљивкова смотра" 
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са 
локалним Саветом за безбедност саобраћаја организовала је Општинско 
такмичење "Пажљивкова смотра".Циљеви такмичења су развој и 
унапређење саобраћајног образовања, васпитања деце, унапређење знања 
и ставова о безбедном учешћу у саобраћају. 
На овом такмичењу ученици првог разреда, наше школе ,освојили су 1. 
место и пласирали се на Регионално такмичење. 

 

28. март 
2022. 

Веза живе и неживе природе  
У природи је све повезано (корелација предмета свет око нас и дигитални 
свет) - I1 одељење. 

Валентина 
Жеберан 

29. март 2022 Пројектна настава - Животне заједнице 3-2 одељење  
Били смо вредни, маштовити, креативни, а кроз рад на пројекту, што је било 
веома лепо, дружили смо се. 
Наши радови, уз банатске куће које смо направили у претходном пројекту, 
изложени су у школском музеју. 
 

Марија 
Поповић 
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01. април 
2022. 

Дани школе на часовима језика  
Старији основци обележили су Дане школе низом врло занимљивих и 
несвакидашњих активности. Направили смо један кратки видео како бисмо 
дочарали атмосферу.  
Позивамо вас да погледате. 
 

 

01. април 
2022. 

Литерарни конкурс школске библиотеке 
Ове школске године обележили смо Дан наше школе 1. априла. 
Организоване су разне активности за  ученике, а једна од њих је била и 
Литерарни конкурс школске библиотеке. 
Ученици свих узраста писали су саставе на задате теме, а најуспешнији су и 
награђени књигама. 
Овог пута награђени су следећи ученици: Јован Новокмет 1/1, 
Ђорђе  Арсенов 3/1, Сара  Милутинов 3/2, Дуња Илић 4/1, Стефана 
Стевановић 7/1, Меланиа  Домокош 7/3 и Маша  Дивац 8/3. 
Свим награђеним ученицима честитам и желим да наставе да негују љубав 
према писању и читању. 

библиотекар - 
Сенка Стоја 

02. април 
2022. 

Willkommen 2022.  
У суботу 2.4.2022.  је одржано 10. међународно такмичење страних језика 
“Willkommen 2022”. Први круг такмичења  је овога пута одржан у нашим 
учионицама. Ученици су на претходном такмичењу остварили лепе 
резултате. Ове године је пријављено чак 56 ученика наше школе и надамо 
се одличним резултатима и пролазак у нови круг такмичења. 

 

04. април 
2022. 

Дигитални свет (2-3 одељење)  
Ученици 2/3 са својом учитељицом Наташом су посетили кабинет 
информатике. У овом лепом дружењу са компјутерима настали су и наши 
први цртежи. Нимало тешко направили смо корелацију са светом око нас, 
ликовном културом. Од сада чешће ћемо посећивати кабинет информатике 
и радити занимљиве и необичне ствари. 

 

05. април 
2022. 

Извештај са Oпштинског такмичења у атлетици и мини атлетици 
Ученици 60м: 
2. место Вукашин Велчановић 4-1 
Ученице 60м: 
1. место Андријана Силађи 4-2 
Ученице скок у даљ: 
1. место Марина Керец 4-2 
Михајло Николић- 4-2 -без освојеног места 
Ученици бацање вортекса: 
2. место Матеја Милојков 4-1 
Ученице бацање вортекса: 
2. место Лена Журжинов 4-2 
  

 
5.- 6. РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА 
Ученици 60м: 
1. место Алекса Радоман 

 



 

68 
 

Ученици 300м: 
1. место Филип Филеп  
Ученици скок у даљ: 
1. место Максим Адамов  
Ученици бацање кугле: 
3. место Андрија Ћуковић  
Ученице бацање кугле. 
2. место Анђела Силађи  
  
7.- 8. РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА. 
Ученици 100м: 
2. место Павле Кораћ  
Ученице 300м: 
2. место Сања Пешић  
Ученици 800м: 
1. место Огњен Бређан  
Ученице 600м: 
2. место Тијана Петровић  
Ученици скок у даљ: 
2. место Огњен Младеновић  
Ученице скок у даљ: 
3. место Ивона Јованов  
Ученици скок у вис: 
1. место Андрија Шебешћен  
Ученице скок у вис: 
1. место Софија Царић  
Ученици 4x100м: 
1. место ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин 
Ученице 4x100м: 
2. место ОШ "Ђура Јакшић“ Ковин 
 

05. април 
2022. 

Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу“ 
У уторак 5.4.2022. одржано је Oпштинско такмичење „Шта знаш о здрављу“ 
у организацији Црвеног крста Ковин. Наши ученици су се спремали за ово 
такмичење са наставницом биологије, Мајом Обрадовић Вукосављевић. 
Они су, као и претходних година, остварили запажен успех јер су у првих 
десет. Маша Дивац 8-3 је освојила 2. место, добила је диплому и награду. 
Нађи Пријовић 8-2 је за 0,5 поена измакло 3. место. Филип Живанов 8-1 је 
освојио 5. место.  У првих десет су и: Диана Алијевић 8-1, Марија 
Пивљаковић 8-2 и Сара Комарица 8-3. Овим путем их похваљујемо за 
постигнут успех. 

 

05. април 
2022. 

Дан дечје књиге у библиотеци "Вук Караџић" Ковин  
Поводом Дана дечје књиге и литерарног конкурса десило се књижевно 
дружење са Иваном Нешић у  уторак 5. априла са почетком од 11 часова у 
дворишту библиотеке у Ковину. Овом приликом су објављени и награђени 
учесници литерарног конкурса. 
Награђени и похваљени учесници конкурса: 
Нижи разреди 
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1. Емилија Вукајловић, ученица трећег разреда ОШ ,,Ђура Јакшић Ковин за 
рад на тему ,,Шта је за мене нежност“ 
2.  Дуња Корак,  ученица трећег разреда ОШ ,,Ђура Јакшић Ковин за рад на 
тему ,,Постидела сам се највише на свету“ 
3.  Ивона Палић, ученица првог разреда ОШ ,,Ђура Јакшић Ковин за рад на 
тему ,,Волим ову бајку“ 
4. Сара Милутинов, ученица трећег разреда ОШ ,,Ђура Јакшић Ковин за рад 
на тему ,,Волим ову бајку“ 
Виши разреди 
1. Илија Котарица, ученик седмог разреда ОШ ,,Ђура Јакшић“ Ковин за рад 
на тему ,,Осећам срећу“ 
2.  Стефан Савић, ученик осмог разреда ОШ ,, Ђура Јакшић“ Ковин за рад на 
тему ,,Осећам срећу“ 
Ученик Никола Ранчић је посебно похваљен за свој рад на тему " Осећам 
срећу". 
Честитамо! 
 

06. април 
2022. 

На изложби Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић 
У Галерији Центра за културу посетили смо изложбу слика Миће Попивића и 
Вере Божичковић Поповић.Ово је јединствен културни догађај за наш град – 
прилика да видимо платна нашег великог уметника Миће Поповића и 
његове супруге Вере. 
Мића Поповић је рођен 1923.године у Лозници.Са породицом се у раном 
детињству преселио у Београд где је завршио основну школу и 
гимназију.После Другог светског рата уписује Академију и завршава је у 
класи чувеног Ивана Табаковића.Још као студент у Задру формира са 
осталим колегама са класе Задарску групу. 
Године 1950.отвара своју чувену изложбу са 160 радова , у каталогу штампа 
свој програмски манифест-кредо.Након ове изложбе са супругом Вером 
одлази у Париз.Следе многобројне изложбе у земљи и иностранству , 
награде . 
Мића Поповић се бавио и филмом и позориштем.Први дугометражни филм 
режира 1963.године „Човек из храстове шуме“.У Атељеу 212 режира комад 
„Виктор или деца на власти“,ту су и филмови „Рој“, „Камени деспот или 
једина могућност народне песме Хасанагиница“ и други . 
На Њујоршком државном универзитету био је предавач,путује по 
Америци...ствара.Постаје редован члан САНУ . Преминуо је у Београду 
1996.године. 
Најпознатије његова дела су : У част Рембранту , Ја сам пао , Барка , Мали 
гастарбајтер ,Грађани , Сузана и старац , Две жене , Друга класа . 
У изложби смо истински уживали , а затим одржали час на тему : Потера за 
пејзажима -путопис једног другог сликара Пеђе Милосављевића. 
 

Маша Вулетић 

06. април 
2022. 

Угледни час немачког језика 
Дана 6.04.2022. одржан је угледни час у одељењу 5-1. Ученици су на 
немачком језику представљали себе, своју породицу и своје љубимце. 
Припремили су уз то презентације које су се састојале само од слика , 
цртежа или фотографија из њиховог живота. Часу су присуствовали педагог 
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Иванка Момиров, професорка српског језика Марија Михајлов Ђорђевић , 
као и ученици  5-3 којима је она одељењски старешина. Када су ученици 5-2 
завршили своје презентације остало је времена, па су се и ученици 5-3 
спонтано укључили и представљали се, иако нису били припремљени на то. 
Сви  су  били узбуђени и радосни, јер су показали да су пуно научили , да су 
савладали трему и за то добили заслужени аплауз. 

07. април 
2022. 

Мали градски фестивал науке  
Малим и готово спонтаним скупом, одржаним 7. априла, у релаксираној 
атмосфери презентовања најбољих радова на тему Доприноси Михајла 
Пупина и Николе Тесле развићу људске цивилизације, на ком су 
учествовали ученици три градске школе из Ковина, ове године је у нашој 
школи заживео Мали градски фестивал науке и због тога смо веома 
поносни. Реч је о дружењу и истовремено размени идеја међу ученицима 
градских школа, а кроз учешће у фестивалу радимо на развијању 
толеранције, међусобног уважавања и размени идеја, које се, сматрамо, на 
тај начин најбоље преносе, а иновативни процеси најбоље успевају у таквим 
околностима. Сама идеја о оваквом фестивалу родила се спонтано у једном 
опуштеном и неформалном разговору, који нам је потом постао зевезда 
водиља. Резултат је више него сјајан! 
Фестивал је првобитно осмишљен као учешће ученика на конкурсу 
„Доприноси Михајла Пупина и Николе Тесле развићу људске цивилизације“ 
и требало је да буде организован на нивоу школе, а да у њему учествују 
ученици осмих разреда. Идеја се, међутим, даље развијала тако да се иста 
активност пренела и на друге две школе у граду, па смо добили прави мали 
градски фестивал науке. Бриљантно презентовање радова на ову тему 
даривали су присутнима победници из својих школа – из наше су то биле 
Нађа Пријовић и Јана Стојковић, најбоље у конкуренцији још шест парова, а 
на градском фестивалу учешће из других школа узеле су и Анђелија 
Стојилковић из ОШ "Десанка Максимовић",  Дариа Андреа Чанчар из ОШ 
"Јован Јовановић Змај", победнице из друге две школе. Посебан задатак 
имали су Новак Келе и Тадија Поповић, својеврсни наратори и водитељи 
фестивала, који су имали задатак да присутне поведу кроз најважније 
чињенице везане за живот ове двојице научника. Фестивал је ове године 
имао ревијални карактер, па се сви учесници сматрају победницима. 
Посебно нам је важно да поменемо да је овом првом фестивалу као 
почасни гост присуствовао наш драги колега и наставник Јожеф Секељ, чије 
је присуство посебно инспирисало ученике наше школе да најбоље што 
могу представе своје радове, јер је управо он тај који их је годинама, све до 
пре неколико недеља, учио не само о важности науке, већ и о 
посвећености, без које нема комплетног успеха. На тај начин учинили смо и 
да се плодови његовог дугогодишњег рада виде у најкреативнијем могућем 
светлу, од сада уз подршку у виду његове наследнице Ане Ритопечки. 
Фестивалу су присуствовале и наставница енглеског језика Оља Новокмет, 
директор школе Саша Петровић, те предметне наставнице историје, физике 
и хемије и ментори овим ученицима Јелена Дивнић, Наталија Петровић и 
Ана Ритопечки. 
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После дивних утисака остаје обећање, али и нада, да ће се овај скуп 
претворити у традиционални, па нестрпљиво ишчекујемо следећу годину и 
нове идеје. 

07. април 
2022. 

Мале олимпијске игре 2022. 
Одржане су Мале олимпијске игре у нашој сали 7.4.2022. године у 10 
часова. 
Ученици трећих разреда :екипа девојчица и  екипа дечака освојили су прво 
место и златну медаљу. Пласирали су се за окружно такмичење. 

Учитељице 
Марија 
Поповић и 
Весна Анђелков 

08. април 
2022. 

Београдскa филхармонијa - концерт "Генијална деца која мењају свет"  
У петак, 8. априла 2022. године, били смо у Београдској филхармонији на 
концерту "Генијална деца која мењају свет".  
Кроз ову генијалну причу, води нас филхармоничарка Славица Перић. 
Финале концерта је врисак оркестра и публике у делу "Сплав ловаца на 
диносаурусе". Дело је написала саговорница наше водитељке и 
композиторка,  Миа Мићић, са само 11 година, инспирисана вожњом на 
ролеркостеру. 
Сазнали смо више о музичким вундеркиндима који су померили границе. 
Слушали смо дела Моцарта, Бетовена, Менделсона и Сен- Санса. 
Деца су имала прилику да упознају још једног музичког генијалца, пијанисту 
Ивана Тасовца, уз његов снимак чувене композиције "За Елизу". 
Дружење са филхармоничарима је било сјајно. Одушевљени смо и пуни 
утисака.  
 

Марија 
Поповић 

09. април 
2022. 

Покрајинска смотра рецитатора  
Од 8-10. априла одржана је традиционално 52. Покрајинска  смотра 
рецитатора у Сечњу под називом ,,Песниче народа мог,,. 
Нашу школу су представљали: Максимовић Срна, ученица 2. разреда и 
Душан Ранђеловић ученик 3. разреда.Нису су се пласирали за републичку 
смотру, али су лепо представили нашу школу. Сам пласман на покрајинску 
смотру је велик успех. Све похвале ученицима. 
 

учитељице 
Ромић 
Јевросима и 
Анђелков Весна 
 

09. април 
2022. 

Окружно такмичење из хемије 
И ове школске године окружно такмичење из хемије одржано је у средњој 
пољопривредној школи „Вршац“ у Вршцу. Такмичење је одржано 9. априла 
2022.године. Екипу наше школе представљале су три сјане девојке и 
оствариле сјајне резултате. 
Седми разред 
1. Исидора Глигоријев-1.место  и чекамо обавештење да ли има пласман на 
следећи ниво такмичења. 
2. Анђела Стефановић- 3.место 
Осми разред 
1. Барбара Будимлић - 3.место 
 

Наставник 
хемије 
Ана Ритопечки 

09. април 
2022. 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе 
Округ у гостима код нас 
У суботу, 9. априла одржано је Окружно такичење из српског језика и 
језичке културе, ове године први пут – у нашој школи. Стицај околности које 
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наш округ већ неко време стављају у незгодне ситуације по питању 
организације такмичења  за ђаке и професоре српског језика и 
књижевности, овога пута навео нас је да се одлучимо да позовемо ђаке и 
колеге да одмере своје знање управо код нас. Као и увек када се ради о 
великим корацима у свету професора и ђака, често невидљивом за очи 
јавности,  и овог пута је стуб реализације био ентузијазам професора, у овом 
случају професора српског језика наше школе – Марије Михајлов Ђорђевић, 
Маше Вулетић и Данијеле Станковић Ћулибрк, али и снажна подршка 
директора Саше Петровића и свих колега који су показали спремност да 
својим уделом поделе терет организације овог, не малог, такмичења. 
Наиме, такмичење је најпре требало да се одржи 2. априла у Великој Греди, 
потом је померено на 9. април, јер је за 2. април планирана наставна субота, 
а када је наставна субота померена за 9. април, цела организација почела је 
да клизи – најпре због планираног искључења струје у Великој Греди, а 
потом и због бројних такмичења из других предмета, која су планирана за 
исти дан или исти викенд. Након што смо се одлучили да уђемо у ову 
организацију и да буџет планиран за прославу Дана школе поклонимо за 
реализацију овог такмичења, дошло је до још једног померања – за 
поподневне часове. Тако је наставна субота по одобрењу надлежних 
институција одржана онлајн, а готово све колеге стављене на располагање 
организацији такмичења, па су се, симболично, дани школе продужили за 
још једну недељу – раднију него икад. 
За непуне две недеље такмичење је организовано готово до перфекције: од 
осмишљавања и штампања захвалница и диплома, преко протоколарних 
активности које су морале бити усклађене са строгим принципима 
организације, па до дочекивања гостију и ученика и дежурства колега који 
су своје суботње поподне и вече даривали овом догађају, на чему им се од 
свег срца на овај начин захваљујемо... Изискивало је све ово много времена 
и промишљања, још више ангажовања, али је добра воља и весело 
расположење целу ствар носило до  оног најважнијег – сјајних резултата! 
Осим што смо успешно угостили безмало стотину двадесет  ђака узраста од 
петог до осмог разреда, те више од шездесет професора, ученици наше 
школе постигли су сјајне резултате! 
 Милица Петковић, ученица 5. разреда освојила је 1. место  у свом узрасту, 
Матеја Мариновић, ученик 6. разреда  2. место, а 
Катарина Радивој, ученица 7. разреда 3. место 
Душан Гвозденовић и Владимир Лакичевић такође су заузели сјано 5. место 
у округуС 
Задовољство је на тај начин употпуњено на најлепши могући начин, па смо 
пуних срца до вечерњих сати, уз значајну помоћ колега Душана Симића и 
Драгане Јаћимовић из Баваништа, остали да попуњавамо табеле и 
прослеђујемо дан у збир оних које ћемо свакако по много чему памтити. 
Још једном се захваљујемо свима на помоћи, подршци и разумевању, а 
најважнијим и најмлађим учесницима овог догађаја – Милици, Матеји и 
Катарини – још једном од срца честитамо! 
 

09. април 
2022. 

Општинско такмичење "Шта знаш о саобраћају" Александар 
Милошевић 
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На Општинском такмичењу "Шта знаш о саобраћају" које је одржано у 
Дубовцу 9.4.2022. ученици наше школе су остварили следеће резлутате: 
У Ц категорији - дечаци 
1. место Борис Алексић 
2. место Тадија Милошевић 
У Ц категорији - девојчице 
2. место Тијана Киферов 
Сви ученици остварили су пласман на Окружно такмичење. 

 

10. април 
2022 

Oкружно такмичење из енглеског језика  
У недељу 10.4.2022. одржано је Oкружно такмичење из енглеског језика за 
ученике осмог разреда. Домаћин такмичења била је ОШ „Борисав Петров 
Браца“ у Панчеву. Тестирање ученика састојало се из два дела. Први тест је 
био везан за разумевање непознатог текста и тај део је био елиминаторног 
карактера. Након тога уследио је тест познавања речи и граматике енглеског 
језика.  

Име и презиме 
ученика 

Одељење 
Име и презиме 
наставника 

Број освојених 
бодова 

Освојено 
место 

Барбара 
Будимлић 

8-1 Маријана Илић 38 1. 

Тадија Поповић 8-3 Маријана Илић 36 2. 

Маша Дивац 8-3 Маријана Илић 33 / 

  
Ученици наше школе, Барбара Будимлић и Тадија Поповић, успешно су 
урадили оба дела теста и освојили прво и друго место на овом такмичењу. 
Барбара Будумлић остварила је пласман на Републичко такмичење. Иако 
није рангирана, Маша Дивац освојила је велики број бодова.  
Честитамо ученицима и наставници на сјајном успеху.  
 

 

10. април 
2022. 

Окружно такмичењe из историје  
У недељу, 10.4.2022. године одржано је Окружно такмичење из историје у 
ОШ"Братство-јединство" у Панчеву. Полазак је био испред школе у 8:00, а 
повратак у 16:30. 
Ученици су показали завидно знање. Владимир Лакићевић  6-1 освојио је 2. 
место, са освојених 37 бодова,његов друг Душан Гвозденовић 6-1 треће  са 
освојених 36 бодова. Само је један ученик имао за 1 бод више и освојио 1. 
место. Ученици 7. разреда Владани Цаптенић, за пар поена, измакао је 
одлазак на Републичко такмичење. Деца су сјајна. Свака им част! 
 

Јелена Дивнић 

10. април 
2022. 

Oпштинско такмичењe из биологије  
У недељу 10.4.2022. одржано је општинско такмичење из биологије. 
Домаћин је била ОШ „Десанка Максимовић“ из Ковина. Наши ученици су се 
за ово такмичење спремали са својом наставницом биологије, Мајом 
Обрадовић Вукосављевић. Постигли су одличан успех. 
5. разред: Нина Максимовић 5-2 је освојила 2.место, док су 3. место Мила 
Митровић 5-1 и Милица Петковић 5-3. Маша Богдан 5-1 (5.место) је 
похваљена за учешће. 
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6. разред: Душан Гвозденовић 6-1 и Матеја Мариновић 6-1 су заузели 1. 
место. Ивона Жегарац 6-2 (4.место) и Миа Анђелков 6-2 су похваљене за 
учешће. 
7. разред: Стефан Митровић 7-3 је освојио 1. место, Сара Максимовић 7-1 и 
Страхиња Николић 7-3 су заузели 3. место. 
8. разред: Милица Немет 8-3 и Ана Лукић 8-3 су са истим бројем бодова 
освојиле 1. место. Према броју бодова оне су и најбоље и на целокупном 
општинском такмичењу. Новак Келе 8-2 је заузео 3. место. 
Наши биолози су показали велико знање, најбољи су у категоријама 6, 7. и 
8. разреда. У свим категоријама су освојили дипломе, тако да ће на 
окружном такмичењу из биологије наша школа имати представнике у свим 
категоријама виших разреда. Свих 11 ученика који су освојили дипломе су 
се директно пласирали на наредни ниво такмичења. 
 

12. април 
2022. 

Угледни час немачког језика у одељењу 5-2 
Дана 12.04.2022. одржан је угледни час немачког језика у одељењу 5-2. 
Ученици су припремили презентације сачињене од слика, цртежа и 
фотографија које описују њих , њихову породицу и живот, а они су их 
објашњавали на немачком језику. Часу су присуствовале педагог Иванка 
Момиров, као и маме ученика Медић Вукашина и Миленковић Тијане. 
Гости су били и поједини ученици из 5-3 који су такође узели активног 
учешћа у часу. Фотографије је направила Нађа Пријовић, ученица 8-1. 
Ученици 5-2 су имали велику трему, али је публика била одушевљена и 
громким аплаузом наградила сваког учесника. 

Оливера Милер 
Здравковић 

12. април 
2022. 

Окружно такмичење "Пажљивкова смотра" 
На Окружном такмичењу ,,Пажљивкова смотра" у Вршцу ученици првог 
разреда освојили су 2. место. 
Све честитке малим ,али одличним познаваоцима саобраћајних правила. 
Захваљујемо се свим организаторима такмичења, а посебно Агенцији за 
безбедност у саобраћају Општине Ковин. 

Вања Рајић 

14. април 
2022. 

Ускрс у боравку 
Из траве вире уши меке 
дуге уши , малог зеке. 
Шта то тражи  он по трави , 
питају се мали мрави. 
Ту су и деца малена 
траже јаја шарена. 
За сваког једно јаје има 
срећан Ускрс желимо свима. 

 

14. април 
2022. 

 Позориштарење  
У добру праксу наше школе деценијама спадају и одласци у позориште. 
Време пандемије је направило пресек и у том погледу, па су ученици две 
године били ускраћени за овакве излете. Сезона позоришта је за нас 
отворена када је Центар за културу у Ковину у четвртак 14.4.2022. 
организовао играње монодраме „Милош велики – књаз српски“ по тексту 
Милована Витезовића, у режији Милана Руса. Насловну улогу играо је 
познати српски глумац Александар Дунић. Ученици наше школе имали су 

 



 

75 
 

прилику да са својим другарима из других школа присуствују једном живом 
часу историје, да чују мудрости изречене са доста духовитости. Сјајан 
сценски наступ поздрављен је великим аплаузом, а глумац је остао на сцени 
како би се публици захвалио на пажњи и фотографисао се са онима који су 
то желели. Наставак позориштарења уследио је после наставе када је 50 
ученика  отишло у Београд. Позориште „Душко Радовић“ давало је 
представу „Дечак са кофером“, која на адекватан начин прати актуелну и 
тешку светску тему – миграције услед ратова. Спој одличне глуме, музике и 
оригиналних сценских решења оставио нас је без даха. Запослени у 
позоришту, укључујући и глумце, показали су се као дивни домаћини па 
ћемо дружење са њима сигурно поновити. 

14. април 
2022. 

Ускршња декорација (2-1 и 2-3 одељење)  
 Ученици 2/1 и 2/3 су ових дана радили на уређењу ходника и учионица. 
Инспирација нам је био највећи хришћански празник Васкрс. Пред Вама је 
део наших радова. 

 

14. април 
2022. 

Paște fericit! Срећан Ускрс! 
Ученици нижих разреда који похађају наставу румунског језика желе вам: 
„Paște fericit! Срећан Ускрс!“ 

 

15. април 
2022. 

Зекине корпице за јаја  
Ученици 1 -1 су направили зекине корпице за јаја (корелација предмета: 
свет око нас, ликовна култура, слободна наставна активност). 

Валентина 
Жеберан 

21. април 
2022. 

Кад се мале руке сложе, све се може 
Ученици наше школе, са својим учитељицама и наставницима, дали су 
подршку удружењу Ковин – Хумано срце и својим радовима дали мали 
допринос Ускршњем базару. 
Наша школа је одувек учествовала у хуманитарним акцијама. Овог 
пута  ученици наше школе , са својим учитељицама и наставницима, дали су 
подршку удружењу Ковин – Хумано срце и својим радовима дали мали 
допринос Ускршњем базару. Своје радове даривали су Удружењу и на 
најлепши начин пренели поруку хуманости. 
 

 

22. април 
2022. 

Дан планете Земље  
 Ученици 1-1 разрда су посветили час Међународном Дану планете Земље.  
Погледајте како је то изгледало.  

Учитељица 
Валентина 
Жеберан  
 
 
 
 

28. април 
2022. 

Дан планете Земље (3-1 одељење) 
22. април је Међународни празник, када се обележава  Дан планете Земље. 
Ученици 3-1 одељења су у групи сликали плакат на тему заштитимо нашу 
планету, па су тим поводом на макети посејали симолично жито како би 
пожелели да наша планета увек буде зелена и здрава за живот. 
Ово су њихови радови, све похвале за занимљиве идеје. 
 

Учитељица 
Весна Анђелков 

28. април 
2022. 

У сусрет „Данима ћирилице„ Маша Вулетић 
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Дечији сабор „Дани ћирилице“ покренут је давне 2002.године са жељом да 
допринесе очувњу српске културне баштине , језика и писма , песме и игре 
,старих заната , обичаја и православне вере. 
Окосницу Сабора чини конкурс за најбољи литерарни рад , најлепши 
калиграфски рад , иницијал , вез , и илустрацију и израду лутке у народној 
ношњи . 
Тема конкурса мењала се из године у годину : Вера , Нада  и Љубав , Срб, 
Милосђе , Доброта , Колевка , Част , Брат , Мостови , Будимо људи , 
Светиња. 
Овогодишња тема је Мудрост. 
Ученици 7/2 и 8/3 учествују на конкурсу у категорији литерарно-ликовног 
рада ( стрип ) и изради лутке у традиционалној српској ношњи.Одабрали 
смо лик Св.Саве као учитеља нашег народа и присетли се његових мудрих 
поука. Лутке су направљене са пуно пажње у детаљима  и трудом. 
Додела награда је крајем маја у Баваништу.Жири чине еминентни 
професори са факултета у Београду и ликовни уметници. 
„Дани ћирилице“ одвијају се под покровитељством Министарства 
просвете,Министарства културе и Општине Ковин. 
 

28. април 
2022. 

Резултати са такмичења "Willkommen 2022" 
Наша школа је и ове године учествовала на такмичењу које има за циљ да 
популаризује учење страних језика и развија свест о важности 
мултикултуралног друштва. Занимљива је чињеница да се сваке године 
повећава број заинтересованих за ово језичко надметање тако да са 
поносом можемо да закључимо да смо успели да подигнемо мотивацију 
ученика у овом смеру. Укупно је учествовало 56 ученика наше школе, сви су 
показали знања на високом нивоу, а појединцима је измакао пласман у 
други круг такмичења за бод. Најзапаженије резултате постигли су Растко 
Ћулибрк, IV-1 ( 4. место) и Митра Ђурашинов, VI-2 (4.место) за енглески 
језик и Дијана Алијевић, VIII-1 (5.место) за немачки језик, али похвале 
упућујемо свим учесницима! 
Честитамо свим нашим језичарима на одличним  резултатима и показаном 
нивоу знања и уједно поручујемо: учење новог језика представља нове 
могућности и нова искуства. 
Искористићемо овако лепу прилику да поделимо неке дивне цитате о 
учењу страних језика: 
„Никад нећете разумети један језик ако не разумете барем два“ - Џофри 
Валенс 
„Имати други језик значи имати другу душу“ -Шарлемањ 
„Ако разговарате са неком особом на језику који он разуме, ви му се 
обраћате. Ако са њим говорите његов језик, окренућете се његовом срцу. ”- 
Нелсон Мандела 
Актив наставника страних језика 

 

04. мај 2022. Општинско школско такмичење у спортском риболову  
Спортско риболовачког удружење "Дунавац 2020“, у сарадњи са Спортским 
Савезом општине Ковин, Црвеним Крстом Ковин и Туристичком 
организацијом општине Ковин, организовало је на градском излетишту 
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Шљункара Општинско такмичење деце школског узраста у спортском 
риболову у екипној и појединачној категорији. 
На такмичењу су учествовале и две екипе наше школе које је на такмичење 
водила наставница Ања Кирилов. 
За најбољу екипу проглашена је екипа наше школе коју чине: Будимлић 
Андрија, Ђурић Алекса и Радованов Стефан. 
У појединачној категорији најуспешнији такмичари из наше школе били су:  
Будимлић Андрија (1. место) 
Ђурић Алекса (1. место) 
Радованов Стефан (2. место) 
Јовановић Огњен (3. место) 
Сви учесници награђени су прибором за спортски риболов како би и даље 
наставили да се баве овим спортом, а најбољи су награђени медаљама. 
Након завршеног такмичарског дела волонтери Црвеног Крста  Ковин 
одржали су кратко предавање на тему болести зависности. 
 

05. мај 2022. Двојезични час у 1. разреду  
Ученици првог разреда наше школе имали су прилике да присуствују 
двојезичном угледном часу енглеског и румунског језика. Циљ овог часа био 
је усвајање терминологије о ускршњим празницима на оба језика. На часу 
смо се играли, слушали песмице на оба језика, правили честитке и усвојили 
основне појмове о Ускрсу на оба језика. Поред поменутих језика, наши мали 
ученици показали су  знање немачког, мађарског (који се такође учи у нашој 
школи) и других језика. Говорили смо и о обичајима, позајмљеницама, 
групама језика, а све прилагођено узрасту ученика. У пријатној атмосфери, 
време нам је пролетело, а ученицима се час веома допао. 
Поред основног циља часа, његов додатни циљ био је упознавање ученика 
са језицима наше средине, будући да наша школа изузетно велики значај 
придаје очувању мултикултуралности нашег града и општине. 

Ана Албу Савић 
и Оља 
Новокмет 

05. мај 2022.  Окружно првенство у атлетици 
На Окружном првенству у атлетици, ученици наше школе постигли су сјајне 
резултате: 
Софија Царић 3. - скок у вис (8. разред) 
Силађи Андријана 2. - трчање 60м (4. разред) 
Марина Керец 3. - скок у даљ (4. разред) 
Ђерић Стефан 3. - трчање 300м (7. разред) 
Адамов Максим 1. - скок у даљ (6. разред) 
Филип Филеп 1. - трчање 300м (6. разред) 
Радоман Алекса 1. - трчање 60м (6. разред) 
Првопласирани ученици пласирали су се на Међуокружно такмичење и на 
Олимпијаду! 
 

 

07. мај 2022 Окружно такмичење из биологије 
У суботу 7.5.2022. у Црепаји одржано је окружно такмичење из биологије за 
основне школе. 
Наши ученици са својом наставницом Мајом Обрадовић Вукосављевић су 
од школске 2009/2010. међу најбољима на свим нивоима такмичења из 
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биологије. И ове године то потврђују наши резултати. 11 ученика је било 
директно пласирано на окружно такмичење, али из личних разлога је ипак 
учествовало 9. Седморо од њих деветоро је освојило диплому. 
1.место- Мила Митровић 5-1, Матеја Мариновић 6-1 и Милица Немет 8-3 
2.место- Милица Петковић 5-3 и Стефан Митровић 7-3 
3.место- Ана Лукић 8-3 и Новак Келе 8-2 
Похвалу за учешће имају Нина Максимовић 5-2 и Сара Максимовић 7-1. 
Републичко такмичење се одржава само за 7. и 8. разред. Од петоро 
ученика, четворо њих се директно пласирало на републичко такмичење. 
Ана Лукић, Милица Немет, Новак Келе и Стефан Митровић ће представљати 
нашу школу на републичком такмичењу из биологије за 7. и 8. разред. 
 

07. мај 2022. Окружно такмичење из географије  
Окружно такмичење из географије одржано је 7.5.2022. у Основној школи 
,,Јован Стерија Поповић'' у Великој Греди. Нашу школу представљала је 
ученица седмог разреда Владана Цаптенић са наставником Робертом 
Мучијем и ученица осмог разреда Барбара Будимлић са наставницом 
Бранком Спирковић. 
Наша ученица осмог разреда Барбара Будимлић освојила је треће место. 
 

 

09. мај 2022. 
 

Обележен Дана победе над фашизмом  
Поводом Дана победе над фашизмом, Општина Ковин у сарадњи са 
Општинском организацијом СУБНОР-а организовала је у понедељак, 9. маја 
2022. године са почетком у 11 сати, полагање венаца и цвећа крај спомен-
обележја палим борцима НОБ-а у Другом светском рату и крај споменика 
руском пилоту Николају Михаиловичу Ускову.  
Церемонији полагања венаца и одавања почасти палим борцима 
присуствовала је и делегација наше школе. 
 

 

11. мај 2022.  Дуња Kорак освојила 2. место на конкурсу Црвеног крста Ковин  
Дуња Корак, ученица 3-1 одељења, је на конкурсу Црвеног крста "Крв живот 
значи" за ликовни рад освојила 2. место. 
Честитамо Дуњи! 
 

 

14. мај 2022. Пролећни крос 
Пролећни крос организован је на терену ФК "Раднички" Ковин 14. маја 2022. 
године.  
За организацију кроса били су задужени наши наставници физичког 
васпитања који изванредно обављен посао заслужују све похвале.  
Посебно се захваљујемо полицији која је регулисањем саобраћаја 
ученицима обезбедила сигуран пут од школе до терена и назад. 
РЕЗУЛТАТИ КРОСА 
ПРВИ РАЗРЕД 
Девојчице 
1. Нора Адамов 
2. Мила Радовановић 
3. Миа Ђондовић 
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Дечаци 
1. Давид Бајчетић 
2. Урош Ђондовић 
3. Обрад Грбовић 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 
Девојчице 
1. Невена Игњатовић 
2. Маша Досковић 
3. Анђела Петровић 
Дечаци 
1. Лука Станковић 
2. Филип Рашковић 
3. Виктор Црња 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Дечаци 
1. Ђорђе Арсенов 
2. Алекса Василијевић 
3. Душан Милошевић 
Девојчице 
1. Ива Крају 
2. Дуња Филиповић 
3. Нина Ђондовић 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Девојчице 
1. Андријана Силађи 
2. Дуња Илић 
3. Тијана Брањеску 
Дечаци 
1. Теодор Милошевић 
2. Вукашин Велчановић 
3. Филип Стојановић 
   Лука Богдановић 

 
ПЕТИ РАЗРЕД 
Дечаци 
1. Теодор Фораи 
2. Ћурчић Ненад 
3. Вукашн Марковић 
Девојчице 
1. Нина Зафировић 
2. Анастасија Рајковић 
3. Анабела Аранђеловић 

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Дечаци 
1. Алекса Радоман 
2. Петар Милојков 
3. Филип Филчеп 
Девојчице 
1. Бојана Киферов 
2. Анита Ненадић 
3. Миа Анђелковић 

 
СЕДМИ РАЗРЕД 
Дечаци 
1. Кораћ Павле 
2. Огњен Бређан 
3. Стефан Ђерић 
Девојчице 
1. Меланија Домокош 
2. Викторија Магда 
3. Уна Николић 
    Теодора Мирчов 

 
ОСМИ РАЗРЕД 
Дечаци 
1. Огњен Младеновић 
2. Синича Ћурчић 
3. Марко Милошевић 
Девојчице 
1. Тијана Киферов 
2. Марија Пејчић 
3. Мила Досковић 
 

16. мај 2022. Екскурзија 4. разреда  
Ове године су ученици 4. разреда ишли на екскурзију на Опленац. Посетили 
смо музеј Првог српског устанка,Карађорђев конак-музеј,кућу краља Петра, 
спомен цркву на Опленцу и пећину Рисовача. Понављали смо историју 
Србије и уживали у прелепој природи овог краја. 

Учитељице 
Снежана Корак 
и Ђукић 
Хермина и 
наставница 
енглеског Оља 
Новокмет 
 

16. мај 2022. Окружно такмичење "Мале олимпијске игре"  
У понедељак, 16.маја 2022. године, у хали наше школе, одржано је Окружно 
такмичење "Мале олимпијске игре". 
На такмичењу су у категорији трећих разреда, наше екипе и дечака и 
девојчица освојиле сјајно 2. место! 
Честитамо!           
 

Марија 
Поповић и 
Весна Анђелков 
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17. мај 2022. Упознали смо нову наставницу! (двојезични угледни час енглеског 
и немачког језика)  
Ученици четвртог разреда имали су прилике да присуствују двојезичном 
угледном часу енглеског и немачког језика. Циљ овог часа био је усвајање 
терминологије о кућним љубимцима, али је постао много више о тога. 
Замишљен је као оквир у коме би се ученицима четвртог разреда 
представио нови наставник и предмет који ће изучавати од наредне године. 
Упоређивали смо и уочавали сличности и разлике између ова два сродна 
језика. Певали смо песмицу и након пар минута закључили колико нам је 
знање енглеског језика помогло или одмогло да савладамо речи и фразе на 
новом језику. Говорили смо и о групама језика и њиховом развоју. У 
пријатној атмосфери, време нам је пролетело, а ученицима су били све 
време укључени и врло заинтересовани. 
 

Оливера Милер 
Здравковић и 
Оља Новокмет 
 
 
 
 
 

17. мај 2022. Екскурзија 1. разреда 
У 8 часова смо пошли на једнодневни излет. Посетили смо цркву Успења 
пресвете Богородице у Црепаји у којој су нас дочекали свештеник 
православне цркве и вероучитељ Душан Васић. Уживали смо у спортско - 
рекреативном центру ,,Ергела Бата Црепаја", где нам је послужен изузетно 
укусан ручак, у разгледању животиња, јахању и игри на справама. Много 
смо сазнали о прошлости у Народном музеју у Панчеву. Уз сладолед, шетњу 
и игру на обали Тамиша завршио се наш излет. Вратили смо се у Ковин у 19 
часова. 

Учитељице 
Валентина 
Жеберан и 
Вања Рајић 

18. мај 2022. Екскурзија 2. разреда 
У среду 18. маја ученици другог разреда били су на екскурзији. Посетили 
смо Београд и то Авалски торањ, споменик Незнаном јунаку, одушевили се 
Храмом Светог Саве и уживали у зооврту. 

 

19. мај 2022 Општинско такмичење у игри "Између две ватре" 
Данас је одржано Општинско такмичење у игри "Између две ватре" за 4. 
разред. 
Екипа наше школе је освојила 3. место. 
Подршка њихових другова и другарица им је много значила и помогла. 
Честитамо свим учесницима ! 
 

 

19. мај 2022. Екскурзија 3. разреда 
У четвртак, 19.5.2022. реализована је наша екскурзија на релацији Ковин- 
Нови Сад-Ковин.  
Путовање је било удобно и пријатно, захваљујући возачу и превознику СТУП 
Вршац. 
Посетили смо манастир Крушедол, а у Сремским Карловцима обишли смо 
Патријаршију, Саборну цркву Свети Никола, Богословију и чувену гимназију. 
Прошетали смо центром града. 
У Новом Саду, после ручка, посетили смо Природњачки музеј, а затим смо 
разгледали Петроварадинску тврђаву. 
Дан је био леп, видели смо и научили пуно. 

Весна Анђелков 
Марија 
Поповић 

25. мај 2022. Естетско уређење школе - рад Тијане Киферов   
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Тијан Киферов, ученица 8-3 одељења, осликала је зида наше школе уз 
асистенцију Ане Лукић и Саре Комарице, другарица из одељења. 
Захваљујемо се нашој уметници и  њеном наставнику Атанацков Јовици на 
предивном раду. 
 

26. мај 2022. Природни и вештачки материјали (корелација предмета свет око нас и 
ликовна култура)  
Ученици 1-1 одељења су направили држаче за слике од камена и жице и 
украсили их декупаж техником и дрвене привеске које су обојили 
разнобојним лаковима. 

Валентина 
Жеберан 

29. мај 2022. Републичко такмичење из биологије 
У суботу 28.5.2022. одржано је републичко такмичење из биологије за 7. 
разред на Биолошком факултету у Београду. Стефан Митровић 7-3 је 
представљао нашу школу. Било је око 250 учесника. 
У недељу 29.5.2022. одржано је републичко такмичење из биологије за 8. 
разред на Биолошком факултету у Београду. На такмичењу су, са још око 
200 ученика, учествовали: Ана Лукић 8-3, Милица Немет 8-3 и Новак Келе 8-
2. 
Наши ученици су одлично представили нашу школу и показали висок ниво 
знања из биологије. За такмичење су се припремали са својом наставницом, 
Мајом Обрадовић Вукосављевић. 
 

 

30. мај 2022. Сарадња наше школе са Црвеним крстом Ковин  
Наша школа дуги низ година сарађује са Црвеним крстом Ковин. У 
понедељак 30.5.2022. волонтер Црвеног крста, Валентина Марковић, је 
одржала предавање о алкохолизму и показну вежбу из прве помоћи у коју 
је укључила и ученике шестог разреда. Све се одиграло у оквиру часова 
биологије уз учешће наставнице Маје Обрадовић Вукосављевић. 

 

06. јун 2022.  Ученици другог разреда освојили 2. место на Меморијалном 
турниру „Петар Пера Рађеновић“  
На Меморијалном турниру "Петар Пера Ранђеловић" ученици другог 
разреда освојили су друго место. Једну утакмицу смо изгубили, али следеће 
две смо убедљиво победили. Браво момци! 

 

07. јун 2022. Ученици четвртог разреда освојили 2. место на Меморијалном турниру 
„Петар Пера Рађеновић“  
На Меморијалном турниру „Петар Пера Рађеновић“ у малом 
фудбалу  7.6.2022. играли су ученици 3. и 4. разреда. Уз подршку другова и 
другарица, родитеља и љубитеља фудбала мали фудбалери су се 
такмичили, дружили и уживали. Освојили су 2. место и школској колекцији 
додали још један пехар.Честитамо овој сјајној екипи! 

 

10. јун 2022. Наши матуранти  
Још једна генерација Ђуриних матураната данас је шармантним порукама 
на белим мајицама, потписаним десетинама имена наставника и другара од 
којих се растају, поздравила свој последњи дан у основној школи. Петак је 
посебно организован, па се цела генерација опростила најпре од 
одељењских старешина, а потом неко време провела са другарима из 
генерације и са онима који још коју годину остају у школи, после чега су 
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школу напустили организовано и уз пратњу полиције и придружили се 
матурантима из друге две школе у граду. Дирљиве сцене ни ове матуранте 
нису мимоишле, што се, као и увек, прелило на наставнике и атмосферу у 
зборници, јер ови дани нису дани растајања само за матуранте, него и за 
оне који су их годинама пратили кроз одрастање. 
И сад – таман кад су баш како треба – одоше нам! 
Остали смо дужни и причу о њиховој екскурзији, на којој су, на велики 
понос својих одељењских стрешина, али и екипе која је пратила екскурзију, 
били више него добри, што се дефинитивно не заборавља… Ђурина 
зборница ће препричавати још једну причу још једне генерације врло 
драгих ђака, на много начина непоновљивих! 
И, док они, сређујући утиске, брижљиво чувају и показују потписе на 
мајицама, размењују фотографије, а нешто касније покушавају са не много 
успеха да са себе сперу маркере у разним бојама не би ли се припремили за 
матуру која се приближава, нама остаје да им пожелимо неколико важних 
ствари: да свако од њих засија на матурској вечери баш како је желео, да 
још више засија на завршним испитима, да упишу жељене школе, а 
најважније – да порасту у добре људе, који ће нас повући у неке лепше 
дане, бар онакве какав је био овај петак данас!  
 

14. јун 2022. Окружно такмичењe у спортском риболову  
На Окружном такмичењу у спортском риболову које је одржано у Опову, 
екипа наше школе коју чине ученици Алекса Ђурић, Стефан Радованов и 
Андрија Будимлић освојила је прво место. 
Честитамо ученици и њиховој наставници Ањи Кирилов. 
 

 

14. јун 2022. Наша школа у медијима на румунском језику 
Говорници румунског језика у Србији, али и шире, редовно се упознају са 
новостима из наше школе путем недељника „Libertatea”, који путем свог 
штампаног издања, интернет странице и апликације више пута месечно 
извештава о новинама и догађајима из наше школе, о успесима наших ђака, 
нашим пројектима, настави језика, неговању мултикултуралности у нашој 
школи и сл. 
Такође, током другог полугодишта ове школске године, нашу школу 
посетила је редакција на румунском језику Радија Нови Сад. Тада су са 
новинаркама Магдаленом Гатејанц и Моником Буја Дамјановић 
разговарале наставнице Оља Новокмет и Ана Албу Савић, док су своје 
знање румунског језика показали ученици Јован Новокмет и Дуња Корак, 
који су рецитовали на румунском језику. 
Подсетимо да је ово била друга посета Радија Нови Сад нашој школи. 
Прошле године нашу школу посетила одговорна уредница редакције на 
румунском језику, Мариана Олар. Тада су нашу школу представиле 
наставнице Маша Вулетић и Оља Новокмет на српском језику, а на 
румунском наставнице Ана Албу Савић и Ана Ритопечки. 
У наставку можете послушати како Јован и Дуња рецитују на румунском 
језику. 
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17. јун 2022. Обележили смо значајне датуме 
На часовима грађанског васпитања обележили смо значајне датуме који се 
прослављају у јуну, као што су: 
јун – Европски дан чистог ваздуха 
јун – Светски дан борбе против исушивања и дезертификације 
јун – Светски дан Сунца 
јун – Светски дан музике 
Ученици и ученице петог разреда израдили су плакате о овим празницима, 
те њима украсили своје учионице. 
 

 

01. јул 2022 
 

Награде најуспешнијима, па срећан распуст  
Најуспешнији ученици у школској 2021/2022. години  - они који су освојили 
награде на окружним и републичким такмичењима, добитници Вукове 
награде и најуспешнији од њих – ученик генерације, у  петак 1. јула 2022. 
године имали су прилику да проведу још неко време у школи, дружећи се у 
неформалној атмосфери са наставницима у расхлађеној зборници, пре него 
што оду на дуго чекани летњи распуст, а неки од њих потом даље – у своје 
средње школе. Био је то организовани свечани пријем за наше ђаке, на ком 
им је директор школе Саша Петровић уручио награде, које је за њих 
обезбедила школа и локална самоуправа. Осим ученика, у овој прилици 
награђени су и њихови ментори-наставници. 
Овогодишња престижна награда „Ученик генерације” додељена је Барбари 
Будимлић, ученици 8-1 одељења, која се својим бројним наградама и 
талентима издвојила као најуспешнија. Директор је Барбари уручио 
сребрњак са ликом Ђуре Јакшића, поклон који наша школа традиционално 
додељује ученику генерације. 
Користимо прилику да свима њима, као и свим другим ђацима школе, 
пожелимо много успеха у даљем школовању, а пре тога безбрижно лето и 
веселе дане одмора! 

 

 
 
 
 

4.1  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. 
Чланови ШО  то:  
Симић Душан из реда локалне самоуправе председник  
Михајлов Ђорђевић Марија, из реда запослених, професор српског језика заменик председника  
Бојан Ракоњац, из реда локалне самоуправе, члан 
Рнић Марија, из реда локалне самоуправе, члан 
Богдановић Биљана, из реда родитеља, члан 
Фара Ливија, из реда родитеља, члан  
Златковић Данијела,из реда родитеља, члан  
Обрадовић Вукосављевић Маја, из реда запослених, професор биологије, члан 
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Николић Наташа, из реда запослених, професор резредне наставе, члан. 
У току школске 2021/2022 год. због истека мандата именованим члановима спроведен је поступак избора нових 
чланова и решењем Скупштине општине за нове чланове са мандатним периодом од 4 именовани су 
Симић Душан из реда локалне самоуправе председник  
Михајлов Ђорђевић Марија, из реда запослених, професор српског језика  
Ранковски Стеван, из реда локалне самоуправе, члан 
Рнић Марија, из реда локалне самоуправе, члан 
Деспинић Милена, из реда родитеља, члан 
Палић Бригита, из реда родитеља, члан  
Ћуковић Маја,из реда родитеља, члан  
Ритопечки Ана, из реда запослених, професор физике и хемије, члан 
Николић Наташа, из реда запослених, професор резредне наставе, члан. 
На 1 конститутивној седници за председника школског одбора именован је Симић Душан, а за заменика председника 
Михајлов Ђорђевић Марија.  
У току  школске године одржано је 12 седница школског одбора од којих 5 седница у 1 полугодишту  и 7 у 2 
полугодишту. Седнице су се углавном одржавале  електронским путем али су исте омогућавале су члановима 
школског одбора увид у материјале за разматрање и одлучивање, с обзиром да су сазив, комплетан материјал по 
тачкама дневног реда достављани на email адресу, а чланови су након упознавања са њиховом садржином давали 
сагласност за доношење одлука.   
Школски одбор је донео 66 одлука, од којих 25 у 1 полугодишту и 41 у 2 полугодишту и 1 закључљк. 
У новом сазиву одржано је 3 седнице школског одбора. 
 На седницама су разматрана следећа питања: 
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за претходну школску годину као и усвајање ГПРШ за наредну 
школску годину. 
Усвајање годишњег извештаја директора школе 
Разматрање и усвајање извештаја директора 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 
Анализа успеха ученика у учењу и владању током школске године 
Разматрање резултата пробног и завршног испита  
Усвајање Извештаја о изведеним екскурзијама 
Усвајање општих аката школе, Статута, Правилника, Пословника, 
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 
Разматрање уписа ученика у 1. разред за текућу школску годину 
Разматрање осигурања ученика, екскурзија, излета, ужине... 
Разматрање приговора на одлуку о избору кандидата 
Разматрање информација са састанка са руководиоцима општинске управе, са састанка Савета родитеља 
Упознавање са записницима просветног инспектора и наложеним мерама 
Упознавање са записницима осталих инспекцијских органа 
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 
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донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја чланова. Записнике је потписивао председник школског 
одбора, а у његовој одсутности заменик председника 
Председник је обезбеђивао правилно спровођење дневног реда, старао се о одржавању реда на седницама, 
придржавао се Пословника о раду школкског одбора, о законитости рада и благовременом извршавању одлука 
школског одбора. 
Директор школе, као непосредни руководилац, који је одговоран за законитост рада школе у свом раду уважавао је 
мишљење школског одбора и придржавао се донетих закључака и одлука. 
Састанку школског одбора присуствали су и представници Ученичког парламента. 
 
 

4.2 Извештај о раду Савета родитеља 
 
 

Одеље
ње 

Име и презиме 
родитеља 

 

1-1 Бригита Палић Записничар 

1-2 Милена Деспинић  

2-1 Александар 
Станисављев 

 

2-2 Нинослава 
Стојковић 

 

2-3 Милијана Деспић  

3-1 Вукша Срђан Представник у општинском 
Савету 

3-2 Тамара Јованов Тим за инклузивно образовање 

4-1 Ивана Крају  

4-2 Ливија Фара Заменик председника 

5-1 Вујичин 
Александар 

 

5-2 Пријовић Бошко Тим за обезбеђивање квалитета 
и развој установе 

5-3 Ердеш Марија  

6-1 Срђан Ђан Заменик представника у 
општинском Савету 

6-2 Maja Ћуковић  

7-1 Душан 
Максимовић 

 

7-2 Владимир Кечина Стручни актив за развојно 
планирање 

7-3 Стеван Радивој  

8-1 Данијела 
Златковић 

Председник 

8-2 Сања Зарија  

8-3 Марија Лукић Тим за самовредновање 

Учениц
и 

Ана Лукић  

Владана Цаптенић  
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Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  15.9.2021. 1. Упознавање са пословником о раду Савета родитеља 

2. Избор руководства савета: 

 Председник:  

 Заменик председника 

 Записничар 

2. Избор представника и заменика представника наше школе у 

Општинском Савету родитеља  

3. Избор представника у стручним тимовима и активима:  

 Избор члана Савета родитеља за Стручни актив за развојно 

планирање  

 Избор члана Савета родитеља за учешће у Тиму за 

самовредновање  

 Избор члана Савета родитеља за за учешће у Тиму за 

обезбеђивање квалитета и развој установе  

 Избор члана Савета родитеља за учешће у Тиму за 

инклузивно образовање 

3. Програм екскурзија за ученике од 1. до 8. разреда – давање 

сагласности 

 

4. Разматрање:  

 Извештаја о реализацији ГПРШ за школску 2020/2021. годину 

 ГПРШ за школску 2021/2022. годину 

 Развојног плана школе за период од 2021. до 2026. године 

 Извештаја о самовредновању 

 Извештаја о завршном испиту 
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 Извештаја о остваривању Школског програма 

 
Размотрено 

5. Разматрање понуда осигуравајућих кућа у вези осигурања ученика 

и одабир најбоље понуде 

 
6. Разно 

 Настава у природи 

 Фасада 

 Столарија 
 

2.  5.11.2021. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021/2022. године 
3. Разно 

o Обавештење о почетку 2. полугодишта школске 2021/2022. 
године 

o Обавештење о поступку јавне набавке за екскурзију 
ученика 

o Обавештење о поступку јавне набавке за ужину ученика 
o Обавештење о поступку јавне набавке за замену столарије 

 

3.  10.1.2021. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021/2022. године 
3. Разно 

o Обавештење о почетку 2. полугодишта школске 2021/2022. 
године 

o Обавештење о поступку јавне набавке за екскурзију 
ученика 

o Обавештење о поступку јавне набавке за ужину ученика 
o Обавештење о поступку јавне набавке за замену столарије 

 

4.   1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Сагласност чланова Савета родитеља на висину дневница 
наставника и стручних вођа путовања за екскурзије 

3. Разно 
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o Ужина ученика 

o Оперативни план наше школе за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима 
пандемије вируса COVID-19 

5.   1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Избор чланова Школског одбора из реда родитеља 

3. Прослава матурске вечери 

4. Пробни завршни испит 

5. Разматрање понуда за фотографисање ученика 

6. Разно 

6.   1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Извештај о успеху и владању ученика на крају трећег квартала 
школске 2021/2022. године 

3. Анализа пробног завршног испита 

4. Уџбеници за школску 2022/2023. годину 

5. Разно 

7.   1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Извештај о успеху ученика на крају другог полугодишта школске 
2021/2022. године 

3. Ученик генерације 

4. Резултати са такмичења 

5. Завршни испит  

6. Правилник о школском календару за школску 2022/2023. годину 

7. Извештаји о реализованим екскурзијама 

8. Разно 
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4.3 Извештај о раду Наставничког већа 
 
Наставничко веће је стручни орган школе, који се бави укупном педагошком проблематиком Школе, почев од 
програмирања рада школе, организовања образовно васпитног процеса, па до вредновања резултата у свим 
сегментима рада школе. Наставничко веће сачињавају: сви наставници, стручни сарадници и директор Школе. 
 
Председавајући: Саша Петровић, директор школе 
1. Александар Милошевић, наставник технике и технологије 

2. Александра Милошевић, наставник разредне наставе 

3. Ана Албу Савић, наставник грађанског васпитања и румунског језика 

4. Ана Ритопечки, наставник хемије 

5. Ања Кирилов, наставник физичког и здравственог васпитања 

6. Бранка Спирковић, наставник геогтрафије 

7. Братислав Новокмет, наставник математике 

8. Валентина Жеберан, наставник разредне наставе 

9. Вања Рајић, наставник разредне наставе 

10. Венера Арсенов Бојовић, наставник енглеског језика 

11. Весна Анђелков, наставник разредне наставе 

12. Видосав Обрадовић, наставник географије 

13. Горан Јеремић, наставник физичког и здравственог васпитања 

14. Данијела Станковић-Ћулибрк, наставник српског језика 

15. Душан Васић, наставник верске наставе 

16. Емилија Шушулић – наставник физичког и здравственог васпитања 

17. Иванка Момиров, стручни сарадник - педагог 

18. Јасмина Доловачки, наставник математике 

19. Јевросима Ромић, наставник разредне наставе 

20. Јелена Дивнић, наставник историје 

21. Јелена Јовановић, наставник разредне наставе 

22. Јовица Атанацков, наставник ликовне културе 

23. Јожеф Секељ, наставник физике 

24. Каролина Ђуриш, наставник мађарског језика 

25. Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања 

26. Маја Обрадовић Вукосављевић, наставник биологије 

27. Марија Михајлов Ђорђевић – наставник српског језика и књижевности 

28. Марија Поповић, наставник разредне наставе 

29. Маријана Илић, наставник енглеског језика 

30. Маша Вулетић, наставник српског језика 

31. Милош Лалић, наставник информатике и рачунарства/технике и технологије 

32. Наталија Петровић, наставник хемије 

33. Наташа Николић, наставник разредне наставе 

34. Оливера Милер Здравковић, наставник немачког језика 

35. Оља Новокмет, наставник енглеског језика 

36. Роберт Мучи, наставник географије 

37. Саша Петровић, директор школе 

38. Сенка Стоја, стручни сарадник - библиотекар 
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39. Снежана Качина, наставник музичке културе 

40. Снежана Корак, наставник разредне наставе 

41. Хермина Ђукић, наставник разредне наставе 

 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  6.9.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Усвајање планова и програма екскурзија за школску 2021/2022. годину 
3. Усвајање Извештаја Тима за самовредновање 
4. Усвајање Школског развојног плана за период од 2021. до 2026. године 
5. Радна субота - 11. септембар 2021. 
6. Писмена молба родитеља за правдање часова без лекарског уверења 
7. Разно 

2.  14.9.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање распореда часова редовне, допунске и додатне наставе 

3. Усвајање распореда изборне наставе и слободних активности 

4. Усвајање извештаја директора школе 

5. Усвајање распореда писмених и контролних вежби 

6. Усвјање предлога плана стручног усавршавања за школску 

2021/2022. годину 

7. Усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за 

школску 2020/2021. годину 

8. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. 

годину 

9. Усвајање предлога одлуке за ученике који ће се током школске 

2021/2022. године образовати по ИОП-у 

10. Разно 

3.  1.10.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање програма обележавања Дечије недеље 

3. Разно 

4.  14.10.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Извештај просветног инспектора 

3. Разно 

5.  29.10.2021. Дневни ред: 

1.   Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2.   Усвајање успеха у учењу и владању на крају 1. квартала школске 

2021/2022. године 

3.   Напредовање ученика по ИОП-у 

4.   Реализација наставних и ваннаставних активности и онлајн наставе 
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5.   Родитељски састанци 

6.   Разно 

6.  18.11.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Нови распоред часова за ученике виших разреда 

3. ИОП 

3. Разно 

7.  29.11.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Молба родитеља за одсуство ученика 

3. Резултати испитивања ученика 5. Разреда упитником о ''тешкоћама 

које настају приликом преласка са разредну на предментну наставу''  

4. Разно 

8.  29.12.2021. 1. Анализа успеха у учењу и владању ученика на крају првог 

полугодишта школске 2021/2022. године 

2. Напредовање ученика по ИОП-у  

3. Реализација наставних и ваннаставних активности и онлајн наставе 

4. Организовање додатног и допунског рада са ученицима за време 

зимског распуста 

5. Родитељски састанци 

6. Почетак 2. полугодишта школске 2020/2021. године 

7. Обележавање Светог Саве 

8. Разно 

9.  14.1.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Почетак другог полугодишта школске 2021/2022. године 

3. Усвајање полугодишњег извештаја Тима за самовредновање за 

школску 2021/2022. годину 

4. Усвајање полугодишњег извештаја директора школе за школску 

2021/2022. годину 

5. Усвајање полугодишњег извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/2022. годину 

6. Разно 

10.  21.1.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање Оперативног плана основне школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса COVID-19 

3. Усвајање предлога Комисије за избор ученика који су предложени 

за добијање похвале „Свети Сава“ 

4. Обележавање школске славе 

5. Разно 

11.  17.2.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање новог распореда часова за више разреде 

3. Разно 
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12.  21.3.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Пробни завршни испит (припрема тестова за ученике по ИОП-у) 

3. Обележавање Дана школе 

4. Разно 

o Trenutni bрој уписаних првака (40 na spisku, 3 prešla u desanku, 23 

upisana) 

o Допис у вези реализације екскурзија 

o Матурско вече и фотографисање на Савету родитеља 

• Избор чланова Школског одбора из реда запослених 

o Kraj 3. kvartala – Timovi, dnevnici, ocene...  

o Уџбеници за наредну школску годину   

o Poseta predmetnih nastavnika razrednoj nastavi 

13.  23.3.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  

2. Избор чланова Школског одбора из реда запослених 

14.  4.4.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање успеха у учењу и владању ученика на крају трећег квартала 

школске 2021/2022. године 

3. Напредовање ученика по ИОП-у 

4. Реализација наставних активности, ваннаставних активности и онлајн 

наставе 

5. Родитељски састанци 

6. Разно 

15.  15.6.2022. 1. Анализа успеха у учењу и владању ученика 8. разреда крају другог 

полугодишта школске 2021/2022. године 

2. Напредовање ученика по ИОП-у  

3. Реализација наставних и ваннаставних активности  

4. Предлог одлуке о додели Посебних диплома ученицима 8. разреда 

5. Предлог одлуке о додели диплома "Вука Караџић" 

6. Предлози одељењских старешина 8. разреда за ученика генерације 

7. Припремна настава за полагање поправних и завршних испита за 

ученике 8. разреда 

8. Родитељски састанци 

9. Разно 

16.  24.6.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање успеха у учењу и владању ученика од 1. до 7. разреда 

на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године 

3. Напредовање ученика по ИОП-у  

4. Реализација наставних и ваннаставних активности  

5. Распоред припремне наставе за полагање поправних испита 

6. Разно 

17.  5.8.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
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2. Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта школске 

2021/2022. године 

3. Разно 

18.  26.8.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Обавештење о организацији рада школе од 1. септембра 2022. 

3. Подела предмета на наставнике 

4. Тимови, већа и активи 

5. Пријем првака 

6. Правилник о школском календару за школску 2022/2023. годину  

7. Материјал неопходан за израду Извештаја о реализацији ГПРШ за 

школску 2021/2022. годину и ГПРШ школску 2022/2023. годину 

8. Анализа завршног испита 

9. Разно 

19.  31.8.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Распоред часова, распоред дежурства 

3. Годишњи и месечни планови рада наставника, лични план стручног 

усавршавања, отворена врата, план писмених провера знања, распоред 

додатне и допунске наставе 

4. Припрема предлога маршута екскурзија, излета и наставе у природи 

5. Родитељски састанци 

6. Разно 

 

4.4 Извештај о раду Одељенских 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 1. полуггодишта школске 2021/2022. 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 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 1. РАЗРЕДА 

Валентина Жеберан, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-1 
Вања Рајић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-2 
 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 2. РАЗРЕДА 

Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-1 
Јелена Јовановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-2 
Наташа Николић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-3 
 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 

Весна Анђелков, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-1 
Марија Поповић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-2 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 4. РАЗРЕДА 

Хермина Ђукић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-1 
Снежана Корак, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-2 
 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 5. РАЗРЕДА 

Оливера Милер Здравковић, наставник немачког језика, одељењски старешина 5-1 
Александар Милошевић, наставник технике и технологије, одељењски старешина 5-2 
Марија Михајлов Ђорђевић, наставник српског језика и књижевности, одељењски старешина 5-3 
 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 6. РАЗРЕДА 

Ана Ритопечки, наставник хемије, одељењски старешина 6-1 
Маја Обрадовић Вукосављевић, наставник биологије, одељењски старешина 6-2 
 
ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 7. РАЗРЕДА 

Роберт Мучи, наставник географије, одељењски старешина 7-1 
Маријана Илић, наставник енглеског језика, одељењски старешина 7-2 
Милош Лалић, наставник технике и технологије/информатике и рачунарства, одељењски старешина 7-3 
 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 8. РАЗРЕДА 

Братислав Новокмет, наставник математике, одељењски старешина 8-1 
Данијела Станковић-Ћулибрк, наставник српског језика, одељењски старешина 8-2 
Јасмина Доловачки, наставник математике, одељењски старешина 8-3 
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Председници одељенских већа нижих разреда 

1. разред – Валентина Жеберан  
2. разред – Наташа николић  
3. разред – Марија Поповић  
4. разред – Снежана Корак 
 

Председници одељенских већа виших разреда 

5. разред – Александар Милошевић 
6. разред – Ана Ритопечки 
7. разред – Милош Лалић 
8. разред – Братислав Новокмет 
 
 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 1. РАЗРЕДА 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  27.9.2021. 
1. Спровођење мера заштита 

за време пандемије 

2. Планирање наставних и 

ваннаставних активности 

3. Снабдевеност ученика 

уџбеницима и прибором 

4. Организовање родитељских 

састанака 

5. Утврђивање распореда 

часова и организовање 

допунске наставе 

6. Сарадња са педагогом 

(упознавање индивидуалних 

карактеристика ученика) 

1. Мере заштите спроводе се у складу са препорукама 

МПНТР-а. 

2. Испланиране су све наставне и ваннаставне 

активности.  

 

3. Сви ученици 1. разреда имају уџбенике и прибор.  

 

4. Родитељски састанци су одржани 2.9.2021. 

5. Направљен је распоред часова. 

6. Иванка Момиров је упознала чланове актива са 

индивидуалним карактеристикама ученика 1. разреда. 

2.  26.10.2021. 
1. Планирање и реализација 

активности у Дечјој недељи 

1. Све планиране активности у дечјој недељи су 

реализоване уз поштовање прописаних 

епидемиолошких мера (шетња градом - уочавање 
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2. Напредовање ученика у 1. 

кварталу  

3. Предлог угледних часова, 

тематског дана 

 

промена у природи и обнављање наученог о 

саобраћајним правилима, слушање музике Миње 

Суботе, писање лепих порука бакама и декама, игра, 

дружење, заједнички плакат). 

2. Ученици напредују у складу са својим 

способностима. 

3.  Предлог је да угледни час буде из физичког 

васпитања, а тематски дан посвећен Светом Сави. 

3.  29.11.2021. 
1.Степен прилагођености 

ученика  првог разреда на 

школу, школске обавезе и 

њихово напредовање у 

протеклом периоду 

1.Ученици 1. разреда прилагодили су се на школу и 

школске обавезе. Напредују у складу са својим 

способностима.  

4.  23.12.2021. 
1.Успех и дисциплина 

ученика и реализација 

програмских задатака  на 

крају 1. полугодишта 

2.Одржавање родитељских 

састанака 

1. Сви ученици 1. разреда напредују у складу сасвојим 

способностима и имају примерно владање. Сви 

програмски задаци су реализовани у 1. полугодишту. 

2. Родитељски састанци ће бити одржани 30.12.2021. 

године. 

5.  26.1.2022. 
1. Превенција  насиља - шта 

смо урадили? 

2. Припреме за прославу 

Светог Саве 

1. Са ученицима се разговара на часовима одељенског 

старешине о превенцији насиља. Ученици предлажу 

решења постављене проблемске ситуације.  

 

2. Ученици ће одслушати химну а затим одгледати 

филм о Светом Сави и добити перецу. 

6.  28.2.2022. 
1. Стручно усавршавање 

наставника - семинари 

2. Припрема приредбе 

поводом „Прешерновог дана“ 

1. Учитељице 1. разреда редовно учествују на 

вебинарима и воде евиденцију у ,,Портфолију". 

2. Ученици 1. разреда нису учествовали у припреми 

приредбе поводом ,,Прешерновог дана". 

 

7.  31.3.2022. 
1. Заштита здравља ученика - 

лична хигијена 

1. Заштита здравља ученика спроводи се у складу са 

препорукама МНПТР-а. 
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2. Посета Београдској 

филхармонији-ако буду 

стечени услови 

3. Задаци већа на побољшању 

успеха који проистичу из 

закључака Наставничког већа 

4. Припреме за прославу Дана 

школе 

 

5. Реализација програмских 

задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог 

периода 

 

2. Посета Београдској филхармонији (концерт 

,,Генијална деца која мењају свет”) ће бити 

реализована 8.4.2022. 

 

3. Веће свакодневно ради на побољшању успеха 

ученика. 

 

 4. Дан школе ће бити реализован од 28.3. до 1.4.2022. 

Ученици 1. разреда ће правити плакате на тему 

,,пролеће”, украсити учионице и ходник, учествовати 

у такмичарским играма и литерарном конкурсу 

школске библиотеке и присуствовати позоришној 

представи (24.3.2022.) и концерту Београдске 

филхармоније (8.4.2022.). 

5. Програмски задаци су реализовани. Сви ученици 

имају позитиван успех и примерно владање. 

 

8.  8.4.2022. 
1. Сарадња са родитељима 

2. Избор уџбеника за следећу 

школску годину 

1. Сарадња са родитељима се реализује уторком 1. 

часа (l1) и уторком 2. часа (l2) , као и на родитељским 

састанцима. 

2. Наредне школске године ученици  2. разреда ће 

користити уџбенике издавачке куће ,,Нови логос”. 

9.  31.5.2022. 
1. Остварени резултати у 

допунској настави 

2. Извођење екскурзије 

1. Ученици који похађају часове допунске наставе 

постижу резултате у складу са својим способностима. 

Након годишње провере знања и остварених резултата 

биће направљени предлози и планови рада за ученике 

који ће наредне школске године радити по ИОП-у 1. 

2. У 8 часова смо пошли на једнодневни излет. 

Посетили смо цркву Успења пресвете Богородице у 

Црепаји у којој су нас дочекали свештеник 

православне цркве и вероучитељ Душан Васић. 

Уживали смо у спортско - рекреативном центру 

,,Ергела Бата Црепаја", где нам је послужен изузетно 

укусан ручак, у разгледању животиња, јахању и игри 

на справама. Много смо сазнали о прошлости у 

Народном музеју у Панчеву. Уз сладолед, шетњу и 
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игру на обали Тамиша завршио се наш излет. Вратили 

смо се у Ковин у 19 часова. Ученици су уживали на 

екскурзији што су и потврдили у анкетним листићима. 

 

10.  23.6.2022. 1.  Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

другог полугодишта школске 

2021/2022. године 

2.  Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

3.  Родитељски састанци 

 

1. На крају другог полугодишта школске 2021/2022. 

године сви ученици имају примерно владање. 

Оцењени су описним оценама у складу са 

постигнутим исходима. 

2. Све наставне и ваннаставне активности су 

реализоване. 

4. Родитељски састанци уз присуство ученика (подела 

ђачких књижица) ће бити одржани 30. јуна у 17 

часова. 

11.     

12.     

 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 2. РАЗРЕДА 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  30.8.2021. ДНЕВНИ РЕД: 

1. Договор о раду 

2. Годишњи и месечни 

планови 

3.Распоред часова 

4. Договор око штампе 

5. Разно 

 

Закључак 

1. Актив другог разреда се договорио о раду у 

септембру . 

2. Годишњи и месечни планови за школску 2021/2022. 

год. су урађени и предати електронским путем. 

3.Урађени су распореди часова. 

4. За штампу одабрали смо часопис ,, Јежиурко" 
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5. НИје било 

 

2.  30.9.2021 Активнос  Дневни ред: 

1. Спровођење мера заштита 

за време пандемије 

2. Планирање наставних и 

ваннаставних активности 

3. Снабдевеност ученика 

уџбеницима и прибором 

4. Организовање родитељских 

састанака 

5. Утврђивање распореда 

часова и организовање 

допунске наставе 

6. Сарадња са педагогом 

(упознавање индивидуалних 

карактеристика ученика) 

 

 

 

 

.Закључак 

1. Мере заштите спроводе се у складу са препорукама 

МПНТР-а. 

2. Испланиране су све наставне и ваннаставне 

активности. 

3. Сви ученици 1. разреда имају уџбенике и прибор. 

4. Родитељски састанци су одржани 2.9.2021. 

5. Направљен је распоред часова. 

6. Иванка Момиров је упознала чланове актива са 

индивидуалним карактеристикама ученика 2. разреда. 
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3.  29.11.2021. Састанак Актива 2. разреда 

Дневни ред: 

1. Степен прилагођености 

ученика другог разреда на 

школу, школске обавезе и 

њихово напредовање у 

протеклом периоду 

 

1. Ученици 2. разреда прилагодили су се на школу и 

школске обавезе. Напредују у складу са својим 

способностима. 

4.  25.12.2021. Дневни ред: 

1. Успех и дисциплина 

ученика и реализација 

програмских задатака на крају 

1. полугодишта 

2. Одржавање родитељских 

састанака 

 

1. Сви ученици21. разреда напредују у складу сасвојим 

способностима и имају примерно владање. Сви 

програмски задаци су реализовани у 1. полугодишту. 

2. Родитељски састанци ће бити одржани 30.12.2021. 

године. 

 

5.  26.1.2022. Дневни ред: 

1. Превенција  насиља - шта 

смо урадили? 

2. Припреме за прославу 

Светог Саве 

 

1. Са ученицима се разговара на часовима одељенског 

старешине о превенцији насиља. Ученици предлажу 

решења постављене проблемске ситуације.  

2. Ученици ће одслушати химну а затим одгледати 

филм о Светом Сави и добити перецу. 

 

6.  28.2.2022. Дневни ред: 

1. Стручно усавршавање 

наставника - семинари 

2. Припрема приредбе 

поводом „Прешерновог дана“ 

 

1. Учитељице 1. разреда редовно учествују на 

вебинарима и воде евиденцију у ,,Портфолију". 

2. Ученици 2. разреда нису учествовали у припреми 

приредбе поводом ,,Прешерновог дана". 

 

7.  31.3.2022. Дневни ред: 

1. Заштита здравља ученика - 

лична хигијена 

1. Заштита здравља ученика спроводи се у складу са 

препорукама МНПТР-а. 
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2. Посета Београдској 

филхармонији-ако буду 

стечени услови 

3. Задаци већа на побољшању 

успеха који проистичу из 

закључака Наставничког већа 

 

2. Посета Београдској филхармонији (концерт 

,,Генијална деца која мењају свет”) ће бити реализована 

8.4.2022. 

3. Веће свакодневно ради на побољшању успеха 

ученика. 

4. Дан школе ће бити реализован од 28.3. до 1.4.2022. 

Ученици2. разреда ће правити плакате на тему 

,,пролеће”, украсити учионице и ходник, учествовати у 

такмичарским играма и литерарном конкурсу школске 

библиотеке и присуствовати позоришној представи 

(24.3.2022.) и концерту Београдске филхармоније 

,,Генијална деца која мењају свет" (8.4.2022.). 

5. Програмски задаци су реализовани. Сви ученици 

имају позитиван успех и примерно владање. 

 

8.  30.6.2022. Дневни ред: 

1.  Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

другог полугодишта школске 

2021/2022. године 

2.  Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

3.  Родитељски састанци 

 

1. На крају другог полугодишта школске 2021/2022. 

године сви ученици имају примерно владање. Оцењени 

су описним оценама у складу са постигнутим исходима. 

2. Све наставне и ваннаставне активности су 

реализоване. 

3. Родитељски састанци уз присуство ученика (подела 

ђачких књижица) ће бити одржани 30. јуна у 17 часова. 

 

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 

 

Редни 

број 
Датум Тачке дневног реда Записник 
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састан

ка 

1.  1.9.2021. 1. Планирање наставних и 

ваннаставних активности 

2. Снабдевеност ученика 

уџбеницима и прибором 

3. Организовање родитељских 

састанака 

4. Утврђивање распореда 

часова и организовање 

допунске наставе 

5. Спровођење мера заштите у 

време пандемије 

1. Наставне и ваннаставне активности су испланиране, 

планови урађени. 

2. Ученици су снабдевени бесплатним уџбеницима и 

остали ученици имају уџбенике и потребан прибор. 

3. Родитељски састанак ће се одржати у школи, 

2.9.2021. 

4. Распоред часова је утврђен , као и часови допунске 

наставе. 

5. Упознати смо и поштујемо мере заштите у време 

пандемије. 

2.  1.10.2021. 1. Планирање активности у 

Дечјој недељи 

2. Реализација Дечје недеље 

3. Организовање излета 

4. Критеријуми за избор 

ученика за додатну наставу 

 

Закључак 

Активности поводом Дечје недеље: 

Дан у природи- разне игре 

Дан посвећен музичком стваралаштву Миње Суботе 

Брига о старима- честитка баки,деки, песма, цртеж 

Израда плаката- волим, желим... 

Друг другу- акција; писање лепих порука другу. 

 

3.  2.11.2021. Успех и владање ученика и 

реализација програмских 

задатака ученика на крају 

првог квартала. 

Одржавање родитељских 

састанака. 

У оба одељења трећег разреда, на крају првог 

тромесечја школске 2021/2022.године,сви ученици 

имају позитиван успех. Једном ученику 3-2, је изречена 

васпитно-дисциплинска мера укор одељењског 

старешине за непримерено понашање према другарици 

из 3-1. Ученици који уче по ИОП-у, напредују према 

својим способностима. Има предлога за ИОП2 за 

ученике којима је потребна већа подршка и 

помоћ.Наставне и ваннаставне активности су 

реализовани. Родитељски састанци-онлајн. 
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4.  23.12.2021. 1.Успех и дисциплина 

ученика и реализација 

програмских задатака на крају 

првог полугодишта. 

2.Одржавање родитељских 

састанака. 

Сви ученици 3.разреда имају позитиван успех. Из 

владања два ученика имају изречене васпитно-

дисциплинске мере ( по један ученик из оба одељења). 

Реализација програмских задатака унесена је у табелу 

коју смо попуњавали за крај првог полугодишта,као и 

сви остали подаци( о броју ученика, постигнутом 

успеху, напредовање ученика по ИОП-у...) 

Родитељски састанци ће се одржати у школи и при том 

поделити ђачке књижице. 

5.  26.1.2022. 
1.Превенција насиља-шта смо 

урадили? 

2. Припреме за прославу 

Светог Саве 

 

Са ученицима се разговара на часовима грађанског 

васпитања и одељенског старешине о превенцији 

насиља. Ученици предлажу решења постављене 

проблемске ситуације. 

 Ученици ће одслушати химну а затим одгледати филм 

о Светом Сави и добити перецу. 

 

6.  28.2.2022. 1. Стручно усавршавање 

наставника-семинари 

2. Припрема приредбе 

поводом „Прешерновог дана“ 

О учешћу на семинарима, учитељице трећег разреда 

воде евиденцију у „Портфолију“. 

Ученици 3.разреда нису учествовали у припреми 

приредбе поводом „Прешерновог дана“. 

 

 

7.  31.3.2022. 1. Заштита здравља ученика - 

лична хигијена 

2. Посета Београдској 

филхармонији-ако буду 

стечени услови 

3. Задаци већа на побољшању 

успеха који проистичу из 

закључака Наставничког већа 

4. Припреме за прославу Дана 

школе 

5. Реализација програмских 

задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог 

периода 

Заштита здравља ученика спроводи се у складу са 

препорукама МНПТР-а. 

Посета Београдској филхармонији (концерт ,,Генијална 

деца која мењају свет”) ће бити реализована 8.4.2022. 

 Веће свакодневно ради на побољшању успеха ученика. 

Дан школе ће бити реализован од 28.3. до 1.4.2022. 

Ученици 3. разреда ће правити плакате на тему 

,,Пролеће”, украсити учионице и ходник, учествовати у 

такмичарским играма и литерарном конкурсу школске 

библиотеке и присуствовати позоришној представи 

(24.3.2022.) и концерту Београдске филхармоније 

,,Генијална деца која мењају свет" (8.4.2022.). 

Програмски задаци су реализовани. Сви ученици имају 

позитиван успех и примерно владање. 



 

105 
 

8.  8.4.2022. 
1. Сарадња са родитељима 

2. Избор уџбеника за следећу 

школску годину 

 

Сарадња са родитељима се реализује у време када су 

часови енглеског, као и на родитељским састанцима. 

Наредне школске године, ученици 4. разреда, ће 

користити уџбенике издавачке куће ,,Нови логос”. 

 

9.  31.5.2022. 1.Остварени резултати у 

допунској настави 

2. Извођење екскурзије 

Ученици који похађају часове допунске наставе 

постижу резултате у складу са својим способностима. 

Након годишње провере знања и остварених резултата 

биће направљени предлози и планови рада за ученике 

који ће наредне школске године радити по ИОП-у. 

У 8 часова смо пошли на једнодневни излет, екскурзију 

за Нови Сад.Посетили смо манастир Крушедол. У 

Сремским Карловцима смо посетили Гимназију, 

Богословију-средњу школу за свештенике, цркву 

Светог Николе, прошетали градом, видели чесму са 

четири лава. Ручак је био у хотелу "Војводина" у Новом 

Саду. После ручка обишли смо Природњачки музеј и 

Петроварадинску тврђаву. Повратак је био у вечерњим 

часовима, како је и планирано, 

 

10.  24.6.2022. 
1. Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

другог полугодишта школске 

2021/2022. године 

2. Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

3. Родитељски састанци 

 

1. На крају другог полугодишта школске 2021/2022. 

године, сви ученици имају позитиван успех и примерно 

владање. У 3-2, од 19 ученика, 12 је са одличним, 5 врло 

добрим и два ученика са добрим успехом. У 3-1, од 22 

ученика, 18 је са одличним, а 4 са врло добрим успехом. 

2. Све наставне и ваннаставне активности су 

реализоване. 
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3. Родитељски састанци уз присуство ученика (подела 

ђачких књижица) ће бити одржани 30. јуна у 17 часова. 

 

11.     

12.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 4. РАЗРЕДА 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  
02.09.2021. 

Планирање наставних и 

ваннаставних активности 

 

Снабдевеност ученика 

уџбеницима и прибором 

 

Организовање родитељских 

састанака 

 

Утврђивање распореда часова 

и организовање допунске 

наставе 

 

Распоред писмених задатака 

1.Израђен годишњи план рада Актива 4., разреда. и 

испланиране наставне и ваннаставне активности. 

2.Одштампани су планови и припреме. Направљени су 

иницијални тестови- Српски језик, Математика, Природа 

и друштво. Направљен је распоред контролних задатака. 

3.Ученицима је дат списак школског прибора и распоред 

часова. 

4..Договорено је да се родитељски састанци одржe 

2.9.2021. u 18х. 
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2.  8.10.2021. 
Планирање активности у  

Дечјој недељи 

Организовање излета посета 

Превенција  насиља 

Вредновање рада школе 

Критеријуми за избор 

ученика за додатну наставу 

Настава математике у IV 

разреду  - корелација са 

предметним наставницима 

- Активности поводом Дечје недеље: 

Дан у природи- разне игре 

Дан посвећен музичком стваралаштву Миње Суботе 

Брига о старима- честитка баки,деки, песма, цртеж 

Израда плаката- волим, желим... 

Друг другу- акција; писање лепих порука другу. 

- Са ученицима разговарано на ЧОС-у о 

превенцији насиља  

- Додатна настава се изводи од почетка школске 

године, долазе ученици који желе да раде 

занимљиве , логичке задатке, задатке за 

такмичење из математике , јер у четвртом се 

припремају за предстојеће такмичење. 

- Наставница математике Доловачки Јасмина 

одржала час математике у IV-1 и IV -2 и упознала 

ученике са предстојећим садржајима из 

математике у петом разреду.  

3.  2.11.2021. 
Успех и дисциплина ученика 

и реализација програмских 

задатака ученика на крају I 

тромесечја 

Одржавање родитељских 

састанака 

У оба одељења четвртог разреда , на крају првог квартала 

школске 2021/2022 сви учении имају позитиван успех. 

Што се дисциплине тиче, у IV-1 три ученика имају Укор 

одељенског старешине због непоштовања правила 

понашања у школи. Ученици који рде пом ИОП-1 

напредују према својим способностима.  Наставне и 

ваннаставне активности су реализоване . Одржани 

онлине родитељски састанци.  

4.  27.12.2021.. -Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта 

- Превенција насиља - шта 

смо урадили? 

У оба одељења четвртог разреда на крају првог 

полугодишта сви ученици имају позитиван успех и 

примерно владање.  

Ученици који раде по ИОП-у напредују у складу са 

својим способностима. 

Реализоване су све наставне и ваннаставне активности у 

складу са календаром. 

Родитељски састанци биће одржани 29.12. 2021. у 

17часова. 
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Од 27.12. до 29.12. 2021. у термину од 10 - 11 часова биће 

одржана допунска и додатна настава. 

Са ученицима разговарано на ЧОС-у , а и кроз разне 

активности на осталим часовима о превенцији насиља. 

На општинском такмичењу из математике ученик 

Богадновић Лука освојио је 1. место. Поред Луке , на 

општинско такмичење пласирали су се и ученици 

Ђорђевић Теа , Милошевић Теодор и Николић Михајло. 

 

5.  26.1.2022. -Припреме за прославу 

Светог Саве  

-Стручно усавршавање 

наставника-зимски семинари 

-Ученици ће одслушати химну, а затим одгледати филм о 

Светом Сави. Ученици су у оба одељења тајним 

гласањем изабрали по једног кандидата за добијање 

светосавске награде.Предлог одељења 4/1 је ученица 

Лукић Тара. Предлог одељења 4/2 је Богдановић Лука. 

Носилац светосавске награде је Лукић Тара. 

-Учествовање на вебинарима. 

6.  28.2.2022. -Заштита здравља ученика- 

лична хигијена 

-Задаци већа на побољшању 

успеха који проистичу из 

закључака Наставничког већа  

-Сарадња са родитељима 

-Професионална орјентација у 

редовној настави 

-Са ученицима  се на ЧОСу разговарало о заштити 

здравља ученика- личној хигијени. 

-Свакодневни рад унапређен је употребом савремене 

технологије са циљем побољшања успеха ученика. 

-Са родитељима се сарађује индивидуалним разговорима. 

-20.2.2022. одржано је општинско такмичење из 

математике. Ученик 4/2 Богдановић Лука освојио је 3. 

место. 

7.  30.3.2022. -Припреме за прославу Дана 

школе 

-Доношење одлуке о избору 

уџбеника за наредну школску 

годину 

Дан школе биће реализован од 28.3. до 1.4. 

2022.године.Ученици 4. разреда правиће плакате 

поводом Дана школе, на часу ликовне културе цртаће 

портрет Ђуре Јакшића,украсити учионице и ходник, 

учествовати у такмичарским играма на нивоу актива, 

учествовати у литерарном конкурсу који организују 

школска и градска библиотека, присуствовати 

позоришној представи и концерту Београдске 

филхармоније. 

-Наредне школске године ученици 1. разреда користиће 

уџбенике издавачке куће “Логос”. 
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8.  7.4.2022. -Реализација програмских 

задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог 

периода 

- Остварени резултати у 

допунској настави 

-Програмски задаци су реализовани. Анализиран успех 

ученика у учељу и владању на крају трећег 

класификационог периода. 

- Ученици који похађају допунску наставу остварују 

резултате у складу са својим способностима. 

9.  31.5.2022. Анализа плана рада за мај 

-Планови и припреме за јун 

-Екскурзија 

-Уџбеници за 1. и 5. разред 

-Анализиран план рада за мај. 

-Урађени планови за јун. 

Реализована екскурзија 16.5 2022. (Ковин-Орашац-

пећина Рисовача-Буковичка бања- Аранђеловац- 

Опленац-Ковин) 

. Извршена анкета ученика – Колико су задовољни 

садржајем екскурзије? 

-Списак уџбеника за 1. и 5. разред налази се на сајту 

школе. 

-На сајту школе објављена су сва дешавања и постигнут 

успех на разним такмичењима и конкурсима. 

*Општинско такмичење у атлетици и мини атлетици- 

Ученица Силађи Андријана освојила је 1. место у трчању 

на 60 метара. Ученица Керац Марина освојила је 1. место 

у скоку удаљ.Обе ученице пласирале су се на окружно 

такмичење које се одржало у Вршцу. Даље се нису 

пласирале. 

*Општинско такмичење „Између две ватре“-Екипа 4. 

разреда освојила је 3. место. 

*Меморијални турнир Петар Пера Рађеновић-екипа 3. и 

4. разреда освојила је 2. место. 

 

 

10.  27.6.2022. 

 

Реализовање плана рада у 

јуну. 

-Анализа успеха ученика у 

учењу и владању на крају 

школске године 

-Реализован план рада у јуну. 

-Анализиран је успех у учењу и владању ученика на 

крају школске године. 

-Ученици који су радили по ИОПу1 напредовали су 

према својим могућностима.(српски језик, математика, 
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-Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

-Напредовање ученика по 

ИОПу1 

-Родитељски састанак, подела 

ђачких књижица 

енглески језик) Препорука за 5. разред је да се и даље 

настави са примереним , индивидуалним задацима, 

редовна и допунска настава. 

- Родитељски састанци и подела ђачких књижица биће 

30.6. у 17 часова. 

11.     

12.     

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 5. РАЗРЕДА 

 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  1.9.2021. Дневни ред: 

1. Распоред смена од 1. 

септембра 

2. Распоред часова, распоред 

дежурства 

3. Оперативни план школе 

4. Годишњи и месечни 

планови рада 

наставника,отворена 

врата,лични план стручног 

усавршавања,план писмених 

провера знања,распоред 

допунске наставе 5. Припрема 

предлога маршута екскурзија 

6. Родитељски састанци 

7. Разно 

Настава почиње у среду , 1.септембра 2021.године. 

Нижи разреди биће у поподневној смени од 13 часова. 

2. Распоред часова и дежурства једногласно усвојен. 

3. Оперативни план рада школе усвојен на састанку Тима 

за обезбеђивање квалитета рада установе и Педагошком 

колегијуму. 

4. Годишњи и месечни планови рада наставника, лични 

план стручног усавршавања, отворена врата, план 

писмених провера знања,распоред допунске наставе - 

отпремити у личну дељену фасциклу коју ће директор 

креирати за сваког наставника. Термине отворених врата 

унети у дељену табелу коју ће директор проследити. 

5. До краја недеље организовати одељењска већа на 

нивоу разреда и донети одлуку о маршути. 

6. Родитељске састанке одржати до краја недеље. 

7. Предлог Тима за професионални развој јесте то да 

семинар"Тестови и оцењивање" буде одржан онлајн и то 

крајем септембра. Теме за ЧОС биће дефинисане у 
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сарадњи са школским педагогом. Примена 

епидемиолошких мера као и 2020/2021. године. 

2.  28.10.2021. Анализа успеха у учењу и 

владању на крају 1. квартала 

школске 2021/2022. године 

Напредовање ученика по 

ИОП-у 

Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

Родитељски састанци 

Разно 

Анализа успеха у учењу и владању на крају 1. квартала 

школске 2021/2022. године 

Усвојена једногласно. 

 

 

3. Напредовање ученика по ИОП-у 

Извештај о Напредовање ученика по ИОП-у усвојен је 

једногласно. 

 

4. Реализација наставних и ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

Извештај о реализација наставних и ваннаставних 

активности и онлајн наставе усвојен је једногласно. 

 

5. Родитељски састанци 

 

 

Родитељске састанке организовати током наредне недеље 

у школи. С обзиром на то да су нижи разреди у 

поподневној смени, директор је замолио одељењске 

старешине виших разреда да родитељске састанке не 

заказују пре 18.00 како би помоћно особље извршило 

дезинфекцију и проветравање просторија. Приликом 

одржавања родитељских састанака у школи, потребно је 

примењивати све прописане мере у циљу спречавања 

ширења COVID-19 вируса. Током родитељског састанка: 

- Родитељима дате два анкетна листића. Један је у вези са 

организовањем екскурзија, а други у вези са 

организовањем ужине. 
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- Родитеље упознате са садржајем PowerPoint 

презентације "Digitalno nasilje i onlajn nastava". 

- Родитеље подсетите на то да је употреба мобилних 

телефона у школи забрањена и да ученицима, у случају 

злоупотребе телефона, може бити изречена адекватна 

мера. 

- Родитељима поменити да је у неком тренутку могуће да 

ће њихова деца прећи на онлајн наставу те их из тог 

разлога упознајете са садржајем презентације. Родитељи 

свакако требају имати увид у то у које сврхе њихова деца 

користе дигиталне технологије, што је и наведено у 

презентацији. 

6. Разно 

 

Превенција насиља 

Вршњачко, дигитално или било који други тип насиља 

јесте тема о којој континуирано требамо разговарати са 

ученицима. Од великог значаја за безбедност ученика 

јесте информација о томе да ли је неко од наших ученика 

жртва насиља. Молим вас да редовно разговарате са 

ученицима на ову тему и да се, у случају да добијете 

било какву информацију, обратите одељењском 

старешини ученика који је жртва насиља, педагогу, 

директору школе и Марији Мари Михајлов Ђорђевић као 

координатору Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. Насиље се никако 

не сме толерисати без обзира на то да ли је особа која 

врши насиље наш ученик, ученик друге школе, 

наставник, директор, педагог, запослени из реда 

помоћног особља... 

 

На састанку Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања који је одржан 

18.10.2021. године, чланови Тима су разматрали 

активности које можемо организовати у циљу превенцији 

насиља. Записник са сатанка Тима налази се у позивном 

мејлу. У складу са договором, директор је прикупио 

материјале који могу бити од користи наставницима, 
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ученицима и родитељима и поставио их у оквиру једне 

интернет странице. Линк ка страници је: http://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/pedagog/prevencija-nasilja-

onlajn-resursi 

 

Директор је замолио наставнике да свако непримерено 

понашање ученика бележе у есДневник јер на тај начин 

одељењски старешина, уз подршку Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

може у појединим ситуацијама ефикасније донети одлуку 

приликом изрицања васпитно-дисциплинских мера. 

 

Директор је замолио искусније колеге да помогну новим 

колегама (посебно одељењским стрешинама) у обављању 

радних задатака. 

3.  27.1.2021. 1) Анализа успеха и 

дисциплине на крају првог 

полугодишта 

2) Напредовање ученика по 

ИОП-у 

3) Реализовање наставних и 

ваннаставних активности 

4) Заказивање родитељског 

састанка и поделе књижица 

5) Разно 

Одељењско веће упознато са резултатима успеха на крају 

првог полугодишта, бројем изостанака, као и изреченим 

васпитно-дисциплинским мерама. У одељењу има 20 

ученика, 12 девојчица и 8 дечака. Сви имају позитиван 

успех, од тога 13 одличних, 4 врло добрих и 2 добар и 1 

довољан ученик. Са изреченим мерама тј УОС је 5 

ученика и 2 ученика са УНВ због неоправданих 

изостанака. Наставне и ваннаставне активности 

реализоване по плану и програму. Родитељски састанак 

ће бити 29.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 6. РАЗРЕДА 

 

 

Редни 

број 
Датум Тачке дневног реда Записник 
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састан

ка 

1.  1.9.2021 Дневни ред: 

1. Распоред смена од 1. 

септембра 

2. Распоред часова, распоред 

дежурства 

3. Оперативни план школе 

4. Годишњи и месечни 

планови рада наставника, 

отворена врата, лични план 

стручног 

 

1. Настава почиње у среду , 1.септембра 2021.године. 

Нижи разреди биће у поподневној смени од 13 часова. 

2. Распоред часова и дежурства једногласно усвојен. 

3. Оперативни план рада школе усвојен на састанку Тима 

за обезбеђивање квалитета рада 

установе и Педагошком колегијуму. 

4. Годишњи и месечни планови рада наставника, лични 

план стручног усавршавања, отворена врата, план 

писмених провера знања, распоред допунске наставе - 

отпремити у личну дељену фасциклу коју ће директор 

креирати за сваког наставника. Термине отворених врата 

унети у дељену табелу коју ће директор проследити. 

5. До краја недеље организовати одељењска већа на нивоу 

разреда и донети одлуку о маршути. 

6. Родитељске састанке одржати до краја недеље. 

7. Предлог Тима за професионални развој јесте то да 

семинар"Тестови и оцењивање" буде одржан онлајн и то 

крајем септембра. Теме за ЧОС биће дефинисане у 

сарадњи са школским педагогом. Примена 

епидемиолошких мера-као и током школске 2020-2021. 

 

2.  3.09.2021 Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

2. План и програм 

екскурзије 6.разреда 

3.Разно 

1.Усвојен записник са предходног састанка 

2. Усвојен план и програм екскурзије за ученике 6.разреда. 

За школску 2021-22 донета је одлука да путни правац-

маршута екскурзије буде Ковин- Текериш-Тршић-Бања 

Ковиљача-Ваљево-Бранковина-Ковин. 

Предвиђен програм екскурзије је следећи: 

Први дан: Полазак испред школе у јутарњим сатима, 

путовање до Текериша, посета спомен костурнице, посета 

манастиру Троноши, Тршићу (обилазак Вукове родне 
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куће), одлазак у Бању Ковиљачу, а потом у Ваљеву, где је 

договорено дружење и ноћење.  

При избору хотела инсистирамо да објекат буде у Ваљеву 

и да има услове да одељењске старешине буду на истом 

спрату са ученицима! Хотел Нарцис, Ваљево. 

Други дан: доручак и наставак путовања – обилазак 

Ваљева, обилазак Народног музеја и Муселимовог конака; 

ручак, шетња Тешњаром; обилазак Бранковине (гроб и 

спомен кућа Десанке Максимовић), вајат Ненадовића, 

после чега се планира полазак у Ковин. 

 

3.  28.10.2021 Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

2. Анализа успеха у учењу и 

владању на крају 1. квартала 

школске 2021/2022. године 

3. Напредовање ученика по 

ИОП-у 

4. Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

5. Родитељски састанци 

6. Разно 

Дневни ред 

Дневни ред усвојен је 

једногласно. 

 

 

1.Усвојен записник са предходног састанка 

2. Анализа успеха у учењу и владању на крају 1. квартала 

школске 2021/2022. године 

У оба одељења 6.разреда сви ученици оцењени и нема 

негативних оцена. Сви ученици имају примерно владање и 

за сада нема васпитно дисциплинских мера. 

Успех у учењу и владању усвојен једногласно.  

У оба одељења 6-тих разреда сви ученици су осцењени и 

сви имају позитиван успех. Нема васпитно дисциплинских 

мера.  

3. Напредовање ученика по ИОП-у 

Извештај о Напредовање ученика по ИОП-у усвојен је 

једногласно. 

4. Реализација наставних и ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

Извештај о реализација наставних и ваннаставних 

активности и онлајн наставе усвојен је једногласно. 

5. Родитељски састанци 

Родитељске састанке организовати током наредне недеље 

у школи. С обзиром на то да су нижи разреди у 

поподневној смени, директор је замолио одељењске 

старешине виших разреда да родитељске састанке не 

заказују пре 18.00 како би помоћно особље извршило 
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дезинфекцију и проветравање просторија. Приликом 

одржавања родитељских састанака у школи, потребно је 

примењивати све прописане мере у циљу спречавања 

ширења COVID-19 вируса. Током родитељског састанка: 

- Родитељима дате два анкетна листића. Један је у вези са 

организовањем екскурзија, а други у вези са 

организовањем ужине. 

- Родитеље упознате са садржајем PowerPoint презентације 

&quot;Digitalno nasilje i onlajn nastava&quot;. 

- Родитеље подсетите на то да је употреба мобилних 

телефона у школи забрањена и да ученицима, у случају 

злоупотребе телефона, може бити изречена адекватна 

мера. 

- Родитељима поменити да је у неком тренутку могуће да 

ће њихова деца прећи на онлајн наставу те их из тог 

разлога упознајете са садржајем презентације. Родитељи 

свакако требају имати увид у то у које сврхе њихова деца 

користе дигиталне технологије, што је и наведено у 

презентацији. 

6. Разно 

Превенција насиља 

Вршњачко, дигитално или било који други тип насиља 

јесте тема о којој континуирано требамо разговарати са 

ученицима. Од великог значаја за безбедност ученика јесте 

информација о томе да ли је неко од наших ученика жртва 

насиља. Молим вас да редовно разговарате са ученицима 

на ову тему и да се, у случају да добијете било какву 

информацију, обратите одељењском старешини ученика 

који је жртва насиља, педагогу, директору школе и Марији 

Мари Михајлов Ђорђевић као координатору Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Насиље се никако не сме толерисати без 

обзира на то да ли је особа која врши насиље наш ученик, 

ученик друге школе, наставник, директор, педагог, 

запослени из реда помоћног особља... 

На састанку Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања који је одржан 
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18.10.2021. године, чланови Тима су разматрали 

активности које можемо организовати у циљу превенцији 

насиља. Записник са сатанка Тима налази се у позивном 

мејлу. У складу са договором, директор је прикупио 

материјале који могу бити од користи наставницима, 

ученицима и родитељима и поставио их у оквиру једне 

интернет странице. Линк ка страници је: http://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/pedagog/prevencija-nasilja- 

onlajn-resursi Директор је замолио наставнике да свако 

непримерено понашање ученика бележе у есДневник јер 

на тај начин одељењски старешина, уз подршку Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, може у појединим ситуацијама ефикасније 

донети одлуку приликом изрицања васпитно-

дисциплинских мера. 

Директор је замолио искусније колеге да помогну новим 

колегама (посебно одељењским стрешинама) у обављању 

радних задатака. 

 

4.  27.12.2021. 1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

2. Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

првог полугодишта школске 

2021/2022. 

године 

3. Напредовање ученика по 

ИОП-у 

4. Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

5. Организовање додатног и 

допунског рада са 

ученицима за време зимског 

распуста 

6. Родитељски састанци 

1.Усвојен записник са предходног састанка 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

2.Одељењско веће 6.разреда је разматрало успех у учењу и 

владању ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године. Успех ученика је усвојен. Одељењске 

старешине су образложиле успех за своје одељење. 

У 6-1 и 6-2 одељењу има укупно 44 ученика, 27 дечака и 

17 девојчица. Сви ученици имају позитиван успех. 

Оправданих изостанака је 2864  (65 по ученику) и 1 

неоправдан изостанак. Што се тиче васпитно 

дисциплинских мера у одељењу 6-1 изречено је 4 усмене 

опомене одељењског старешине, а у одељењу 6-2, једна 

усмена опмена. Сви ученици имају примерно владање. 

3. Одељењске старешине су изложиле напредовање 

ученика по ИОП-у. У неким одељењима код појединих 

ученика је видљив напредак, док има ученика који ниси 

напредовали у складу са предвиђеним планом. Одељењске 

старешине су за ученике који се образују по иоп-у 

даставили кратак извештај о напредовању. По ИОП-у2 су 
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7. Почетак 2. полугодишта 

школске 2021/2022. године 

8. Обележавање Светог Саве 

9. Разно 

 

 

Анастасија Стевић (6-1) и Илија Драгић(6-2). Ученица 

Анастасија Стевић редовно похађа наставу и напредује у 

складу са својим планом и могућностима. Заинтересована 

за рад, али је  веома је тиха и понекад закасни на час јер је 

отишла до тоалета. Ученик Илија Драгић редовно похађа 

наставу и напредује у складу са својим планом и 

могућностима. Заинтересован за рад, воли да црта и боји. 

Родитељи увек спремни за сарадњу. По ИОП-у1 су 

следећи ученици Анабела Миладиновић (6-1),  Душан 

Ђорђевић (6-2), Елвис Шајн (6-2). 

Ученици који имају успе 5.00 и мало изостанака 

похваљени су за редовност у настави и постигнут успех.     

4. Из извештаја наставника види се да је план и програм 

реализован у потпуности. 

5. Наставници су одредили датуме додатне и допунске 

наставе. Термини су у прилогу. 

6. Родитељски састанци су прецизирани – среда 

29.12.2021. у 17.00 . 

7. Први наставни дан другог полугодишта је 17.01.2022. 

Виши разреди ће бити у преподневној, а нижи разреди у 

поподневној смени. 

8. Одељењско веће је прихватило предлог обележавања 

школске славе Свети Сава – 27.01.2022. године у 

фискултурној сали за све ученике уз краћи програм. 

Одељењске старешине 8. разреда изнеле се предлоге 

ученика за Светосавску награду. Предлози су достављени 

члановима Комисије за избор ученика који ће добити 

похвалницу „Свети Сава“. 

9. -Наставници се се договорили да се извод из Правилнка 

о кућном реду (део о мобилним телефонима) одштампа и 

залепи на вратима сваке учионице. Већа пажња да се 

обрати на коришћење мобилних телефона током боравка 

ученика у школи. Евидентирати у есДневнику сваког 

ученика који користи телефон и поново обавестити 

родитеље о кршењу Правилнка о кућном реду. 

-Маја Обрадовић Вукосављевић је предложила да се 

родитељима ученика 5. и 6. разреда скрене пажња на то да 

је потребна већа самосталност ученика у учењу, а за све 
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ученике од 5. до 8. разреда на редовније рађење домаћих 

задатака из биологије. Маја је обавестила Одељењско веће 

да смо у поново у пројекту „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“ и да ће обавестити наставнике о начину на 

који ће јој бити достављани материјали који се тичу 

наведеног пројекта. 

-Прецизирати поједине делове Правилника о начину 

регулисања изостанака ученика 

-Наставници су потврдили нове термине отворених врата. 

 

 

 

5.  1.4.2022. 1. Усвајање записника са 

предходног састанка          

2.Анализа успеха у учењу и 

владањуна крају 2.квартала 

шк.2021/22.год ; 

3.Напредовање ученика по 

ИОП-у; 

4.Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе; 

5.Родитељски сатанци; 

6.Разно. 

1.Усвојен записник са предходног састанка 

2. Анализа успеха у учењу и владању на крају 2. квартала 

школске 2021/2022. године 

У оба одељења 6.разреда сви ученици оцењени и нема 

негативних оцена. Сви ученици имају примерно владање и 

за сада нема васпитно дисциплинских мера. 

Успех у учењу и владању усвојен једногласно.  

У оба одељења 6-тих разреда сви ученици су осцењени и 

сви имају позитиван успех. У 6-1 двојици ученика Стефану 

Радованову и Томиславу Милошевићу иречене су ООС 

због непримереног понашања у позоришту.   

На крају овог тромесечја укупан број оправданих 

изостанака је 3581 (81 по ученику) и 1 неоправдани 

изостанак. 

3. Напредовање ученика по ИОП-у 

Извештај о Напредовање ученика по ИОП-у усвојен је 

једногласно. 

4. Реализација наставних и ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

Извештај о реализација наставних и ваннаставних 

активности и онлајн наставе усвојен је једногласно. 
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5. Родитељски састанци-договорени термини родитељских 

састанака. 

 

6.  24.6.2022 1. Усвајање записника са 

предходног састанка          

2.Анализа успеха у учењу и 

владањуна крају наставне 

године.2021/22.год ; 

3.Напредовање ученика по 

ИОП-у; 

4.Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе; 

5.Родитељски сатанци; 

6.Разно. 

1.Усвојен записник са предходног састанка 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

2. Одељењско веће 6.разреда је разматрало успех у учењу 

и владању ученика на крају другог полугодишта школске 

2021/2022. године. Успех ученика је усвојен. Одељењске 

старешине су образложиле успех за своје одељење. 

У 6-1 и 6-2 одељењу има укупно 44 ученика, 27 дечака и 

17 девојчица. Сви ученици имају позитиван успех. На крју 

ове наставне године успех је следећи:-24 одличних 

(56,82%); 18- врло добрих(40,91%) и 1 ученик са добрим 

успехом (2,27 %) 

 Оправданих изостанака је 4783  (109 по ученику) и 11 

неоправдан изостанак.  

Што се тиче васпитно дисциплинских мера, нове мере  у 

одељењу 6-1 су 2 УОС (Доротеа Ердеш и Анабела 

МИладиновић-због коришћења мобилног телефона), а у 

одељењу 6-2 су 3 ООС због лакше повреде обавезе 

ученика ( Максим Адамов, Андрија Ћуковић и Филип 

Филеп). На ученике је утицала изречена мера и сви 

ученици имају примерно владање. 

3.  Одељењске старешине су изложиле напредовање 

ученика по ИОП-у. У неким одељењима код појединих 

ученика је видљив напредак, док има ученика који ниси 

напредовали у складу са предвиђеним планом. Одељењске 

старешине су за ученике који се образују по иоп-у 

даставили кратак извештај о напредовању. По ИОП-у2 су 

Анастасија Стевић (6-1) и Илија Драгић(6-2). 

Ученица Анастасија Стевић напредује у складу са својим 

могућностима и својим индивидуалним планом. Веома је 

послушна .Успех на крају 6.разреда је врло добар (3,57). 

Сарадња са баком и деком је добра.  

Ученик је напредовао у складу са својим ИОП 2  планом и 

могућностима. Сарадња са родитељима је одлична. Ученик 
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воли да црта и боји, ради на часовима и редовно их похађа. 

Мотивишу га петице. Положио са просеком 4,50 

захваљујући великој подршци наставника. 

 

Ученица Анабела Миладиновић напредује у складу са 

својим могућностима, али би могла да буде мало вреднија. 

 

Ученик Душан Ђорђевић је напредовао у складу са својим 

ИОП 1  планом и могућностима. Редовно похађа школу. 

Положио са просеком 3,64. 

Ученик Елвис Шајн је напредовао у складу са својим ИОП 

1  планом и могућностима. Има већи број изостанака ( три 

предмета са више од 35% часова). Редовнијим похађањем 

би вероватно постизао бољи успех. Положио са просеком 

3,13. 

 

4. Поједини наставни предмети завршили су наставну 

годину са до два часа мање у односу на планирани број 

часова редовне наставе. У складу са чланом 3 Правилника о 

школском календару ово одступање је дозвољено јер 

представља одступање броја часова до 5% од 

утврђеног/предвиђеног броја истих. ( "У случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 

није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-

васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 

наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у 

броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 

седмица, односно наставних дана.") 

Предвиђене наставне и ваннаставне активности сматрају се 

реализованим, а у односу на околности које су пратиле и 

ову годину и тичу се услова пандемијских околности. С тим 

у вези ваља додати да су једним делом часови реализовани 

у виду комбиноване онлајн и непосредне наставе. 

Све реализације биле су  у складу са одлукама које су 

доносиле надлежне институције. 

5. Родитељски састанци су прецизирани – четвртак 

30.6.2022. у 18.00. 

На овим родитељсим састанцима доћи ће и ученици са 

родитељима и преузеће сведочанство. 

 

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 7. РАЗРЕДА 
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Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1. 28. октобар 

2021. 

Тачке дневног реда: 

1.   Анализа успеха у учењу и 

владању на крају првог 

квартала школске 2021/2022. 

године 

2.   Напредовање ученика по 

ИОП-у 

3.   Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

4.   Родитељски састанци 

5.  Разно 

 

Дневни ред 

Дневни ред усвојен је једногласно. 

1.   Анализа успеха у учењу и владању на крају 1. 

квартала школске 2021/2022. године 

Усвојена једногласно. 

3.   Напредовање ученика по ИОП-у 

Извештај о Напредовање ученика по ИОП-у усвојен је 

једногласно. 

4.   Реализација наставних и ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

Извештај о реализација наставних и ваннаставних 

активности и онлајн наставе усвојен је једногласно. 

5.   Родитељски састанци 

Родитељске састанке организовати током наредне недеље 

у школи.Родитељима дате два анкетна листића. Један је у 

вези са организовањем екскурзија, а други у вези са 

организовањем ужине.  

- Родитеље упознате са садржајем PowerPoint 

презентације "Digitalno nasilje i onlajn nastava". 

- Родитеље подсетите на то да је употреба мобилних 

телефона у школи забрањена и да ученицима, у случају  

  злоупотребе телефона, може бити изречена адекватна 

мера. 

- Родитељима поменити да је у неком тренутку могуће да 

ће њихова деца прећи на онлајн наставу те их из тог 

разлога упознајете са садржајем презентације. Родитељи 

свакако требају имати увид у то у које сврхе њихова деца 

користе дигиталне технологије, што је и наведено у 

презентацији. 

Превенција насиља 

Вршњачко, дигитално или било који други тип насиља 

јесте тема о којој континуирано требамо разговарати са 

ученицима. 

Директор је замолио наставнике да свако непримерено 

понашање ученика бележе у есДневник јер на тај начин 

одељењски старешина, уз подршку Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
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може у појединим ситуацијама ефикасније донети одлуку 

приликом изрицања васпитно-дисциплинских мера. 

 

2. 28. октобар 

2021. 

година 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха у учењу и 

владањуна крају 1.квартала 

шк.2021/22.год ; 

2.Напредовање ученика по 

ИОП-у; 

3.Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе; 

4.Родитељски сатанци; 

5.Разно. 

 

Реализација: 

1.Детаљно је представљен и анализиран успех ученика у 

учењу и владању на крају 1.класификационог периода 

шк.2021/22.У одељењу 7/3 има 18 ученика-8 дечака и 10 

девојчица.Сви ученици имају позитиван успех.Васпитно-

дисциплинске мере -изречена је усмена опомена једном 

ученику(А.В.)више пута се гађао гумицом.У одељењу се 

по успеху истичу 

:И.Глигоријев,С.Ђерић,С.Митровић,С.Николић,К.Радиво

ј. 

2.Детаљно је анализирано напредовање ученика по ИОП-

у.У 7/3 по ИОП 1 из математике ради уч.М.Ј.по ИОП 2 из 

свих предмета ради А.В.и из физичког и здравственог 

васпитања по ИОП 2 ради Л.Ј.Ученик Л.Ј.уз лекарску 

документацију од септембра наставу похађа на 

даљину.Редовно му се шаљу потребни материјали,прати 

и Гугл учионицу,у школу га на консултације и 

оцењивање доводи мајка .Ученик је за сваку 

похвалу.Уч.М.Ј.је од септембра по ИОП 1 из математике-

постепено напредује,виде се резултати.Уч.А.В.је из свих 

предмета по ИОП -у 2 на настави је редован,види се да се 

труди колико може.Ђаци су му и сарадници ,помажу 

му,као и сви наставници.Хоће да послуша и помогне 

свима. 

3.Реализоване су све наставне и ваннаставне активности 

у редовној,допунској и додатној настави.Све препоруке 

Министарства се поштују.Половином октобра уч.7/3 су 

ишли по моделу 2-пратили су наставу по групама у 

школи и путем Гугл учионице. 

4.Родитљски сатанак биће организован у недељи од 1. до 

5.новембра 2021.год.уз поштовање свих 

епидемијолошких мера. 

5.Од 4.октобра због боловања М.Лалића одељењски 

старешина у 7/3 је М.Вулетић. 

3. 27. 

децембар 

2021. 

година 

1. Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

првог полугодишта школске 

2021/2022. године  

2. Напредовање ученика по 

ИОП-у 3. Реализација 

1. Одељењско веће је разматрало успех у учењу и 

владању ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године. Успех ученика је усвојен. Одељењске 

старешине су образложиле успех за своје одељење 

2. Напредовање ученика по ИОП-у Одељењске 

старешине су изложиле напредовање ученика по ИОП-у. 

У неким одељењима код појединих ученика је видљив 

напредак, док има ученика који ниси напредовали у 
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наставних и ваннаставних 

активности и онлајн наставе  

4. Организовање додатног и 

допунског рада са ученицима 

за време зимског распуста  

5. Родитељски састанци 

 6. Почетак 2. полугодишта 

школске 2021/2022. године  

7. Обележавање Светог Саве 

 8. Разно   

складу са предвиђеним планом. Одељењске старешине су 

за ученике који се образују по иопу даставили кратак 

извештај о напредовању.  

3. Реализација наставних и ваннаставних активности и 

онлајн наставе Из извештаја наставника види се да је 

план и програм реализован у потпуности.  

4. Организовање додатног и допунског рада са 

ученицима за време зимског распуста Наставници су 

одредили датуме додатне и допунске наставе. Термини 

су у прилогу. 5. Родитељски састанци Родитељски 

састанци су прецизирани – среда 29.12.2021. у 17.00  6. 

Почетак 2. полугодишта школске 2021/2022. године Први 

наставни дан другог полугодишта је 17.01.2022. Виши 

разреди ће бити у преподневној, а нижи разреди у 

поподневној смени.  

7. Обележавање Светог Саве Одељењско веће је 

прихватило предлог обележавања школске славе Свети 

Сава – 27.01.2022. године у фискултурној сали за све 

ученике уз краћи програм. 

8. Разно  

Наставници су се договорили да се извод из Правилнка о 

кућном реду одштампа и залепи на вратима сваке 

учионице. Већа пажња да се обрати на коришћење 

мобилних телефона током боравка ученика у школи. 

Евидентирати у есДневнику сваког ученика који користи 

телефон и поново обавестити родитеље о кршењу 

Правилнка о кућном реду.  

 

4.  1. април 

2022. 

година 

1.Анализа успеха у учењу и 

владањуна крају 1.квартала 

шк.2021/22.год ; 

2.Напредовање ученика по 

ИОП-у; 

3.Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе; 

4.Родитељски сатанци; 

5.Разно. 

1. Детаљно је представљен и анализиран успех ученика у 

учењу и владању на крају 3. класификационог периода 

шк. 2021/22. У одељењу 7/3 има 18 ученика - 8 дечака и 

10 девојчица. Сви ученици имају позитиван успех. 

Васпитно-дисциплинске мере : 

изречена је усмена опомена следећим ученицима: 

К.Д. за непримерено понашање 

Н.И. и Т.П. за коришћење мобилног телефона на часу 

Ученику А.В. изречен укор одељенског старешине због 

неоправданих изостанака. 

2. Детаљно је анализирано напредовање ученика по 
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ИОП-у.У 7/3 по ИОП 1 из математике ради уч. М.Ј. и 

В.М., по ИОП 2 из свих предмета ради А.В.и из физичког 

и здравственог васпитања по ИОП 1 ради Л.Ј. 

Уч. М.Ј. је од септембра по ИОП 1 из математике- 

постепено напредује,виде се резултати. 

Уч.А.В.је из свих предмета по ИОП -у 2 на настави је 

редован,види се да се труди колико може. 

Ђаци су му и сарадници, помажу му, као и сви 

наставници. 

3. Реализоване су све наставне и ваннаставне активности 

у редовној,допунској и додатној настави. Све препоруке 

Министарства се поштују. 

4. Родитљски сатанак биће организован 6. априла 

2021.год.. 

5. 01. јун 2022. 

године 

1. Оценивање одсутног 

ученика С.Н. због болести и 

закључивање оцена. 

2. Изјашњавање о предлогу за 

изрицање васпитно 

дисциплинске мере ученику 7 

- 2 Б.Ј. због низа прекршаја 

1. Сви наставници су саопштили да С.Н. има довољно 

оцена да му исте буду закључене за крај школске године 

и да никакво додатно оценивање није неопходно. 

2. Наставници су се сложили да ученику буде изречена 

мера укор одељенског већа и смањена оцена на добар 3. 

6. 24. јун 2022. 

године 

1. Анализа успеха и владања 

на крају другог полугодишта 

2.Васпитно дисциплинске 

мере 

3.Напредовање по ИОП-у 

4. Разно 

1. Свих 19 ученика је са позитивним успехом завршило 

школску годину. 10 - одличних; 8 - врлодобрих; 1- добар. 

2. 18 ученика имају примерно владање и 1 ученик због 

понашања на часовима има владање врло добар 4.  

3. Сви ученици напредују у складу са својим 

могућностима.  

4.Родитељски састанак 30.6.2022. у 18.00 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 8. РАЗРЕДА 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  
8. септембар 

2021. 

1.   Избор маршруте за 

екскурзију 8. разреда 

2.   Одлука о активности за 

предстојећу радну суботу 

3.   Разно 

 

1.    Након анкетирања ученика и консултације са 

колегама које су претходних година реализовале 

екскурзије 8. разреда донета је одлука да се 

предстојећа екскурзија 8. разреда реализује 

путовањем на Златибор (Крагујевац, Сирогојно, 

Златибор, Дрвенград), уз обавезно праћење свих 

епидемиолошких прилика. 

2.    Донета одлука да се ученици 8. разреда 

прикључе планираним активностима виших разреда: 

шетња до Дунавца, спортске игре у природи и 

опажање еколошких прилика приликом шетње. 

3.    Одељењске старешине поделиле најважније 

информације о ученицима из својих одељења, које су 

значајне за упознавање општег стања у генерацији. 



 

127 
 

2.  
29. октобар 

2021.  

1.   Анализа учења и владања 

ученика 8. разреда и 

активности као реакција на 

постојеће стање 

2.   Разно 

 

1.   ОС 8. разреда изнеле проблеме у учењунапредују  

и владању ученика из свог одељења. С тим у вези 

донет предлог како да се слабије помогне 

(укључивање школског педагога и посебни облици 

рада са предметним наставницима, појачана 

комуникација са родитељима), али и које мере 

применити у делу који се однси на проблематично 

понашање појединих ученика из сваког одељења: 

изрицање васпитно-дисциплинских мера, појачан 

васпитни рад, информисање родитеља и интезивнија 

сарадња са родитељима, која би могла допринети 

побољшању у погледу владања ученика. 

2.   Одлука да се упути позив предметним 

наставницима да се евидентирају сви облици 

непримереног понашања ученика – без изузетака, и то 

обавезно у е-дневнику, како би ОС имале основ за 

реаговање, али и како би родитељи били 

благовремено упознати са понашањем своје деце на 

часовима и у школи уопште. 
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3.  
17. 

новембар 

2021. 

 

1.       Информисање родитеља 

о е-насиљу и начинима како 

га спречити 

2.       Информисање родитеља 

у вези са ефикаснијим 

начином учења 

3.       Разно 

1.       Договор у вези са начином информисања 

родитеља о све присутнијим облицима насиља на 

друштвеним мрежама и кроз друге облике е-

комуникације,као и о непримереној употреби 

мобилних телефона у школи. Одлука да се родитељи 

информишу у вези са овим путем платформе „Чувај 

ме“, али и кроз непосредну комуникацију када се уочи 

проблем. Закључак је да посебан нагласак треба 

ставити на предочавање последица родитељима. 

Одлука да се родитељима проследи путем вајбер 

платформа раније приказана презентација у вези са 

овим. 

2.       Одлука да се родитељима проследи линк за 

бесплатан вебинар намењен родитељима и ученицима 

у вези са ефикаснијим начином учења. Овај проблем 

уочен је код ученика 8. разреда (лоша организација 

времена, неефикасни начини учења, нередовно 

обављање школских обавеза, неблаговремена 

комуникација са наставницима који би потешкоће 

могли отклонити), па се због тога указала потреба за 

овим чином, посебно због предстојећег завршног 

испита и уписа у средње школе, као и због чињенице 

да је реч о генерацији која је готово две године на 

измењеним режимима похађања наставе, те у вези с 

тим и слабијим постигнућима због измењених радних 

навика, односа према настави и учењу и свему што је 

проузроковано периодом пандемијских прилика у 

образивном процесу. 

3.    Одељењске старешине поделиле најважније 

информације о ученицима из својих одељења, које су 

значајне за упознавање општег стања у генерацији. 
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4.  
10. 

децембар 

2021. 

 

1.   Усаглашавање начина 

поношења документације 

везане за избор ученика за 

Похваницу „Свети Сава“ 

2.   Разно 

1.       Постигнут договор у вети са документацијом 

коју је потребно поднети комисији за избор ученика 

који би био добитник награде Похвалница „Свети 

Сава“, која се традиционално додељује на Дан Светог 

Саве: одељењски старешина у свом образложењу за 

награду у виду есејског приказа наводи разлоге за 

избор ученика из одељења, а сходно интерном 

правилнику везаном за овај избор. Одлучено је да није 

потребно да ученици прилажу дипломе и признања, 

јер нека од њих није могуће бодовати, а за бројна 

признањљ (хуманитарни рад) није могуће поднети 

доказ, те се сва одговорност о истинитости навода 

ставља одељењским старешинама. 

2.       Кратко информисање у вези са евентуалним 

корекцијама по питању владања ученика који су у 

претходном периоду показали проблематично 

понашање и ефикасношћу мера које су с тим у вези 

учињене. Констатовано непромењено стање. 

5.  23 децембар 

2021. 

1. Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 1. 

Полугодишта 

2. Анализа ИОП-а по 

разредима  

3. Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

 4. Организовање додатног и 

допунског рада са ученицима 

за време зимског распуста  

5. Родитељски састанци 

 6. Обележавање Светог Саве  

9. Разно 

1.У одељењu 8-1 има 20 ученика,18 са позитивним и 2 

ученика са недовољним оценама(1 недовољна 

оцена).У одељењу 8-2 има 20 ученика.17 ученика је 

показало позитиван успех и 3 ученика је са 

недовољним оценама. У одељењу 8-3 има 23 

ученика.20 ученика је показало позитиван успех и 3 

ученика је са недовољним оценама. 

 

2. Ученици који похађају наставу по ИОП-у напредују 

у складу са својим могућностима и плану 

 

3. Наставне и ваннаставне активности реализоване по 

плану 

 

4. Организовање додатног и допунског рада са 

ученицима за време зимског распуста: У току 

распуста, уколико се укаже потреба, наставници ће 

организовати допунску и додатну наставу 

 

5. Родитељске састанке организовати у року од 8 дана 

 

6. У школи ће бити прослављен Свети Сава 

пригодним програмом 
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6.  1. април 

2022. 

1. Анализа успеха у учењу и 

владању на крају трећег 

квартала школске 2020/2021. 

године  

2. Напредовање ученика по 

ИОП-у  

3. Реализација наставних 

активности, ваннаставних 

активности и онлајн наставе  

 4. Реализација екскурзија 

 5. Родитељски састанци  

6. Разно 

1. Успех је у складу са радом и залагањем ученика 

 2. Усвојен је извештај о напредовању ученика по иоп-

у. Ученици који раде по иопу показују стагнирање у 

раду. Код њих су и најизраженије последице 

вишенедељног одсуства из школе.  

3. Настава је у потпуности реализована по плану и 

програму.  

4. Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, 

организоваће се екскурзија на Златибор 23. И 24. Маја 

 5. Родитељски састанци у року од 8 дана 

7.  10. јун 2022. 1. Анализа успеха у учењу и 

владању ученика  и анализа 

ИОП-а на крају другог 

полугодишта  

2. Реализација наставних и 

ваннаставних активности  

3. Припремна настава за 

полагање поправних и 

завршних испита  

4. Предлози за ученика 

генерације  

5. Разно 

1. Сви ученици су са успехом положили осми разреди. 

Ученици по ИОП-у напредују по плану 

2. Наставне и наставне активности су реализоване по 

плану, осим часова који нису због продуженог 

распуста. У питању су један понедељак и један 

уторак. 

3. Припремну наставу организовати по расшпореду 

часова 

4. Одељенске старешине треба да припреме предлоге 

за ученике генерације 

 

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
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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. Посебан акценат стављен је на тему мере заштите током пандемије COVID-19 вируса и 

вршњачког насиља. 

 

4.6 Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 

 

Председник: Хермина Ђукић 

 

1. Александра Милошевић 

2. Валентина Жеберан 

3. Вања Рајић 

4. Весна Анђелков 

5. Јевросима Ромић 

6. Јелена Јовановић 

7. Марија Поповић 

8. Наташа Николић 

9. Оља Новокмет 

10. Снежана Корак 

11. Хермина Ђукић 

12. Душан Васић 

13. Ана Албу Савић 

14. Каролина Ђуриш 

 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  26. 08. 2021. Dnevni red: 

1. Prezentacija sa seminara-

obuke "Odgovoran odnos prema 

zdravlju", Ivanka Momirov, 

pedagog. 

 

2. Planovi i programi za školsku 

2021/2022.godinu 

1. Unapređivanje međupredmetne kompetencije učenika 

"Odgovoran odnos prema zdravlju"- MNPTR je organizovalo 

akreditovani seminar/obuku. Obuku je završila pedagog, 

Ivanka Momirov i prezentovala SV za razrednu nastavu. 

Upoznala nas je i sa domaćim zadatkom koji treba uraditi 

tokom septembra-do oktobra i predati. 



 

132 
 

3. Održavanje roditeljskih 

sastanaka 

4. Organizacija užine 

5. Štampa 

6. Smene 

7. Obeležavanje važnih datuma 

u školi 

8. Rekviziti za fizičko 

vaspitanje 

9. Sastanci SV 

10. Seminar "Testovi i 

ocenjivanje" 

 

 

2. Planove i programe za školsku 2021/2022. god. 

dogovoreno je da radimo po planovima IK po čijim 

udžbenicima radimo. Planove ćemo ubaciti u nove lične 

fascikle koje će nam direktor otvoriti. 

Takođe i planove SA, DN i ČOS. Imamo izrađene, a po 

potrebi korigovati. 

 

3. Dogovoreno je da roditeljske sastanke držimo od 

1.septembra. 

 

4. Dogovoreno je da učenici nose užinu od kuće,kao prošle 

godine, zbog epidemiološke situacije. 

 

5. Štampa za đake za predstojeću školsku godinu će se 

organizovati. 

 

6. O radu smena direktor će nas blagovremeno obavestiti. 

 

7. Datume koji se obeležavaju u septembru u školi, obeležiti 

kroz različite aktivnosti po dogovoru. 

 

8. Dogovoreno je da se vodi briga o rekvizitima za fizičko 

vaspitanje i nakon upotrebe uredno vrati na mesto. Takođe, 

da se žičani ormari zatvore sa bočnih strana šperpločama, 

radi bezbednijeg čuvanja rekvizita. 

 

9. Dogovoreno je da sastanci SV budu jednom mesečno i po 

potrebi. 
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10. Seminar "Testovi i ocenjivanje", predlog je da se održi 

tokom septembra onlajn. 

 

2.  1.09.2021. Дневни ред: 

1. Распоред смена од 1. 

септембра 

2. Распоред часова, распоред 

дежурства 

3. Оперативни план школе 

4. Годишњи и месечни 

планови рада 

наставника,отворена 

врата,лични план стручног 

усавршавања,план писмених 

провера знања,распоред 

допунске наставе 

5. Пријем првака 

6. Припрема предлога 

маршута екскурзија 

7. Родитељски састанци 

8. Разно 

1. Настава почиње у среду , 1.септембра 2021.године. 

Нижи разреди биће у поподневној смени од 13 часова. 

1. септембра 2021.године часови ће бити скраћени и 

трајаће 30 минута. Ученици нижих разреда ће имати 4. 

часа. Од 2. септембра часови су по 45 минута и по 

распореду часова. 

2. Распоред часова и дежурства једногласно усвојен. 

3. Оперативни план рада школе усвојен на састанку Тима 

за обезбеђивање квалитета рада установе и Педагошком 

колегијуму. 

4. Годишњи и месечни планови рада наставника ,лични 

план стручног усавршавања,отворена врата ,план 

писмених провера знања,распоред допунске наставе - 

отпремити у личну дељену фасциклу коју ће директор 

креирати за сваког наставника. 

Термине отворених врата унети у дељену табелу коју ће 

директор проследити. 

5.Пријем првака одржаће се 1.септембра 2021. у 10 

часова у фискултурној сали. 

6. До краја недеље организовати одељењска већа на 

нивоу разреда и донети одлуку о маршути. 

7. Родитељске састанке одржати до краја недеље. 

8. Предлог Тима за професионални развој јесте то да 

семинар"Тестови и оцењивање" буде одржан онлајн и то 

крајем септембра. 

Теме за ЧОС биће дефинисане у сарадњи са школским 

педагогом 

Примена епидемиолошких мера-као и током школске 

2020-2021. 
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3.  30.09.2021. Дневни ред: 

1.Планирање активности у  

Дечјој недељи 

2.Договор-планови за октобар 

3.Ужина 

1.На нивоу Већа од 1.-4. разреда активности у Дечјој 

недељи су следеће: 

-Дан у природи 

-Дан посвећен Мињи Суботи 

-Плакат-Волим,желим… 

-Брига о старима(честитка баки,деки,песма,дружење…) 

-Акција друг-другу-писање лепих порука 

2.Сваки актив сарађује у изради месечних планова 

3.Пошто ученици редовно иду у школу,показала се 

потреба да ужину примају у школи.Због тога је наш 

предлог да се ипак покрене процедура за организовање 

ужине у школи. 

4.  27.12.2021. Дневни ред: 

1.Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

првог полугодишта школске 

2021/2022. 

2.Напредовање ученика по 

ИОП-у 

3.Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

4.Организација додатног  и 

допунског рада са ученицима 

за време зимског распуста 

5.Родитељски састанци 

6.Почетак 2.полугодишта 

школске 2021/2022. 

7.Обележавање Светог Саве 

8.Разно 

 

 

Записник 

1.-У првом разреду има 42 ученика.Оцењивање је 

описно.Сви напредују према својим 

способностима.Поједини ученици који слабије напредују 

раде и на часовима допунске наставе. 

Нема изречених мера.Сви ученици имају примерно 

владање осим Јон Мите који има незадовољавајуће 

владање због  272 изостанка. 

-У другом разреду има 52 ученика.Сви ученици имају 

позитиван успех.Учитељице су су задовољне радом и 

напредовањем  ученика.Ученици који слабије напредују 

раде и на допунској настави а ученици који имају 

пратиоце уз њих. 

Сви ученици имају примерно владање.Нема изречених 

мера. 

-У трећем разреду има 41 ученик. Сви ученици имају 

позитиван успех Ученици напредују али су учитељице 

нагласиле да већина ученика ради само пред 
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контролни,кампањски.Ученици којима је потребна помоћ 

раде на допунској настави. 

У 3-1 одељењу сви имају примерно владање. 

-Један ученик има усмену опомену одељенског 

старешине због недоличног понашања. 

-Један ученик има писмену опомену одељенског 

старешине због недоличног понашања. 

У 3-2 одељењу 18 ученика има примерно владање а један 

ученик има Укор одељенског старешине и владање( 

добар). 

-У  четвртом разреду има 54 ученика. Сви ученици имају 

позитиван успех .У сваком одељењу има по 27 ученика 

тако да је теже да се ради.Градивно је обимно и 

захтевно,поједини ученици такође раде само када су неке 

провере.Ученици који слабије напредују или им је 

потребна помоћ раде на допунској настави. 

- Нема изречених мера.Сви ученици имају примерно 

владање осим Јон Мите који има незадовољавајуће 

владање због  272 изостанка. 

_________________________________________________

___________________________ 

  

2.У првом разреду нема ИОП-а. 

-У 2. разреду има 5 ученика који раде по ИОП-у и сви 

напредују према својим могућностима. 

-У 3.разреду има 3 ученика који раде по ИОП-у и сви 

напредују према својим могућностима. 

-У 4. Разреду има 5 ученика који раде по ИОП-у.Редовно 

прате наставу и напредују. 

_________________________________________________

___________________________ 
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3.У свим разредима наставне и ваннаставне активности 

су реализоване. 

_________________________________________________

___________________________ 

4.У свим разредима допунска и додатна настава ће бити 

организована  27. 28. и 29.12.2021. у школи од 10-11 

часова. 

_________________________________________________

__________________________ 

5.У свим разредима родитељски састанци биће одржани 

30.12.2021. у 17 часова у школи. 

_________________________________________________

___________________________ 

6.Друго полугодиште –Настава почиње 17.1.2022. од 13 

часова. 

_________________________________________________

___________________________ 

7.Предлог за обележавање Светог Саве је да се обележи у 

хали школе,све зависи од епидемиолошке ситуације и 

препоруке Министарства просвете. 

_________________________________________________

___________________________ 

8.У овом полугодишту ученици од 1.-4. Разреда имали су 

7 347 изостанака.У свим разредима су ученици 

изостајали доста због болести,изолације због болести 

родитеља . 

 

5.  1.3.2022. 
 

Дневни ред: 

1.Активности које нас очекују 

у марту(обележавање 

1.Активности у марту 

-Договор је да се у марту обележе :Међународни Дан 

река,Светски Дан ластавица,Дан среће,Дан шума,Дан 

поезије,Дан заштите вода.У зависности од наставних 
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значајних датума и потребан 

материјал) 

2.Такмичења 

3.Обележавање Дана школе 

4.Ужина 

5.Конкурси 

6.Посета чланова румунске 

амбасаде нашој школи 

7.Бесплатни уџбеници 

 

 

јединица и тема по активима ће се обележити различити 

дани. 

2.Такмичења 

-У марту наши ђаци учествују на Смотри рецитатора и на 

такмичењу“Кенгур без граница“ од 1.-4. разреда. 

-У среду 2.марта у спортској хали биће одржан Сајам 

спорта коме ће присуствовати ученици од 1.-4. разреда 

3.Дан школе 

-Недеља дана школе се обележава од 28.-31.марта 

-У току овог месеца ученици од 1.-4. разреда ће својим 

радовима украсити учионице и ходнике школе.Потребан 

прибор:хамер,папир у боји,креп папир,дрвовикс-

лепак,канап,селотејп,велике 

маказе,хефталице,зумба,танка савитљива жица. 

-Планира се одлазак у биоскоп 

-Спортске игре у оквиру сваког актива 

-Шетња-у зависности од временских прилика 

4.Ужина за март кошта 1 560,00 динара. 

5.Конкурс –библиотека“Вук Караџић“-договор је да 

учествујемо и да радове деца пишу у школи. 

„Марцишор“-радове радимо у школи 

6.Посета чланова амбасаде,конзулата и Националног 

савета Румуна нашој школи. 

У договору са наставницом румунског,све учитељице ће 

са ђацима направити плакат на тему „Марцишор“ које 

ћемо изложити у ходницима школе,ђаци који иду на 

румунски ће спремити румунску  ношњу,неко рецитацију 

и биће припремљен дочек за госте. 

7.Бесплатни уџбеници-обавестити родитеље под којим 

условима могу да добију бесплатне уџбенике за децу. 

  

 

6.  3.3.2022. Дневни ред: Одељенско веће је одобрило одсуство ученика. 
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Захтев  за оправдано одсуство 

ученика 4-1,Николић Михајла 

у периоду од 14.3.2022.-

18.3.2022. због породичног 

одмора. 

7.  23.3.2022. Дневни ред: 

Активности у недељи Дана 

школе 

-Позоришна представа”Краљ лавова” 

-Оплемењивање школског простора ученичким радовима 

-Спортске игре у оквиру сваког актива 

-Шетња-у зависности од временских прилика 

-Учешће на конкурсу школске библиотеке 

8.  1.4.2022. Дневни ред: 

1.   Анализа успеха у учењу и 

владању на крају трећег 

квартала школске 2021/2022. 

године 

2.   Напредовање ученика по 

ИОП-у 

3.   Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

4.   Родитељски састанци 

5.  Разно 

 

1..   Анализа успеха у учењу и владању на крају трећег 

квартала школске 2021/2022. године 

-Сви ученици од 1-4 разреда имају позитиван 

успех.Примећује се у свим разредима да ученици мање 

раде,не раде редовно домаћи,не уче редовно,добијају 

слабије оцене. 

 

Васпитно-дисциплинске мере: 

3-1-Томас Шмит-Писмени укор одељенског старешине 

3-2-Илић Андреј-Укор одељенског старешине и смањена 

оцена из владања 

        Зељуг Бранко-Укор одељенског старешине  

        Милић Никола-Укор одељенског старешине  

4-1-Новица Ђуричковић-Писмена опомена одељенског 

старешине 

       -Мита Јон-владање -незадовољавајуће 

4-2-Ђукић Алекса-Укор одељенског старешине 

      -Стојановић Александар-Укор одељенског старешине 

       -Поповић Страхиња-Укор одељенског старешине 

2.  Напредовање ученика по ИОП-у 
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Сви ученици који раде по ИОП-у раде и напредују према 

својим способностима.Има и нових ученика који раде по 

ИОП-у 1 а од Интерресорне комисије чекамо решења за 

два ученика. 

3. Реализација наставних и ваннаставних активности и 

онлајн наставе 

Наставне и ваннаставне активности су реализоване према 

измењеном  плану, а у складу са новим школским 

календаром. 

-Ученици често губе часове Мађарског језика,нека се и за 

те часове нађе замена . 

4.  Родитељски састанци 

Родитељски састанци ће се одржати према расспореду: 

5.4.2022.-3-1 и3-2 

6.4.2022.- 1-1 и 1-2,2-1, 2-2, 2-3 

7.4.2022.-4-1 и 4-2 

5.  Разно 

-Фотографисање ученика крајем маја-фотографија 15 х 

20 

-Предлог свих актива је да се уџбеник из Ликовне 

културе не наручује а да се на родитељским састанцима 

да предлог родитељима да се наруче књиге за предмет 

Грађанско васпитање. 

-Пошто смо добили термине за екскурзије желимо да се 

позове представник агенцијеСТУП Вршац да се 

договоримо детаљно са њима. 

-У следећој недељи су организовани: 

-Willkomen-међународно такмичење из енглеског и 

немачког језика(2.4.2022.)-учествују ученици 3. и4. 

разреда 

-5.4.2022.Одлазак у градску библиотеку-1. и 3. разред 

-Мини атлетика-учествују ученици 4. разреда 
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-7.4.2022.-Мале олимпијске игре -уествују ученици 1., 2. 

и 3. разреда 

-8.4.2022.Одлазак у филхармонију ученика од 1.-4. 

разреда.Ученици који не иду имају наставу . 

-9.4.2022.Наставна субота-договор по активима -биће 

послат директору. 

-Ученици 2.и 3. разреда са учитељицама Весна Анђелков 

и Јевросима Ромић иду на Покрајинско такмичење у 

рецитовању у Сечањ 

12.4.2022.-Ученици 1. разреда иду у Вршац на Окружно 

такмичење из саобраћаја “ Пажљивко”-учитељица Вања 

Рајић 

 

 

9.  4.5.2022. Дневни ред: 

1.Договор око извођења 

екскурзија 

Данас смо имали састанак са представником туристичке 

агенције СТУП Вршац око реализације екскурзија. 

16.5.2022.-Опленац-4.разред 

17.5.2022.-Црепаја-1.разред 

18.5,2022.-Београд-2.разред 

19.5.2022.Нови Сад-3.разред 

-Потврдили смо време поставке аутобуса,време 

поласка,програме путовања за све разреде. 

-Вођа пута је потребан у 4.разреду због великог броја 

ђака.Иде наставница енглеског језика Оља Новокмет. 

 

10.  24.6.2022. Дневни ред: 

1.Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

другог  полугодишта школске 

2021/2022. 

2.Напредовање ученика по 

ИОП-у 

Записник 

1.-У првом разреду има 42 ученика.Оцењивање је 

описно.Сви напредују према својим 

способностима.Поједини ученици који слабије напредују 

раде и на часовима допунске наставе. 

Сви ученици имају примерно владање иако су доста 

немирни,непослушни,несоцијализовани и поједини 

ученици се непримерено понашају у школи. 

-У другом разреду има 54 ученика.Сви ученици имају 

позитиван успех.Учитељице су с задовољне радом и 
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3.Реализација наставних и 

ваннаставних активности и 

онлајн наст 

4.Родитељски састанци 

5.Разно 

 

 

напредовањем  ученика.Нови ученици који су дошли  

имају проблема у прилагођавању и понашању. Ученици 

који слабије напредују раде и на допунској настави а 

ученици који имају пратиоце уз њих. 

Сви ученици имају примерно владање.Нема изречених 

мера. 

-П. Н. не долази у школу,мајка га не шаље. 

-У трећем разреду има 41 ученик. Сви ученици имају 

позитиван успех Ученици напредују али су учитељице 

нагласиле да већина ученика ради само пред 

контролни,кампањски.Ученици којима је потребна помоћ 

раде на допунској настави. 

У 3-1 одељењу сви имају примерно владање јер су 

поправили своје понашање у другом полугодишту. 

-У  четвртом разреду има 53 ученика. Сви ученици имају 

позитиван успех .У 4. разреду има доста ученика 

распоређених у два одељења тако да је тешко свима 

пружити помоћ и подршку.Ученици који слабије 

напредују или им је потребна помоћ раде на допунској 

настави. 

Учитељице посебно похваљују ученике који су све 

четири године постизали одличан успех и својим радом 

заслужили да се похвале на ОВ јер чине групу најбољих 

ђака .То су: 

4-1-Лукић Тара,Милошевић Теодор,Ћулибрк Растко и 

Цветковић Марија 

4-2-Лука Богдановић и Неда Пејковић. 

- Нема изречених мера.Сви ученици имају примерно 

владање .Има доста изостанака због болести али  и 

родитељи  користе разне ситуације и изговоре да деца 

одсуствују са наставе. 

_________________________________________________

_____________ 

 

2.У првом разреду нема ИОП-а. 

Предлог је да  због нередовног похађања наставе и 

тешког постизања предвиђених исхода у 2. Разреду по 

ИОП-у раде следећи ученици:Д.А.,Р.Ђ.,Ж.А.,М.Н. и Д.М. 

-У 2. разреду има 7 ученика који раде по ИОП-у и сви 

напредују према својим могућностима. 

-У 3.разреду има 3 ученика који раде по ИОП-у и сви 

напредују према својим могућностима. 

-У 4. Разреду има 7 ученика који раде по ИОП-у.Редовно 

прате наставу и напредују.Будућим разредним 

старешинама доставити ИОП-е ученика који прелазе у 

5.разред. 

_________________________________________________

_____________ 

 

3.У свим разредима наставне и ваннаставне активности 

су реализоване.Ученици свих разреда су учествовали у 
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многим ваннаставним активностима,на такмичењима и 

конкурсима где су постигли добре резултате. 

_________________________________________________

_____________ 

4.У свим разредима родитељски састанци биће одржани 

30.6.2022. у 17 часова у школи. 

_________________________________________________

_____________ 

 

5.Следећи састанак је у августу.Тада ћемо се договорити 

о садржају екскурзија за следећу школску годину. 

_________________________________________________

_____________ 

11.     

12.     

 

 

 

 

4.7 Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма за период од 2017. до 2021. године 

 

Председник: Данијела Станковић Ћулибрк 

1. Саша Петровић  

2. Иванка Момиров 

3. Вања Рајић 

4. Снежана Корак 

5. Јасмина Доловачки 

6. Роберт Мучи 

7. Данијела Станковић Ћулибрк 

 

Стручни актив за развој школског програма је стручни орган Школе који предлаже Школском одбору програм рада 

школе за период од 4 године, као основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира у реализује свој рад, 

а на основу чега се омогућава оријентација ученика и родитеља у праћењу квалитета рада образовно васпитног 

процеса и процена индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. Програм рада Стручног актива за развој 

школског програма школе усваја Школски одбор.Стручни актив за развој школског програма чине представници 

наставника из ниже и више смене и стручнии сарадник.  Чланове стручног актива за развој школског програма 

именује Наставничко веће.  

Стручни актив  за развој школског програма има свог председника. 

 

 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 
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 27. август 

2021. 

1. Усвајање програма СА 

за развој Школског 

програма за школску 

2021/2022. 

2. Усвајање 

оријентационог плана 

реализације 

активности из плана 

3. Разно: предлози о 

олакшаној 

комуникацији 

приликом израде 

годишњег извештаја 

1. Усвојен програм Стручног актива за развој 

Школског програма за школску 2021/2022. 

Програм ће бити унет у дељени документ, а у 

оквиру документа потребно је оријентационо 

распоредити динамику реализације активностти 

предвиђене програмом Актива. 

2. Усвојен оквирни (оријентациони) план 

реализације активности предвиђене Програмом. 

План активности и динамика реализације ситог 

предочени су у табели поред наведених 

активности. 

3. Предлог да се за потребе годишњих извештаја 

сачине једнобразне табеле у које ће сви 

наставници на исти начин уносити податке.  

 28. септембар 

2021.  

1. Увид у одобрене 

уџбенике и 

приручнике који ће се 

користити у току 

школске године 

2. Договор о начину 

праћења и 

евидентирања 

реализације 

планираних часова и 

активности. 

3. Евидентирање 

реализованих 

активности од почетка 

школске године 

1. Извршен је увид и контрола одобрених и 

одабраних уџбеника за предстојећу школску 

годину. Унос свих података о уџбеницима 

потребно је унети у дневнике за сваки предмет, а 

збирна листа налази се код директора школе 

(претходно контролисана путем дељених 

табела). Списак уџбеника објављен је и на 

званичном сајту школе: https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/spis-udzb-

ni-z-s-ls-u-2021-2022-g-dinu 

Констатује се пријем бесплатних уџбеника за 

ученике који остварују право по неком од основа 

према важећем правилнику. 

2. Договорено је да се периодично прати 

евиденција планираних часова и активности 

увидом у е-дневнике (стручни сарадник), те да се 

кроз овај облик активности указује на еветуалне 

пропусте и недостатке. 

3. Констатује се реализација следећих активности 

од почетка школске године: 

30. август - на сајту школе објављен план 

реализације првог школског дана у школској 

2021/2022. години: https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/2021-2022 

1. септембар: свечани пријем првака 

6. септембар: регистрација активности у оквиру 

пројекта Европски дан језика у Календару 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/2021-2022
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/2021-2022
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активнсти овог пројекта, којом ће активности у 

оквиру наше школе постати видљиве на 

међународном нивоу 

8. септембар: низом активности обележен 

Међународни дан писмености 

11. септембар: реализована радна субота под 

радним насловом Дружење и подршка природи, 

замишљене као еколошко-социјална активност, у 

коју је на нивоу школе имплементирана и 

међупредметна компетенција Одговоран однос 

према здрављу  

14. септембар: У оквиру програма безбедности 

деце у саобраћају ученици млађих разреда 

гледали представу “Пази! Стоп! Очи отвори!” у 

организацији Савета за безбедност у саобраћају 

16. септембар: У оквиру пројекта заштите деце 

од насиља ученицима и родитељима  је 

пролсеђена онлајн обука "Шта можеш да урадиш 

ако имаш сазнање да твој друг или другарица 

трпе насиље?"  

20. до 26. септембар: Бројним активностима 

обележена манифестација Европски дан језика, 

организована у оквиру Стручних актива за 

језике, али реализована на ниву целе школе. 

30. септембар: Еколошка активност ученика 3. 

разреда 

Констатује се, такође, реализација угледних 

часова (Географија) 

 

 29. октобар 

2021. 1. Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета, изборних 

предмета и њихових 

садржаја, верске 

наставе и грађанског 

васпитања као 

обавезних изборних 

предмета и осталих 

изборних предмета  и 

њихових садржаја;  

2. Праћење реализовања 

и извештавање о броју 

1, 2, 3. Увидом у дељене табеле и извештаје које су 

доставили предметни наставници и одељењске 

старешине закључује се континуитет у реализацији 

наставе у свим њеним облицима - од редовне  наставе, 

преко обавезних изборних предмета до слободних 

активности. Увидом у извештаје о реализацији броја 

часова (дељене табеле са извештајима старешина) 

такође се констатује да су сви планирани часови и 

одржани, уз констатацију да су поједини наставници 

били замењени у случајевима одсуствовања са наставе 

због заражавања и обољевања од ковида 19, као и уз 

констатацију да је настава у појединим случајевима 

реализована у виду комбинованог модела наставе 

(онлајн и непосредна настава), а у складу са 

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12376
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12376
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12376
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реализованих часова: 

редовна, допунска, 

додатна настава; 

3. Анализа резултата на 

крају првог 

класификационог 

периода (првог 

квартала); 

4. Праћење квалитета 

рада (циљеви, исходи, 

квалитет наставе) - 

посета часовима 

5. Евидентирање 

реализованих 

активности до краја 

октобра. 

 

предвиђеним начином реализације од стране надлежног 

министарства, те се настава, уз измене у наставном 

кадру по потреби и уз прилагођавање облику наставе у 

односу на број заражене деце, реализовала у потпуности 

(тј. број планираних часова до краја првог квартала 

одговара броју реализованих часова за исти период). У 

овој прилици предочени су и детаљни извештаји 

напредовања ученика који слабије напредују и 

напредовање ученика који с еобразују по ИОП-у 

(дељене табеле), те је из истог извора, допуњеног 

комуникацијом са колегама и школским педагогом 

настављено континуирано праћење напредовања ових 

ученика и подршка истим. На исти начин и из истог 

извора констатовано је стање по питању васпитно-

дисцилинских мера изречених ученицима са 

проблемима у понашању, чиме се такође констатује 

континуирани процес праћења васпитног рада у школи, 

који се наставља педагошком подршком и надзором 

(старешине, школски педагог и предметни наставници) 

овим ученицима. 

4. Планирана посета часова од стране директора школе 

реализована је од 25. до 28. октобра према унапред 

предвиђеној динамици и најави. Посетом часовима 

директор школе проверавао је усаглашеност 

предвиђених циљева и исхода часа са реализацијом 

истог, чиме се једним делом испуњава праћење 

квалитета рада установе. 

5. Констатује се реализација следећих активности: 

25/26. септембар и 2/3. октобар - просфесионално 

усавршавање наставника - похађање стручног семинара  

“Тестови оцењивање“ 

6. октобар - у оквиру културних активности школе, 

ученици 7. разреда посетили су Октобарски ликовни 

салон 

3. до 8. октобар - обележена Дечја недеља различитим, 

унапред планиранилм и узрасту прилагођеним 

активностима: https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/d-ci-n-d-lj-2021 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/d-ci-n-d-lj-2021
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/d-ci-n-d-lj-2021
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11. октобар - претходне недеље на часовима предмета 

Дигитални свет са ученицима 1. разреда обележена 

Недеља програмирањаж 

13. октобар - у оквиру програма превенције и заштите од 

насиља, школа је организовала низ активности којима су 

подстакнути родитељи и ђаци да се укључе у програм 

информисањем, едуковањем, те праћењем националне 

платворме за заштиту од насиља “Чувам те”. Део 

садржаја преузетог са платформе објављен је и на 

шкоском сајту, а одељењске старешине су на 

родитељским  састанцима приказале презентацију 

родитељима у циљу што снажније подршке превенцији 

дигиталног и другог насиља, механизама за спречавање 

или поступање у случају да до насиља дође. 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/n-

ci-n-ln-pl-f-r-cuv-2 

 26. новембар 

2021. 1. Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета, изборних предмета 

и њихових садржаја, верске 

наставе и грађанског 

васпитања као обавезних 

изборних предмета и осталих 

изборних предмета  и 

њихових садржаја;  

2. Праћење квалитета рада 

(циљеви, исходи, квалитет 

наставе) - посета часовима 

3. Евидентирање 

реализованих активности до 

краја новембра. 

 

 

1. Увидом у евиденцију (ес-дневник) констатује се 

реализација свих обавезних наставних предмета, 

као и изборних предмета (уз обезбеђивање 

замене наставника који су на боловању због 

опоравка од инфекције вирусом КОВИД-19) и 

предвиђених садржаја. Констатује се и промена 

у календару, па се јесењи распуст, предвиђен за 

11.11. и 12.11. продужава за још три радна дана у 

календару и траје укупно од понедељка 8.11. до 

петка 12.11, а у циљу спречавања ширења 

инфекције вирусом КОВИД-19 према одлуци 

надлежног министарства. План надокнаде часова 

није предочен од стране надлежних институција, 

али ће бити констатован у складу са 

инструкцијама које ће школа у међувремену 

добити. Број реализованих часова се на тај начин 

коригује у односу на планиран, а дато стање се у 

складу са овом околношћу констатује. 

2. Настављена је планирана посета часовима од 

стране директора школе, којом приликом се у 

виду евалуационих листова вреднује и прати 

квалитет часова у односу на планиране циљеве и 

исходе. 

3. Констатује се реализација следећих активности: 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/n-ci-n-ln-pl-f-r-cuv-2
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/n-ci-n-ln-pl-f-r-cuv-2
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11. новембар - обележавање Дана примирја у 

Првом светском рату низом активности, 

конкурса и часова у школи 

13. и 14. новембар - учешће у финалном кругу 

такмичења Willkommen, међународног 

такмичења у познавању језика: два ученика наше 

школе пласирала су се за овај ниво такмичења 

освојивши прво место и златну медаљу (Растко 

Ћулибрк) и треће место и бронзане медаље 

(Матеја Мариновић и Диана Алијевић). 

15. новембар - изведени часови корелације у 

настави ученика првог разреда  (Дигитални свет 

и Ликовна култура) 

16. новембар - низом активности обележем 

Међународни дан толеранције 

20. новембар - активностима ученика наше 

школе облежен је Светаски дан детета 

23. новембар - учешће ученика наше школе на 

конкурсима у организацији Савета безбедности 

саобраћаја Општине Ковин и подела награда 

награђеним ученицима 

30. новембар - У Центру за културу Ковин 

изложени радови наших ученика, насталих у 

Малој летњој школи акварела “Ја волим Ковин”, 

у којој су ученици наше школе учествовали у 

летњем периоду у оквиру манифестације “Стари 

Лала”. 
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 5. јануар 2022. 

1. Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета, изборних 

предмета и њихових 

садржаја, верске 

наставе и грађанског 

васпитања као 

обавезних изборних 

предмета и осталих 

изборних предмета  и 

њихових садржаја;  

2. Праћење реализовања 

и извештавање о броју 

реализованих часова: 

редовна, допунска, 

додатна настава; 

3. Анализа резултата на 

крају првог 

полугодишта;  

4. Евидентирање 

реализованих 

активности до краја 

децембра. 

 

1, 2, 3. Увидом у дељене табеле и извештаје које су 

доставили предметни наставници и одељењске 

старешине закључује се континуитет у реализацији 

наставе у свим њеним облицима - од редовне  наставе, 

преко обавезних изборних предмета до слободних 

активности. Увидом у извештаје о реализацији броја 

часова (дељене табеле са извештајима старешина) 

такође се констатује да су сви планирани часови и 

одржани, уз констатацију да су поједини наставници 

били замењени у случајевима одсуствовања са наставе 

због заражавања и обољевања од ковида 19, као и уз 

констатацију да је настава у појединим случајевима 

реализована у виду комбинованог модела наставе 

(онлајн и непосредна настава), а у складу са 

предвиђеним начином реализације од стране надлежног 

министарства, те се настава, уз измене у наставном 

кадру по потреби и уз прилагођавање облику наставе у 

односу на број заражене деце, као и у складу са 

изменама у календару насталих у условима пандемије 

(продужен “јесењи распуст”), реализовала у потпуности 

(тј. број планираних часова до краја првог квартала 

одговара броју реализованих часова за исти период). У 

овој прилици предочени су и детаљни извештаји 

напредовања ученика који слабије напредују и 

напредовање ученика који с еобразују по ИОП-у 

(дељене табеле), те је из истог извора, допуњеног 

комуникацијом са колегама и школским педагогом 

настављено континуирано праћење напредовања ових 

ученика и подршка истим. На исти начин и из истог 

извора констатовано је стање по питању васпитно-

дисцилинских мера изречених ученицима са 

проблемима у понашању, чиме се такође констатује 

континуирани процес праћења васпитног рада у школи, 

који се наставља педагошком подршком и надзором 

(старешине, школски педагог и предметни наставници) 

овим ученицима. 

4. Констатује се реализација следећих активности: 

1. децембар - низом активности и целодневним 

предавањима које је организовао Црвени крст 

Ковин, обележен је Светски дан борбе против 

сиде. 
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10. децембар - низом активности обележена је 

шездесетогодишњица доделе Нобелове награде 

за књижевност Иви Андрићу 

11. децембар - организован одлазак ученика на 

концерт Тамаре Јокић и Душана Поповића у 

Центру за културу Ковин 

13. децембар - посета ученика наше школе 

изложби старих фотографија града Ковина и 

околине у локалном музеју Петра Лукића 

14. децембар - одржан час веронауке за све 

ученике школе у циљу очувања породичне 

традиције, идеје окупљања и слављења 

позитивних људских вредности 

15 -17. децембар -У оквиру сарадње школе са 

Савезом спортских риболоваца Србије одржано 

је предавање о екологији и риболову 

18. децембар - учешће ученика наше школе на  

онлајн квалификационом тесту у оквиру 

међународног такмичења „Немањићи“ 

20. децембар - низом активности обележен 

Међународни дан европских језика 

22. децембар - објављивањем резултата 

констатован изванредан резултат на 

међународном такмичењу из немачког језика 

"Maria Theresiopolis":  Ања Корак (3. место), 

Диана Алијевић (7. место) 

24. децембар - школа добила признање за 

одличан школски сајт на манифестацији  „Дани 

информатике у школама Војводине 2021”, која је 

онлајн одржана на новосадском Факултету за 

економију и инжењерски менаџмент, уз подршку 

Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу, националне мањине-

националне заједнице 

24. децембар - у оквиру пројекта LITERATE 

TWINNERS који је трајао од јануара до јуна 

2021, и у оквиру којег је школа сарађивала са 17 

партнера из 7 различитих земаља, колегиница 
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Оља Новокмет и наша школа награђени су 

Европском ознаком квалитета за рад. 

 

 

 

 

 

 

 11. април 

2022. 1. Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета, изборних предмета 

и њихових садржаја, верске 

наставе и грађанског 

васпитања као обавезних 

изборних предмета и осталих 

изборних предмета  и 

њихових садржаја;  

2. Праћење реализовања и 

извештавање о броју 

реализованих часова: редовна, 

допунска, додатна настава; 

3. Анализа резултата на крају 

трећег квартала 

4. Праћење и евалуација 

подизања квалитета наставе 

применом мултимедијалне 

технологије 

5. Евидентирање 

реализованих активности до 

краја децембра. 

 

1, 2, 3. Увидом у дељене табеле и извештаје које су 

доставили предметни наставници и одељењске 

старешине на крају трећег квартала, закључује се 

континуитет у реализацији наставе у свим њеним 

облицима - од редовне  наставе, преко обавезних 

изборних предмета до слободних активности. Увидом у 

извештаје о реализацији броја часова (дељене табеле са 

извештајима старешина) такође се констатује да су сви 

планирани часови и одржани, уз констатацију да је 

настава у појединим случајевима реализована у виду 

комбинованог модела наставе (онлајн и непосредна 

настава), а у складу са предвиђеним начином 

реализације од стране надлежног министарства, те се 

настава, уз измене у наставном кадру по потреби и уз 

прилагођавање облику наставе у односу на број 

заражене деце, као и у складу са изменама у календару 

насталих у условима пандемије (продужен “јесењи 

распуст” и продужење фебруарских празника), 

реализовала у потпуности (тј. број планираних часова до 

краја трећег квартала оквирно одговара броју 

реализованих часова за период када се узму измене у 

календару). У овој прилици предочени су и детаљни 

извештаји напредовања ученика који слабије напредују 

и напредовање ученика који с еобразују по ИОП-у 

(дељене табеле), те је из истог извора, допуњеног 

комуникацијом са колегама и школским педагогом 

настављено континуирано праћење напредовања ових 

ученика и подршка истим. На исти начин и из истог 

извора констатовано је стање по питању васпитно-

дисцилинских мера изречених ученицима са 

проблемима у понашању, чиме се такође констатује 
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континуирани процес праћења васпитног рада у школи, 

који се наставља педагошком подршком и надзором 

(старешине, школски педагог и предметни наставници) 

овим ученицима.  

4. Током наставне године употреба мултимедијалних 

технологија у настави настављена је у виду подршке 

ученицима као допуна наставном процесу, при чему се 

констатује све масовнија употреба ових технологија на 

свим релацијама: 

 Наставник – ученик (уведена пракса свакодневне 

употребе ових технологија на часовима обраде 

наставних јединица, а све ћешће и на часовима 

обнављања и утврђивања градива) 

 Ученик – наставник (посета угледним, али и 

редовним часовима показује употребу 

мултмедијалних технологија у презентовању 

садржаја које ученици самостално прикупљају 

на основу задате теме и критеријума) 

 Ученик – ученик (примена у вршњачкој помоћи 

и сарадње при изради пројеката или задатака) 

Констатује се, такође, да је овај вид наставе значајно 

допринео надокнађивању непосредне наставе током 

периода када је било неопходно комбиновати је са 

онлајн наставом, али и употпуњавању и 

обогаћивању садржаја у настави, те наставног 

процеса у целини. На основу посматрања и 

извештавања на већима, те у непосредном разговору 

са ученицима и наставницима, констатује се да је 

90% наставника користио мултимедијалне 

технологије у настави, а проценат ученика 

приближно исти, уз констатацију да  део ученика 

који није користио ову врсту технологија то није 

чинио пре свега због немогућности да технички 

приступи овој врсти рада. 

5. Констатује се реализација следећих активности: 

27. јануар – обележавање школске славе 

резањем колача и традиционалном доделом 

награде Похвалница Светог Саве 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-

2022/v-g-disnji-d-n-sv-g-s-v 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/v-g-disnji-d-n-sv-g-s-v
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2021-2022/v-g-disnji-d-n-sv-g-s-v
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31. јануар 2022. Отпочео упис ученика у први 

разред 

31. јануар 2022. Настављена сарадња са 

Удружењем Словенацљ „Лугарска долина“ из 

Панчева – присуство пројекцији филмова у 

Центру за културу Ковин (део међународне 

сарадње и размене културолошких и 

образовних садржаја са школама из Словеније), 

пројекција филма „Ко је са мном“ 

8. фебруар 2022.- Обележен Дан сигурнијег 

детета у виду бројних активности на часовима 

Грађанског васпитања и часова ОС; 

овогодишња тема тицала се сигурности на 

интернету "Заједно за бољи интернет". 

10. фебруар 2022. – Традиционално обележена 

манифестација Прешернов дан бројним 

радионицама и другим активностима које су 

замениле уобичајно обележавање ове 

манифестације (такође део међународне 

сарадње са Удружењем Словенаца и 

словеначких школа) 

Фебруар-март-април-мај – Учешће на 

такмичењима и смотрама на свим нивоима 

(бројни успеси ученика из свих предмета и на 

свим нивоима такмичења) 

23. фебруар 2022. – обележен Дан розе мајица, 

као вид хуманитарне подршке ненасиљу и 

толеранцији међу децом 

2. март 2022.- у спортској сали одржана 

манифестација Мали сајам спорта, уз подршку 

организације Спортског савеза Србије и 

Министарства омладине и спорта, као вид 

учешћа, подршке и подстицања здравог начина 

живота.  

4. март 2022. – отпочиње акција прикупљања 

документације за конкурисање за бесплатне 

уџбенике за школску 2022/2023. 
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4. март 2022. – обележен пазник Марцишор на 

часовима румунског језика, као вид подршке 

мултикултуралности средине у којој живимо. 

16. март 2022. – посета ССШ „Васа Пелагић“ из 

Ковина у склопу програма за професионалну 

оријентацију 

19. март 2021. – обележен Дан ласта 

активностима ученика из продуженог боравка 

22. март 2022. – активностима ученика који 

похађају продужени боравак обележен Светски 

дан вода  

25. и 26. март 2022. - одржани пробни завршни 

испити за ученике завршног разреда 

Последња недеља марта – низом активности 

обележена Недеља Дана школе 

2. април 2022. – Учешће школе на X 

Међународном такмичењу Willkommen 2022. 

5. април 2022. – гостовање ученика школе на 

књижевном сусрету Иване Нешић у градског 

библиотеци (узпретходно учешће на 

литерарном конкурсу) поводом обележавања 

Дана дечје књиге 

6. април 2022. – посета изложбе слика Миће 

Поповића и Вере Божичковић у Галерији 

Центра за културу Ковин  

7. април 2022. – иницијативом школе покренут 

Мали градски фестивал науке, са идејом да 

активност заживи као вид промоције науке на 

ширем плану 

8. април 2022. – посета ученика млађих разреда 

Београској филхармонији и присутвовање 

концерту "Генијална деца која мењају свет".  

9. април 2022. – школа узима учешће у 

организацији Окружног такмичења из Српског 

језика и језичке културе 
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12. април 2022. – објављен списак уџбеника за 

школску 2022/2023. годину 

     

 

 

 30. јун 2022.  1. Анализа резултата на крају 

наставне године 

2. Праћење реализовања и 

извештавање о броју 

реализованих часова: редовна, 

допунска, додатна настава; 

3.  Анкетирање ученика за 

изборне предмете које 

ученици бирају на почетку 

године 

4.  Одабир слободних 

активности према 

интересовању ученика 

5. Праћење остваривања свих 

врста активности у образовно-

васпитном раду које су 

планиране школским 

програмом (друштвено-

користан рад, хуманитарне, 

спортске, културне 

активности) 

6. Евидентирање 

реализованих активности до 

краја школске године. 

7. Евалуација реализације 

предвиђених садржаја из 

школског програма за 

протеклу школску годину. 

Процена остварености 

образовних стандарда 

 Извештај о раду за протеклу 

школску годину 

  

1, 2. Увидом у дељене табеле и извештаје које су 

доставили предметни наставници и одељењске 

старешине на крају наставне године, закључује се 

континуитет у реализацији наставе у свим њеним 

облицима - од редовне  наставе, преко обавезних 

изборних предмета до слободних активности. Увидом у 

извештаје о реализацији броја часова (дељене табеле са 

извештајима старешина) такође се констатује да су 

планирани часови реализовани, уз дозвољено одступање 

од броја плаираних часова до 5%, до чега је дошло због 

поменутих измена у календару, самим тим и броју 

наставних дана, те распореду часова који није било 

могуће кориговати због бројности наставника који раде 

у више школа. Понавља се констатација да је настава у 

појединим периодима реализована у виду комбинованог 

модела наставе (онлајн и непосредна настава), а у складу 

са предвиђеним начином реализације од стране 

надлежног министарства, те се настава, уз измене у 

наставном кадру по потреби и уз прилагођавање облику 

наставе у односу на број заражене деце, као и у складу 

са изменама у календару насталих у условима 

пандемије. У овој прилици предочени су и детаљни 

извештаји напредовања ученика који слабије напредују 

и напредовање ученика који ссе образују по ИОП-у 

(дељене табеле), те је из истог извора, допуњеног 

комуникацијом са колегама и школским педагогом 

настављено континуирано праћење напредовања ових 

ученика и подршка истим. На исти начин и из истог 

извора констатовано је стање по питању васпитно-

дисцилинских мера изречених ученицима са 

проблемима у понашању, чиме се такође констатује 

континуитет у процесу појачаног надзора и васпитног 

рада у школи. 
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2. Извештаји о броју планираних и одржаних часова 

свих предвиђених активности прослеђен је директору 

школе и уврштен у извештаје који ове податке захтевају. 

3. и 4. Поделом анкетних листића ученицима и 

родитељима, те попуњавањем и потписивањем истих, 

извршеноје анкетирање ученика за изборне предмете 

(Грађанско васпитање и Верска настава, као и за 

Слободне наставне активности, укључујући и оне који 

су као нови уврштени у понуђене активности од стране 

надлежног министарства), што је претходно отврђено и 

на седници НВ. 

5. Праћењем кроз извештавање са састанака СА за 

развој ШП констатује се реализација свих врста 

активности које се плаирају кроз васпитно-образовни 

рад, а предвиђене су ШП (реализоване активности 

периодично праћене и евидентиране у сваком извештају 

са састанка) 

6. Констатује се реализација следећих активности: 

14. април 2022. – посета позоришту Центра за 

Културу Ковин, гледање монодраме „Милош 

велики – књаз српски“ по тексту Милована 

Витезовића, а потом одлазак у позориште 

„Душко Радовић“ у Београду на представу 

„Дечак с кофером“ 

22. април 2022. – Бројним активностима 

ученика обележен Дан планете Земље 

28. април 2022. – учешће ученика школе на 

Дечијем сабору Дани ћирилице у Баваништу (у 

оквиру литерарних, ликовних и других 

конкурса које ова манифестација укључује) 

9. мај 2022. – обележен Дан победе над 

фашизмом (сарадња са општинском 

самоуправом и организацијама под окриљем 

општинске самоуправе) 

14. мај 2022. Одржан плолећни крос 
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16. мај – 25. мај 2022. – реализоване 

једнодневне и дводневне  екскурзије ученика од 

1. до 8. разреда 

20. мај – 27. мај 2022.- посета професора 

Гимназије и средње стручне школе из Ковина и 

Техничке школе „23. мај“ из Панчева као вид 

реализације програма професионалне 

оријентације ученика завршног разреда. 

30. мај 2022. – посета волонтера Црвеног крста 

и предавање о алкохолизму и показна вежба 

пружања прве помоћи – програм сарадње са 

Црвеним крстом 

Почетак јуна 2022. – учешће ученика наше 

школе на Меморијалном турниру у малом 

фудбалу „Петар Пера Рађеновић“ 

10. јун 2022. Оганизовано дружење и опроштај 

матураната од наставника и школе у школском 

дворишту, а потом испраћени у организовану 

шетњу по граду заједно са матурантима друге 

две градске школе 

15. јун 2022. – На школском сајту представљене 

слободне наставне активности Свакодневни 

живот у прошлости и Медијска писменост 

27, 28. и 29. јун 2022. – Реализација Завршног 

испита две основне школе у нашој школи 

Крај јуна и план за почетак јула – анализа 

испита и извештавање 

 

7. Евалуација реализације предвиђених садржаја из 

школског програма за протеклу школску извршена је 

путем анлизирања и извештавања координатора тимова 

и актива на нивоу школе, те кроз анализу извештаја 

поднетих током године. Увидом у извештаје констатује 

се континуитет у реализацији свих програма које 

обухвата Школски програм – од редовних часова, часова 

допунске, додатне и припремене наставе, културних и 

спортских активности, учешћа на конкурсима, 

такмичењима и смотрама (уз значајан успех), сарадња са 
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локалном самоуправом, међународни пројекти и учешће 

у међународним такмичењима (такође уз запажене 

резултатте наших ученика и наставника), те 

напредовање у квалитету наставног процеса, праћењу и 

вредновању квалитета процеса, употреби 

мултимедијалних садржаја у наставном процесу, 

сарадњи са родитељима итд.  

 

Такође, може се констатовати оствареност стандарда 

кроз показатеље из низа ставки извештаја овог актива – 

од почека школске године до тренутка креирања 

извештаја. 

 

 

4.8 Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

 

Стручни актив за развојно планирање је стручни орган Школе који израђује развојни план школе. Програм рада 

Стручног актива за развојно планирање усваја Школски одбор. Стручни актив за развојно планирање чине: 

директор Школе, стручни сарадници, представници наставника из нижих и виших разреда, представник Школског 

одбора из реда локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента. Чланове 

Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

 

 

Координатор: Ана Албу Савић 

1. Саша Петровић 

2. Иванка Момиров 

3. Ана Албу Савић  

4. Снежана Качина  

5. Оља Новокмет 

6. Члан Школског одбора/представник локалне самоуправе 

7. Родитељ - представник Савета родитеља 

8. Стефан Митровић - 7-3 (представник Ученичког парламента) 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 
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1.  3.9.2021. 
1. Формирање тима и 

упознавање нових 

чланова са начином 

функционисања 

2. Израда  плана рада 

Стручног актива за развојно 

планирање  за 2021/2022.год 

3. Израда Акционог плана 

РПШ за школску 2021/22. 

годину. 

 

Формирање тима и упознавање нових чланова са начином 

функционисања 

Рад на изради Плана рада и Акционог плана за школску 

2021/22. 

2.  
14.9.2021. 1. Сачињавање  плана рада 

Стручног актива за развојно 

планирање  за 2021/2022.год 

2. Сачиљавање Акционог 

плана РПШ за школску 

2021/22. годину. 

  

1. Анализиран и усвојен план рада Стручног актива за 

развојно планирање за 2021/2022. год. 

2. Сачињен је Акциони плана РПШ за школску 2021/22. 

годину  

  

3.  
4.10.2021. 

1.        Евалуација 

реализације 

предвиђених 

активности из 

Школског 

развојног плана за 

претходну 

школску годину. 

2.        Планирање 

упућивања 

наставника и 

стручних 

сарадника на 

акредитоване 

семинаре за 

поједине наставне 

области из 

сродних стручних 

1. Извршена евалуација реализације предвиђених 

активности из Школског развојног плана за претходну 

школску годину 

  

2. Планирање упућивања наставника и стручних сарадника 

на акредитоване семинаре за поједине наставне области из 

сродних стручних и педагошко - психолошких области и 

стручно усавршавање путем самообразовног рада. 

  

3. Усвојен план рада Педагошког колегијума  
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и педагошко- 

психолошких 

области и стручно 

усавршавање 

путем 

самообразовног 

рада 

3.        Усвајање плана 

рада Педагошког 

колегијума 

  

  

4.  11.1.2022. 1. Праћење активности око 

прославе       Савиндана 

 

 

2. Анализа реализације 

активности током првог 

полугодишта 

 

 

3. Договор око начина рада у 

другом полугодишту 

4. Израда полугодишњег 

извештаја 

 

1. Светосавска прослава ће бити организована 27. 

јануара 2022. у складу са епидемиолошком 

ситуацијом и прописаним мерама, о чему је 

договорено и на последњој седници НВ. 

Традиционално, биће одржана церемонија резања 

колача, као и уручење награда овогодишњим 

добитницима похвалице "Свети Сава", о чему 

одлучује комисија за доделу похвале. 

2. Већина активности планираних Развојним планом 

школе за школску 2021/22. реализована је у складу 

са планом и програмом, а који је доступан и на 

сајту школе у оквиру ГПРШ-а. 

 

3. Предлог је да се у другом полугодишту фокусирамо на 

област Образовна постигнућа ученика у сарадњи са Тимом 

за самовредновање квалитета рада школе који је ову 

област издвојио као приоритетну за ову школску годину. 

4. Израђен полугодишњи извештај 

5.  14.2.2022. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Анализа рада актива у 

претходном периоду; 

3. Рад на презентацији школе 

1. Усвојен записник са претходне седнице 

2. Већина активности планираних Развојним планом 

школе за школску 2021/22. реализована је у складу са 

планом и програмом, а који је доступан и на сајту школе у 

оквиру ГПРШ-а. 

3. Сајт школе се редовно ажурира, као и фејсбук страница 

школе, позвати наставнике који не учествују на овај начин 
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у промоцији школе да се активније укључе како би све 

наше активности биле видљиве широј јавности. 

 

6.  13.4.2022. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Праћење активности око 

прославе Дана школе 

 

3. Рад на промоцији школе и 

анализа ефеката 

4. Праћене остварености 

циљева у прва 3. тромесечја; 

 

5. Састанак са тимом за 

самовредновање; 

 

1. Усвојен записник са претходне седнице 

 

2. Реализоване су све планиране активности поводом 

обележавања Дана школе 

3. Школа се редовно промовише путем сајта, али и путем 

других медија. Недељник на румунском језику 

„Либертатеа“ путем свог штампаног издања, интернет 

странице и апликације више пута месечно извештава о 

новинама и догађајима из наше школе, о успесима наших 

ђака, нашим пројектима, настави језика, неговању 

мултикултуралности у нашој школи и сл. Угостили смо 

новинарке Радија Нови Сад, а затим је овај радио емитовао 

неколико прилога о нашој школи. Вест о добијању 

признања за школски сајт и добијању европске ознаке 

квалитета за пројекат “Literate Twinners” објављена је на 

сајту општине, порталу „Војвођанске“, порталу 

„еПанчево“, као и у недељнику „Либертатеа“. Натавити 

промовисање школе на овај начин. 

Реализован је и „Мали градски фестивал науке“ чиме је 

остварена и сарадња са другим школама. 

4. Већина циљева планираних Развојним планом школе за 

школску 2021/22. реализована је у складу са планом и 

програмом, а који је доступан и на сајту школе у оквиру 

ГПРШ-а. 

5. Одржан састанак са Тимом за самовредновање - рад на 

област Образовна постигнућа ученика коју је Тим за 

самовредновање квалитета рада школе издвојио као 

приоритетну област за ову школску годину 

 

7.  23.6.2022. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Анализа остварености 

циљева из  Развојног плана 

за ову школску годину; 

1. Усвојен записник са претходне седнице 

 

2. Већина активности планираних Развојним планом 

школе за школску 2021/22. реализована је у складу са 

планом и програмом, а који је доступан и на сајту школе 

у оквиру ГПРШ-а. 
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8.  1.7.2022. Активности на припреми  

извештаја о реализацији 

Рад на извештају о реализацији ШРП-а за школску 

2021/22. 

 

 

 

 

4. ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Активности утврђене на 
основу  постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Опис 
активности 

Извор доказа 

1.1. Проучити 
материјале са обуке за 
наставу оријентисану 
на исходе 

Септембар 
2021. 

директор, 
педагог 

Урађени 
планови и 
припреме 
према 
упутствима 

Документација наставника 

1.2. Одржавање 
педагошких колегијума 
– извештај о 
реализацији задатака 
 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

директор 3. састанка 
током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Педагошка документација - Наставне припреме 

2.1. Анкетирати ученике Септембар  
2021. 
 

одељенске 
старешине 

Спроведено 
анкетирање 

Анкета 

2.2. Слободне 
активности 
прилагодити ученичким 
интересовањима 

Септембар  
2021. 
 

наставници, 
директор 
школе 

Понуда 
секција у 
складу са 
ученичким 
интересовањ
има 

Записници, резултати на смотрама, 
такмичењима, активностима у школи 

3.1. Усклађивање 
угледних и огледних 
часова са планом и 
програмом и из других 
предмета   

Током године 
на састанцима 
свих актива. 
 

Предметни 
наставници 

Угледни и 
огледни 
часови 

План угледних часова, извештаји о одржаним 
часовима 

3.2. Праћење 
присутности 
компетенција у 
месечним плановима 
наставника 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Педагог 
школе, Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 
и развој 
предузетништ
ва 

Међупредме
тне 
компетенциј
е присутне у 
месечним 
плановима 
наставника 

Месечни планови наставника, извештај 
педагога школе 

3.3. Анализа 
присутности корелација 
међу предметима у 
оквиру угледних часова 

На крају 
школске 
године 

Тим за 
међупредмет
не 
компетенције 

Угледни и 
огледни 
часови 
усклађени са 

Извештаји о одржаним часовима, Извештај 
Тима за ШРП и Тима за обезбеђивања 
квалитета и развој установе, Тима за 
професионални развој 
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- uradjeno и развој 
предузетништ
ва, Тим за 
обезбеђивањ
а квалитета и 
развој 
установе, Тим 
за 
професионал
ни развој 

другим 
предметима, 
реализовани 
у сарадњи 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Активности утврђене на 
основу  постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација/ 
Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.2. Организовање 
угледних и огледних 
часова у корелацији са 
другим предметима 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе 

Угледни и 
огледни 
часови 

План угледних часова, извештаји о одржаним 
часовима 

2.1.Примена метода и 
облика рада кроз које 
ученик процењује себе 
и друге  

јануар-јун 2022 Предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе 

Примена 
рада у пару и 
тимског рада, 
индивидуали
зовани 
приступ 

Протокол за праћење часа, наставне припреме 
за час 

2.2.Припремање 
ученика за дефинисање 
критеријума за процену 
и самопроцену   

Септембар-јун  
 

Предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе 

Наставник 
планира и 
организује 
активности 
кроз које ће 
ученик себе 
самопроцени
ти 

Протокол за праћење часа, наставне припреме 
за час, активности ученика, анкета (за ученике) 

3.1. Одржавање 
Стручних актива и 
седнице Наставничког 
већа 

у складу са 
планом рада 
ових органа 

Председници 
актива, 
директор 
школе 

Припремљен
и материјал 
са састанка 

Записник са седница 

4.1. Ученици уче да 
постављају себи 
циљеве у учењу   

У току школске 
године 

Предметни 
наставници, 
педагог, 
одељенске 
старешине на 
ЧОС-у 

Наставник је 
научио 
ученике да 
постављају 
себи циљеве 
у учењу 

Извештај тима за самовредновање, Дневник 
рада 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Активности утврђене на 
основу  постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација/ 
Критеријум 
успеха 

Извор доказа 

1.1.Састанак Тима 
наставника који предају 
у 8. Разреду      

фебруар 2022,  
 

педагог присуство 
наставника 

План припремне наставе 
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2.1. Анализа пробног 
завршног испита  

април 2022. 
 

предметни 
наставници 
који 
припремају 
ученике за 
завршни 
испит 

Проценат 
урађених 
задатака по 
стандардима 

Анализа пробног завршног исшпита 

2.2. Заједнички 
родитељски састанак  

мај 2022. 
 

одељењске 
старешине 

присуство 
80% 
родитеља 

Број деце која похађају припремну наставу 

3.1. Састанак актива 
наставника који раде 
припрему за завршни 
испит 

Март, април, 
2022. 
 

Наставници 
који ученике 
припремају 
за завршни 
испит 

Резултати 
тестова – 
иницијалних, 
полугодишњи
х 

Анализе наставника 

2.4. Постављање 
корисних линкова за 
припрему завршног 
испита  

Toком школске 
године 

Наставник 
информатике 

Број пoсета, 
количина 
урађеног 
материјала 

Наставнички извештаји 

4.1. Анализа резултата 
завршног испита и 
поређење резултата на 
општинском, окружном 
и националном нивоу  

јун - август 
сваке школске 
године 

Тим за 
самовреднов
ање, 
предметни 
наставници 
који предају 
предмете са 
завршног 
испита 

Урађена 
детаљна 
анализа 

Извештај Тима за самовредновање 

КЉУЧНА 
 ОБЛАСТ: 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Активности утврђене на 
основу  постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација/ 
Критеријум 
успеха 

Очекивани 
резултати 

Извор доказа 

1.1 Организовање 
радионице из програма 
превенције вршњачког 
насиља и/или 
ненасилне 
комуникације 

У току сваке 
школске 
године 

Педагог и 
колеге које су 
прошле обуке 

Увид у 
педагошку 
евиденцију и 
документаци
ју, анкете 

Смањење 
вршњачког 
насиља, 
усвојен 
модел 
ненасилне 
комуникациј
е 

Евиденција у дневнику о - в. 
рада, материјал и са 
радионица 

2.1 Организовање 
активности које су 
усмерене на 
превенцију насиља  у 
склопу активности 
Ученичког парламента 

У току сваке 
школске 
године 

Ученички 
парламент, 
координатор 
Ученичког 
парламента 

Увид у 
педагошку 
евиденцију и 
документаци
ју, анкете 

Ученици су 
информисан
и коме треба 
да се обрате 
за помоћ 
уколико су 
занемариван
и или 
злостављани
/за 
немарени 

Записник Ученичког 
парламента 
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3.1 Одабир тема из 
области превенције 
вршњачког насиља 
и/или ненасилне 
комуникације за ЧОС - 
ове 

У току сваке 
школске 
године 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Увид у 
педагошку 
евиденцију и 
документаци
ју, анкете 

Ученици су у 
већој мери 
усмерени на 
позитивна 
понашања. 

План рада ЧОС - ова 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

Активности утврђене на 
основу  постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација/ 
Критеријум 
успеха 

Очекивани 
резултати 

Извор доказа 

2.1 Обавештавање 
ученика путем разгласа 
о успесима ученика 
након такмичења, 
постављање текстова 
на школски сајт 

Током школске 
године 

Директор 
школе и 
предметни 
наставници, 
наставници 
разредне 
наставе 

Прочитана 
обавештењ
а, 
објављени 
текстови на 
сајту  

Свако 
обавештење 
је дошло до 
свих ученика 

Књига обавештења 

3.1 Пратити актуелне 
пројекте који ће 
допринети иновирању 
васпитно-образовне 
праксе 

Током школске 
године 

Тим за 
пројекте, Тим 
за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Избор 
адекватног 
пројекта 

Учешће у 
пројекту 

Записник са састанка Тима за 
пројекте, 
Тим за обезбеђивања 
квалитета и развој установе 
 

3.2 Учествовање у 
пројекту који ће 
допринети да школа 
постане центар 
иновација 

Током школске 
године 

Тим за 
пројекте,Тим за 
обезбеђивања 
квалитета и 
развој установе 
 

Одобравањ
е пројекта и 
добијање 
одређених 
средстава 

Продукт 
пројекта ће 
допринети 
иновирању 
васпитно-
образовног 
рада школе 

Пројектна документација 

 4.1 Израда плана 
одржавања угледних и 
огледних часова 

Почетком 
сваког 
полугодишта 

Председници 
актива 

Израђен 
план за 1. и 
2. 
полугодишт
е 

Одржани 
угледни/огле
дни часови 

Потврда о стручном 
усавршавању унутар установе 

4.2 Одржавање 
угледних и огледних 
часова 

Током школске 
године 

наставници, 
наставници 
разредне 
наставе 

Број 
одржананих 
часова и 
наставника 
који им 
присуствују  

Размена 
искустава ће 
допринети 
унапређењу 
сопствене 
праксе 

Извештај о одржаним 
часовима 

 5.1 Наставници 
вреднују свој час 

Током школске 
године, након 
одржаног часа 

наставници, 
наставници 
разредне 
наставе 

самовредно
вање 

У наставним 
припремама 
постоји 
самоевалуаци
ја часа 

Педагошка документација – 
наставне припреме 
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6.1 Организују се 
активности у којима је 
могуће дати активну 
улогу члановима 
породица ученика.  

Током године Учитељи, 
предметни 
наставници, 
педагог, 
директор 

Договор око  
учешћа 
родитеља. 

Учешће 
родитеља у 
организовани
м 
активностима
. 

Извештаји о реализованим 
активностима, фотографије, 
текстови на сајту школе 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Активности утврђене на 
основу  постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација/ 
Критеријум 
успеха 

Очекивани 
резултати 

Извор доказа 

1.1 Састанак тима за 
развој међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

август сваке 
године и током 
школске године 

Координатор 
Тима за 
међупредметн
е компетенције 
и развој 
предузетништв
а 

Одржан 
састанак 

Присуство 
чланова 

Записник са састанка Тима 

1.2 Осмишњавање 
школских пројеката 

август сваке 
године и током 
школске године 
 

Чланови Тима 
за 
међупредметн
е компетенције 
и разво 
предузетништв
ај  

Израђен 
пројекат 

Продукт 
пројекта – 
нижи разреди 
Предузетничк
а активност – 
виши разреди 

Пројектна документација 

1.3 Укључивање 
родитеља и њихова 
улога у пројектима 

током школске 
године 

Чланови тима, 
директор 
школе 

Одржани 
састанци са 
родитељим
а 

Реализовани 
пројекти 

Продукти пројеката 

2.1 Сарадња са другим 
школама у циљу 
вредновања и 
унапређења наставе и 
учења 

током школске 
године 

Наставници, 
наставници са 
звањем и 
стручне 
службе, Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Остварена 
сарадња са 
другим 
школама 

Реализована 
сарадња у 
функцији 
квалитета 
рада школе 

Извештај Тима за 
обезбеђивање квалитета и 
развој установе 
 

 

 

Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Докази Опис активности Евалуација 

Планирање образовно - 
васпитног 
рада на основу 

Наставници 
математике, 
матерњег 
језика, историје, 
географије, 

Септембар сваке 
школске године 

Oперативи и 
глобалн и планови, 
годишњи планови 
додатне и допунске 
наставе 

Планови наставника 
су израђени у складу 
са резултатима на 
завршном испиту 

Увид у годишње и 
оперативне планове 
рада наставника 

 

5. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ  АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
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анализе резултата на 
завршном испиту из 
претходне 
школске године (обавезна 
настава, допунска, 
додатна, припремна 
настава)    

биологије, 
физике и хемије 

наставника, план 
припремне наставе 

Иницијално тестирање 
ученика VIII разреда 

Наставници 
математике, 
матерњег 
језика, историје, 
географије, 
биологије, 
физике и хемије 

Септембар 2021. 
године 

Иницијални 
тестови, резултати 
добијени 
иницијалним 
тестирањем 

Извршено 
иницијално 
тестирање. Резултати 
са иницијалних 
тестова су 
смернице у раду са 
ученицима. 

Увид у иницијалне 
тестове и резултате 
иницијалног 
тестирања. 

Примена 
критеријумских тестова за 
ученике од V до VIII 
разреда 

Наставници 
математике, 
матерњег 
језика, историје, 
географије, 
биологије, 
физике и хемије 

Крај првог  
полугодишта шк. 
2021/2022. 
године 

планови , 
записници 
одељењског већа, 
тестови 

Критеријумски 
тестови су показатељ 
остварености 
образовних 
стандарда 
и смернице за даљи 
рад са ученицима. 
Применом 
критеријумских 
тестова добијени су 
поузданији подаци о 
нивоима постигнућа 
ученика 

Увид у резултате 
критеријумских 
тестирања, 
анализа резултата. 

Појачавање рада на 
областима у 
којима су ученици 

Наставници 
код којих су 
ученици 

У току 
наставне године 

Свеске ученика, 
материјали, 

Појачан рад са 
ученицима на 
областима у 
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показали низак ниво 
постигнућа 

показали низак 
ниво постигнућа 

 планови 
наставника 

којима су показали 
низак ниво 
постигнућа бољс 
припрема за 
завршни испит 

 
 
 
 
 
 
 
Тестирање, анализа 
података 
добијених 
тестирањем, 
анкетирање, 
графикони, акциони 
планови. 

Припрема ученика за 
полагање завршног 
испита кроз обавезну, 
припремну, допунску и 
додатну 
наставу 

Наставници 
математике, 
матерњег 
језика, историје, 
географије, 
биологије, 
физике и хемије 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Свеске ученика, 
материјали, 
планови 
наставника пробна 
тестирања 

Припрема настава 
реализавона према 
ГПРШ 

Пробно тестирање 
ученика VIII разреда  

Директор, 
дежурни 
наставници 

април Пробни тестови Појачан рад са 
ученицима на 
областима у којима 
су показали низак 
ниво постигнућа 
боља припрема за 
завршни испит 

 

Прилагођавање 
припремног рада, 
пробног завршног испита 
и 
завршног испита за 
ученике са сметњама у 
развоју и 
ученике из социјално 
нестимулативних 
средина     

Директор, 
ТИО,Тим за ИОП 
 
МПНТР 

сваке школске 
године 

евиденција са 
завршног испита, 
пробног завршног 
испита и 
припремне 
наставе 

Појачан рад са 
ученицима на 
областима у којима 
су показали низак 
ниво постигнућа 
боља припрема за 
завршни испит 

 

Анализа успеха ученика 
на 
завршном испиту  

Стручни 
активи, НВ 

Јун - август сваке 
шк. године 

Добијени 
резултати на 
испитима 

Добијени резултати 
су смернице за 
даљи рад 
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6. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И 
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
 

 

Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Докази Опис активности Евалуација 

Идентификовање деце из 
осетљивих група за 
пружање додатне 
педагошке подршке 

Наставници, 
педагог 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденциона листа 
о деци којој је 
потребна 
додатна пед. 
подршка 

Прикупљени 
подаци омогућавају 
да додатну 
педагошку подршку 
добију ученици 
којима је она 
потребна. 
Обезбеђени лични 
пратиоци за 
ученике којима је 
потеребан овај вид 
подршке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увид у педагошку 
евиденцију и 
документацију ( 
записници одељењских 
већа, евиденција 
ученика којима је 
потребна 
додатна педагошка 
подршка, интервју, 
педагошки профил ) 

Прикупљање података о 
ученицима којима је 
потребна 
додатна педагошка 
подршка   

Наставници, 
педагог 

Септембар, у току 
сваке наставне 
године 

Прикупљени 
подаци 
( упитници, 
интервјуи...) 

Прикупљени 
подаци омогућавају 
да додатну 
педагошку подршку 
добију ученици 
којима је она 
потребна 

Планирање додатне 
подршке ученицима: 
педагошки профил, мере 
прилагођавања 
-индивидуализације, 
израда ИОП -а 1, 2, 3 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
педагог, ТИО и 
Тим за додатну 
педагошку 
подршку 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденциона листа 
о деци којој је 
потребна 
додатна пед. 
подршка. ИОП 
планови 
наставника. 

Израђен ИОП за 
ученике којима је 
потребна додатна 
подршка 

Примењивање 
индивидуализованог 
приступа/ИОП -а за све 
ученике из осетљивих 
група 

Учитељи, 
предметни 
наставници, 
педагог 

Евиденциона 
листа о деци којој 
је потребна 
додатна пед. 
подршка 

Израђене мере 
индивидуализа 
ције, 
Израђен ИОП, 
портфолио 

Извршена анализа 
ИОП-а на крају 1. и 
2. квартала 
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Примена 
диференцираног рада 

Учитељи, 
предметни 
наставници 

У току сваке шк. 
године 

Свеске ученика, 
евиденција 
наставника, 
ученички 
портфолио 

Наставници 
примењују 
диференцирани 
модел наставе 
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Укључивање ученика у 
допунски рад 

Учитељи, 
предметни 

Евиденциона 
листа о деци 
којој је потребна 
додатна пед. 
подршка 

Припремљени 
прилагођени 
материјали , 
свеске ученика, 
дневник рада 

допунски рад рад 
реализован према 
ГПРШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увид у педагошку 
евиденцију и 
документацију (мере 
индивидуализац ије, 
ИОП - и, оперативни 
планови и припреме 
наставника, портфолио 
ученика, 
записници ТИО, 
вредновање ИОП-а 

Укључивање ученика у 
додатни рад  

наставници Евиденциона 
листа о деци 
којој је потребна 
додатна пед. 
подршка 

Припремљени 
прилагођени 
материјали , 
свеске ученика, 
дневник рада 

додатни рад рад 
реализован према 
ГПРШ 

Индивидуализовани рад 
са ученицима 

Учитељи, 
предметни 

У току сваке шк. 
године 

Припремљени 
прилагођени 
материјали , 
свеске ученика, 
дневник рада 

Ученици напредују 
у складу са својим 
могућностима 

Примена ИОП - а 1, 2, 3 Учитељи, 
предметни 

Евиденциона 
листа о деци 
којој је потребна 
додатна пед. 
подршка 

Прилагођен 
дидактички 
материјал, 
 
евиденција 
наставника 

Примена ИОП-а. 
Ученици напредују 
у складу са својим 
могућностима 

Тражење подршке ван 
школе за пружање 
одговарајућих облика 
подршке за ученике 
којима је потребна 
педагошка подршка 

Директор, 
чланови ТИО 

Евиденциона 
листа о деци 
којој је потребна 
додатна пед. 
подршка 

Попуњени захтеви Ученици напредују 
у складу са својим 
могућностима 

Сарадња са 
Интерресорном 
комисијом   

Чланови ТИО, 
педагог, 
одељењски 
старешина 

У току сваке шк. 
године 

Копија попуњеног 
обрасца бр. 1 

Ученици остварују 
боље резултате 

Континуирано праћење 
напредовања ученика 

Учитељи, 
предметни 
наставници, ПК 

У току сваке шк. 
године 

Евиденција 
наставника 

Извршена анализа 
ИОП-а на крају 1. и 
2. квартала, 
Ученици напредују 
у складу са својим 
могућностима 
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Вредновање ИОП -а Педагог, чланови 
одељењског 
већа, ПК 

Педагог, чланови 
одељењског 
већа, ПК 

Попуњен 
формулар о 
реализацији ИОП -
а 

Извршено на крају 
1. и 2. квартала. 

 

 

Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Докази Евалуација 

Упознавање са правилима 
понашања у школи ( 
ученици и родитељи првог 
и петог разреда ) 

Одељењске 
старешине 

Септембар 
2021, децембар 
2021. 

Записник са 
родитељских 
састанака 
 
Евиденција ЧОС-а 

Увид у педагошку 
евиденцију и 
документацију, 
посматрање, фото 
материјали, 
интервјуисање, 
анкетирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увид у педагошку 
евиденцију и 
документацију, 
посматрање, фото 
материјали, 
интервјуисање, 
анкетирање 

Подсећање на правила 
понашања у школи 
 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
директор 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција ЧОС – 
а,плакат са 
пријатним 
упутствима 
понашања у 
школи 

Заједничко доношење 
правила понашања у 
одељењским 
заједницама Израда паноа 
одељењских правила 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
одељењске 
заједнице 

Септембар 
2021. 
 

Евиденција ЧОС - 
а, Панои 
одељењских 
правила 

Одабир тема из области 
превенције 
вршњачког насиља за ЧОС 
- ове 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Септембар 
2021. 

План рада ЧОС - 
ова 

Активности на ЧОС - овима 
које су 
посвећене превенцији 
насиља 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција ЧОС -
ова 
мат еријали са 
ЧОС - ова 

5 7. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 
НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
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Оснаживање ученика за 
заштиту од насиља 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
Тим за 
заштиту деце од 
насиља 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција 
учитеља, 
наставника, 
педагога 

Одабир ученика за 
позитивно 
понашање у одељењу 

Одељењске 
заједнице, 
учитељи, 
одељењске 
старешине 

Децембар 2021. Евиденција ЧОС - 
ова 
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Радионице из програма 
превенције насиља, 
ненасилне комуникације и 
конструктивног решавања 
конфликта 

Педагог и 
наставници који 
су прошли обуку 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција у 
дневнику о 
- в. рада, 
 
материјал и са 
радионица 

Ученици  су 
информисани коме 
треба да се обрате 
за помоћ 
уколико су 
злостављани 

 

Организовање 
активности које су 
усмерене на 
превенцију насиља ( идеје, 
активности Ученичког 
парламента) 

Ученички 
парламент, 
координатор 
Ученичког 
парламента 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Записник 
Ученичког 
парламента 

Ученици су 
информисани коме 
треба да се 
обрате за помоћ 
уколико су 
занемаривани или 
злостављани/за 
немарени 

Упознавање родитеља са 
Програмом заштите 
ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања и 
Стратегијом 
превенције 
сексксуалног насиља 

Чланови Тима за 
заштиту деце од 
насиља и Тима за 
сексуално 
насиља 

Септембар 
2021, Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Записници 
Тимова, 
Извештаји о 
реализацији 
образовних 
пакета – 
различитих 
предмета 

Родитељи су 
упознати са 
Програмом заштите 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, као 
и 
сексксуалног 
насиља над 
децом 

Пружање могућности 
родитељима да се укључе 
у заштиту ученика од 
насиља 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Записник Тима 
заштите 
деце/ученика од 
насиља 

Родитељи су 
упознати са 
Програмом заштите 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања и 
укључени у заштиту 
ученика 
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Поступање у складу са 
Правилником о протоколу 
поступања у установи у 
одговору на насиље, 
злостављање и 
занемаривање 

Сви 
запослени 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција 
учитеља, ОС, 
педагога, 
директора Тим за 
заштиту деце/ 
ученика од нас 

У Школи се поступа 
у 
складу са 
Правилником 

 

Велики плакат о 
правилима понашања + 
нивои и мере 

Сви 
учесници 
образовно – 
васпитног рада 

Септембар 
2021. 

Плакат Сви учесници 
образовно – 
васпитног рада 
– упознати са 
правилима и 
мерама 

 

Редовно дежурство 
наставника и ученика 
7. и 8. разреда 

Директор, 
наставници, 
ученици, 
помоћни 
радници 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Књига 
дежурства 

Израђен план 
дежурства 
наставника -
септембар 2021. 
Због 
епидемиолошке 
ситуације ученици 
не дежурају у 
школи од почетка 
пандемије. 

 

Рад са децом која врше 
насиље 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, Тим за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
стручњаци ван 
школе 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција 
учитеља, ОС, 
педагога, Тима 
Дописи 

Ученици се 
безбедније осећају 
у школи. 

Подршка деци која трпе 
насиље 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција 
учитеља, ОС, 
евиденција 
педагога 

Ученици који трпе 
насиље су ојачани 

Оспособљавање 
наставника за 
спровођење мера и 
осмишљавање 
активности појачаног 
васпитног рада   

Педагог Новембар Евалуација 
радионице, 
 
материјали са 
радионице 

Већина 
наставника је 
оспособљена у 
овом погледу 

Уређење школског 
простора да буде 
безбедно место за 
ученике 

Директор, ШО, СР Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Записници ШО, 
СР 

Школа је безбедно 
место за ученике 
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Сарадња са здравственим 
институцијама, 
Центром за 
социјални рад Другим 
установама 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, 
директор 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Евиденција 
учитеља, ОС, 
директора, 
педагога 
дописи 

Остварена сарадња 

 
 
 
8. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
 

 

Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Докази Очекивани 
резултати 

Евалуација 

Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника организовањем 

семинара везаних за 

инклузивно образовање и 

програм за рад са децом и 

младима у циљу 

образовања за 

превазилажење 

предрасуда, развој 

толеранције и сл. 

Директор, Тим за 
обезбеђив. 
квалитета, 
педагог школе, 
Тим за 
професионални 
развој 

Током школске 
године, у складу 
са ГПРШ 

извештаји са 
семинара, 
фотографије, 
извештај Тима за 
обезбеђив. 
Квалитет и Тима за 
професионални 
развој 

Наставници 
упознати са 
стратегијама 
прилагођавања 
наставе 

извештај Тима за 
обезбеђив. 
Квалитет и Тима за 
професионални 
развој 

Израда промотивног 
материјала (у виду 
флајера) за упис деце у 
први разред 

Тим за обезбеђ. 
квалитета, 
учитељи четвртог 
разреда 

Децембар и 
јануар 

промотивни 
материјал 

промотивни 
материјал израђен 
и дистрибуиран 

Постојање 
промотивног 
материјала 
(флајера итд.) 

Промоција 
активности школе путем 
сајта 

Наставници 
задужени за сајт 
школе 

У току школске 
године 
 

Сајт школе Боља 
информисаност о 
активностима 
Школе 

Преглед сајта 

Промоција успеха 
деце/ученика – огласна 
табла, разглас, 
путем сајта 

Предметне 
наставе, 
наставници 
задужени за сајт 
Школе , 
ученици 8. р. 

У току школске 
године 
 

Школа, Сајт школе Боља 
информисаност о 
успесима 
деце/ученика 

Посета Школи 
Преглед сајта 
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Промоција успеха 
деце/ученика, на ШО, СР, 
путем сајта 

учитељи, одељ. 
старешине и 
предметни 
наставници 

У току школске 
године 
 

Педагошка 
документација, 
фотографије. 

Долазак родитеља 
на промоцију. 

Увид у педагошку 
документацију. 

Обележавање Дечије 

недеље, организовање 

приредби, маскенбала, 

дечијих базара, Сајма 

науке, представа и слично 

 

Директор, 
наставници 

У току школске 
године 
 

Записници, 
фотографије 

Организовање и 
учешће деце у 
богатим и 
разноврсним 
активностима 

Школски сајт, 
анкете 

Сарадња са МП, 
Центром за социјални рад, 
ЦК 

Директор, 
наставници, 
одељенске 
старешине, 
педагог школе 

2021-2026. Бесплатни 
уџбеници, прибор, 
одећа, обућа, 
прибор 
за личну хигијену, 
организовање 
радионица 

Сва деца којима је 
то потребно 

Документација 

Укључивање родитеља из 
осетљивих заједница у рад 
школе 

Тим за 
обезбеђив. 
квалитета 

У току школске 
године 
 

Записници са 
састанака Тима, 

Заинтересован 
родитељ укључен у 
рад 

Увид у 
документацију 
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9. ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ   
САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

Активности Време реализације Носиоци реализације Критеријум успеха 

Уређење школе и школског 
простора 

Континуирано 
Директор, одељенске 
старешине, родитељи 

Креативно уређен и уредан 
простор школе 

Рад сецкија Током школске године Наставници, ученици 
У раду секција учествује већи 
број ученика него предходне 
школске год. 

Организовање Сајма науке У другом полугодишту 
Стручно веће за природне 
науке у сарадњи са осталим 
колегама, ученици 

Организован Сајам науке 

Дан борбе против сиде 1.децембар  Одељенске старешине  
Организовање предавања на 
тему полно преносивих болести 
и АИДС-а 

Дан розе мајица 24. фебруар 
Учитељице, наставници језика 
и грађанског васпитања, 
ученици 

Обележен Дан розе мајица 

Европски дан језика 
26. септембар (цела 
последња недеља 
септембра) 

Стручно веће за језике, 
ученици 

Обележен Европски дан језика 

Недеља дана школе Крајем марта 
Сви наставници, директор, 
ученици 

Организоване разноврсне и 
богате активности 

Активности обележавања 
Дечије недеље 

октобар Наставници, ученици 
Организоване разноврсне и 
богате активности 

Свечана приредба  за ђаке 
прваке 

септембар Учитељи првог разреда 
Успешно реализована 
приредба, одзив родитеља 

Посета организацијама 
културним установама 

Током школске године 
Предметни наставници и 
ученици 

Примена знања             
непосредном посетом 
установама, 
предузећима 

Организовање, припрема и 
учешће на такмичењима 

Током школске године Наставници, директор Резултати са такмичења 

Организовање спортских 
активности (дан спорта) 

По једном у првом и 
другом полугодишту 

Ученици и наставници 
Учешће најмање 75% ученика и 
70% наставника 

Организовање културно-
забавних и слободних 
активности 

Током школске године 
Наставници, ученици, 
родитељи 

Реализација активности 

Одлазак ученика у средњу 
школу на ''Дан отворених 
врата'' 

По плану средње школе Одељенске старешине 
Одлазак 50% ученика 8. 
разреда у средњу школу 

Изложба ликовних радова 
ученика    

У другом полугодишту 
Наставник ликовне културе, 
ученици 

Организована изложба 



 
 
 

178  
 
 

Организовање хуманитарних 
акција 

Током године Ученички парламент 
Евиденција о прикупљеној 
помоћи 

 
 
 
10. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 
Време реализације 
 

Активност Реализатор 

август Анализа постигнућа ученка на 
завршном тесту  
 

Чланови стручних већа  

август Припрема иницијалног теста Чланови стручних већа 

август Израда годишњег плана наставе 
поштујући закључке анализе  
успеха ученика на завршном 
испиту 
 

Чланови стручних већа 

август Израда годишњег плана додатне и 
допунске  наставе поштујући 
закључке анализе  
успеха ученика на завршном 
испиту 
 

Чланови стручних већа 

Септембар  Реализација иницијалног 
тестирања и анализа резултата 

Чланови стручних већа 

Септембар  Израда плана припремне наставе 
за ученике 8. разреда 

Чланови стручних већа 

Септембар-јун Планирање и реализација 
оперативних планова  
наставе и припрема за час уз 
повећање  
обраде и увежбавања садржаја на 
којима су  
ученици показали низак ниво 
постигнућа на  
завршном –иницијалном тесту  
 

Чланови стручних већа  
 
 
 
 
 

 
 

септембар Израда плана припремне наставе 
за ученике који  
раде по ИОП-у 
 

Чланови стручних већа и педагог 
школе 
 

 
октобар- јун 

Реализација и анализа тестова по 
темама за  
ученике 8.разреда у оквиру 
припремне наставе и појачавање 
рада на областима у којима су 
ученици  

Чланови стручних већа 
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показали низак ниво постигнућа  
 

Октобар-јун Реализација и анализа пробних 
завршних  
испита у организацији 
Министарства Просвете, науке и 
технолошког развоја  
 за ученике 8.разреда  
 

Чланови стручних већа 

Јун Упоредна анализа успеха ученика 
на пробним  
завршним испитима и на самом 
завршном испиту  
 

Чланови стручних већа 

Јун-август Поређење резултата завршног 
испита на нивоу школе са 
резултатима на општинском, 
окружном и националном нивоу 

Чланови стручних већа, Тим за 
самовредновање 

 
11. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И  МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПРАЋЕЊЕ  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Утврђивање критеријума 
за аплицирање за 
националне пројекте и 
формулисање показатеља 
успеха 

Током школске године Извештај Тима за 
обезбеђив. квалитета, 
број реализованих 
пројеката 

Директор школе Тим за 
обезбеђивање квалитета 

Прављење базе података 
извора информација 
односно ангенција које 
објављују развојне 
пројекте у оквиру 
образовања 

Током школске године Олакшано праћење 
фондација које објављују 
конкурсе за развојне 
пројекте, 
Извештај с Тима за 
обезбеђивање квалитета 

Директор школе Тим за 
обезбеђивање квалитета 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ЕРАСМУС + ПРОЈЕКАТА: 

Израда Годишњег 
акционог плана рада Тима 
за „Ерасмус +“пројекте. 

септембар Заједнички рад чланова 
тима на Годишњем 
плану 

Тим за „Еразмус +“ 
пројекте 

Разматрање еТwinning 
пројеката 

октобар Разматрање одређених 
пројеката на нивоу Тима 

Тим за „Еразмус +“ 
пројекте 

Учествовање на 
семинарима и 
вебинарима у сврху 
информисања наставног 
кадра и успешног 
извођења свих пројектних 
активности 
 

током наставне године Презентовање 
различитих семинара и 
вебинара 

Тим за професионални 
развој и Тим за „Еразмус 
+“ пројекте 
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Укључивљње наставника 
који су регистровани на 
еТwиннинг наставничком 
порталу у пројекте у 
зависности од афинитета 
и предмета који наставник 
предаје. Укључивање и 
осталих заинтересованих 
наставника у пројекте.  

децембар Припремање 
одговарајуће 
документације и 
материјала за пројекте. 
Учење  потребних WEB 
2.0 алата. Израда 
логотипа, постера, 
презентовање школе, 
места... 

Тим за „Еразмус +“ 
пројекте и остали 
заинтересовани 
наставници 

Анкетирање и 
укључивање ученика у 
одабране пројекте. 

јануар Израда обрасца 
сагласности родитеља. 
Отварање гугле 
учионице за 
одговарајуће пројекте. 
Упознавање ученика са 
безбедношћу на 
интернету 

Тим за „Еразмус +“ 
пројекте, ученици и 
наставници укључени у 
пројекат 

Израда извештаја рада 
тима 

јун Заједнички рад чланова 
тима на Извештају 

Тим за „Еразмус +“ 
пројекте, ученици и 
наставници укључени у 
пројекат 

 
 
 

 

Активност Реализатор/ Носиоци 
активности 

Доказ и начин 
реализације 

Време 
реализације 

Начин праћења - 
Евалуација 

Планирање индивидуалног 
стручног усавршавања 

Сви наставници, 
стручни сар., директор 

Индивидуални 
планови 

Септембар Планови индив. стручног 
усавршавања 

6 12. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 
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Планирање стручног 
усавршавања на нивоу 
школе 

Тим за стручно 
усавршавање, 
Педагошки колегијум 

План Тима за 
професионални 
развој 

Септембар Записник Тима за стручно 
ус. записник 
Педагошког колегијума, 
План стручног 
усваршавања наставника, 
педагога и 
директора 

Утврђивање списка 
стручних семинара везаних 
за иновативне методе 
наставе и учења    

Тим за обезбеђив. 
квалитета, Тим за 
професионални развој, 
Педагошки колегијум 

Наставничко веће на 
почетку другог 
полугодишта 

Извештаји тимова Постојање списка 
иновативних метода 

Имплементација одабраних 
семинара у годишњи план 
стручног усавршавања 
наставника 

Тим за обезбеђив. 
квалитета, Тим за 
професионални развој 

Јун текуће школске 
године 

Планови стручног 
усавршавања 

Број полазника семинара 
иновативних метода 
наставе на годишњем 
нивоу 

Реализација и праћење 
индицидуалног стручног 
усавршавања 

Реализација и 
праћење 
индицидуалног 
стручног усавршавања 

Евиденција стручног 
усавршавања, 
портфолио 

Током школске 
године 

Евиденционе листе 
наставника, стручних 
сарадника и директора, 
портфолио 

Планирање и одржавање 
угледних и 
огледних часова са 
анализом 

Сви наставници Индивидуално 
планирање, 
реализација часа 

Новембар Записници струч. већа, 
попуњене 
евалуационе листе 
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Планирање и одржавање 
тематских дана са анализом 

Учитељи Најава и планови Током школске 
године 

Записници струч. већа, 
попуњене евалуационе 
листе, материјали са 
тематског дана 
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Стручно усавршавање у 
оквиру НВ 

Педагог Приказ књиге, 
чланка, стр. 
предавање, 
едукативна 
радионица 

Сваке школске 
године, једном у 
полугод. 

Записник 
НВ, евалуационе листе са 
радионице, материјали 

Излагање са семинара Наставници који су 
били 
на семинарима 

Излагање Током наставне 
године 

Записници струч. већа, 
Записник НВ 

Стручне посете Наставници 
организатори 

Организовање 
одласка 

Током наставне 
године 

Школска евиденција 

Остале активности којима 
се остварује стручно 
усавршавање у установи 
или ван ње 

Наставници, стручни 
сарадници, директор 

Учешће у осатлим 
активностима 
стручног 
усавршавања 

Током наставне 
године 

Извештај о активности, 
извештај о стручном 
усавршавању, портфолио 

 

13. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И  ОЦЕЊИВАЊА 
УЧЕНИКА 
 

Активност Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Докази Очекивани 
резултати 

Евалуација 

Примена 
савремених метода и 
облика рада у настави 

Наставници, 
педагог 

Током школске 
године 

Припрема за час, 
евиденционе 
листе, записник 
стручних већа 

Ученици активно 
уче на часу. 

планови и 
припреме 
наставника, 
вредновање 
наставних часова 

Анкетирање наставника 
о иновативним 
методама наставе које 
би допринеле 
побољшању наставног 
процеса из датог 
предмета 

Стручна служба, 
Педагошки 
колегијум 

Наставничко веће 
на крају првог 
полугодишта 

Број наставника 
заинтересован их 
за примену 
иновативних 
метода наставе 

Број наставника 
заинтересован их 
за примену 
иновативних 
метода наставе 

Извештај о 
спроведеној анкети 
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Презентација 
наставника о 
одслушаном семинару 
на Наставничком већу 
и Стручним већима 

Наставници и 
стручни 
сарадници 

Наставничко 
веће након 
одслушаног 
семинара 

Записник са 
седнице НВ 

Упознавање и 
мотивисаност 
чланова колектива 
за иновације у 
настави 

Записник са 
Наставничког 
већа;извештај 
стручних тимова; 
извештај о 
стручном 
усавршавању 

Планирање и 
реализација тематских 
дана 

Учитељи, 
предметни 
наставници 
сродних тема и 
садржаја 

Једном у 
полугодишту 
сваке шк. године 
– 
сваки наставник 

Оперативни план 
учитеља, 
наставника 
 
припрема за 
тематски дан, 
евиденционе 
листе, 
записник 
стручних већа 

Настава је 
ученицима 
занимљивија због 
примене 
различитих 
дидактичко 
методичких 
решења. 

Увид у педагошку 
евиденцију и 
документацију ( 
планови и 
припреме 
наставника, 
материјали за 
ученике, 
резултати на 
писменим 
проверама 
знања), 
посматрање 
часова, интревју 
за ученике 
старијих разреда, 
анкетирање 
ученика, 
вредновање 
наставних часова 

Планирање и 
реализација тимских 
часова 

Наставници 
предметне и 
разредне наставе 

Једном у 
полугодишту 
сваке шк. године 

Припрема за 
тимски час, 
 
евиденционе 
листе, 
записник 
стручних већа 

Квалитет наставе 
је побољшан. 

Примена наученог са 
семинара 

Наставници Током године 
након 
стручног 
усавршавања 

Припрема за час Квалитет наставе 
је побољшан. 

Примена резличитих 
техника и метода 
учења на часовима 

Наставници Редовно у току 
сваке наставне 
године 

Припрема за час, 
 
материјали за 
ученике 

Квалитет наставе 
је побољшан. 

Примена поступака 
оцењивања који 
су у функцији 
даљег учења 

Наставници Редовно у току 
сваке наставне 
године 

Протоколи о 
посећеним час 

Квалитет наставе 
је побољшан. 
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Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује 
стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и 
високи педагошки саветник. Напредовање и стицање звања остварује се под условима и по поступку 
утвђеним  Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника.  
 
 
15. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА, У РАД ШКОЛЕ  

Активности у које ће се укључити 
родитељи/старатељи 

Носиоци активности Време 
реализације 

Опис Активности Начин праћења - 
Евалуација 

Учешће родитеља у Савету 
родитеља Школе и Школском 
одбору 

Директор 1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Одржана 3. састанка 
Савета родитеља 

Записник Савета 
родитеља школе и 
Школског одбора 

Правовремено информисање 
родитеља о активностима у школи 

Директор, Стр. актив 
за развојно 
планирање, ОС 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Путем школског веб сајта 
и Вибер група 
одељењских старешина 

Огласни панои у школи, 
записници, веб сајт 
школе 

Укључивање родитеља у годишње 
планирање рада школе 

Директор, члан Савета 
родитеља школе 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Чланови Савета родитеља 
укључени су у рад 
стручних Тимова 

Записник Савета 
родитеља школе 

Учешће родитеља у израду ИОП 
- а 

Тим за додатну 
подршку, Тим за 
инклузивно 
образовање 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Кроз разговор са 
педагогом и одељењским 
старешином. 

ИОП, евиденција о 
сарадњи са родитељима 

Неговање праксе ''Отворена 
врата'' 

ОС, предметни 
наставници 

Током 
године 

Распоред истакнут на 
сајту школе и огласној 
табли. 

Дневници рада 

Укључивање родитеља у 
Програм заштите деце/ученика од 
насиља 

Савет родитеља 
школе, Тим за заштиту 
деце ... 

Септембар 2021. 
и 
Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Презентација 
одељењских старешина 
на род. саст. 

Евиденција активности 

Одељењски родитељски 
састанци 

Одељењске старешине 
  

Према 
распореду у 
Годишњем 
плану, а по 
потреби и чешће 

Одржани родитељски 
састанци према 
распореду, онлајн и у 
школи уз поштовање свих 
епидемиолошких мера 

Дневници рада 

14. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ  
САРАДНИКА 
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Педагошка предавања за 
родитеље ( на основу потреба 
родитеља одељења )  

Оде љењске 
старешине 

Током године Одржана педагошка 
предавања за 
родитеље на основу 
потреба родитеља 
одељења 

Дневници рада 

Предавање за родитеље ученика о 
заштити деце на интернету или 
постављање линкова на ту тему на 
школски сајт 

Наставници 
информатике 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Израђен низ чланака 
прослеђен родитељима. 
Одржани часови инф. на 
тему интернет насиља 

Дневници рада 

 
 

 

16. ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 
 

 
Активности Носиоци 

активности 
Време 
реализације 

Опис активности Начин праћења - 
Евалуација 

Сарадња школе са Школским 
диспанзером и амбулантом 

Разредне 
старешине, 
секретар школе, 
педагог 

Током 1. 
полугодишта 
школске 
2021/2022. 
године 

Лекарски прегледи ученика  Eвиденција одељенског 
старешине, евиденција 
стручне службе, 
евиденција педагога 

Сарадња школе са Културним 
центром, позориште, биоскоп, 
музеј 

Разредне 
старешине, руко 
водиоци Дечјег 
савеза, 
наставници језика 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Посета ученика галерији 
центра за културу Ковин 

Eвиденција одељенског 
старешине, извештај о 
реализацији, школски сајт 

Градска библиотека Учитељи и 
наставници 
српског језика и 
ликовне културе 

Током школске 
године 

Реализоване посете 
ученика, организоване 
заједничке активности 
школе и библиотеке 

Евиденције школских 
акривности, Фотографије, 
ученички радови, 
школски сајт 

Сарадња школе са Центром за 
социјални рад 

Педагог, директор, 
ОС 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Реализована сарадња у 
областима и случајевима где 
је то потребно 

Евиденција стручне 
службе 

Сарадња са ПС Ковин Директор 1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Обилазак припадника 
полиције школи у циљу 
превенције вршњачког 
насиља 

Eвиденција одељенског 
старешине, евиденција 
директора 

Сарадња са Црвеним крстом Руководилац 
Црвеног крста, 
директор 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Обука за ученике 8. разреда 
(октобар 2021.) 

Eвиденција одељенског 
старешине, 
извештај о реализацији 
плана Црвеног крста, 
школски сајт 
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Сарадња са Општинском управом 
- Одељење за друштвене 
делатности 

Директор, секретар, 
шеф рачуноводства, 
административни 
радник, педагог... 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Реализована сарадња у 
областима и случајевима где 
је то потребно 

Евиденција стручне 
службе евиденција 
педагога 

Савез аматерских 
културно - уметничких друштава  

Учитељи и 
наставници 
српског језика и 
ликовне културе 

Током школске 
године 

Реализована сарадња са 
друштвима и удружењима 

Евиденције школских 
акривности, 
Фотографије, школски 
сајт 

Сарадња са другим школама ради 
учешћа других школа на Сајму 
науке 

Тим за природне 
науке, остали 
наставници, 
директор 

Током школске 
године, 
реализација 
сајма у другом 
полугодишту 

Реализован Сајам науке на 
коме су учествовале и 
остале школе из Ковина 

Записници и извештаји 
тима, Евиденције 
школских акривности, 
Фотографије, школски 
сајт 

Црква Вероучитељи, 
директор 

Током школске 
године 

Реализоване посете цркви Eвиденција 
директора, анализа 
приредбе, школски сајт 

Сарадња са ОШ и Средњи 
школама у општини и шире  

Учитељи, 
наставници 
Одељењске 
стареш. 8. разреда, 
педагог 

април/мај Реализована сарадња са 
средњим школама у 
општини, презентовани 
смерови ученицима осмог 
разреда, као и са основним 
школама из целе општине  

Eвиденција одељенског 
старешине, 
евиденција педагога, 
школски сајт 

Сарадња са Активом жена 1. МЗ – 
креативне радионице – учимо од 
старијих – вез, штрикање... – 4. 
разред, Удружењем – Дневни 
боравак деце у Ковину   

учитељице, 
предметни 
наставници, 
директор 

Током школске 
године 

Реализована сарадња Фотографије, школски 
сајт 

Сарадња са општинским 
организацијама  

Директор по потреби Реализована сарадња у 
областима  где је то 
потребно 

Евиденција, школски сајт 
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Сарадња са медијима Наставници и 
учитељи задужени 
за праћење 
активности школе, 
директор, 
секретар 

1. полугодиште 
школске 
2021/2022. 
године 

Слање чланака 
локалним и 
регионалним 
медијима 

Евиденција 
директора, чланци  

 
 
 
 

6.1 Извештај о раду Педагошког колегијума 
 
Педагошки колегијум је стручни орган Школе који разматра питања, заузима ставове и даје 
мишљења у вези са пословима директора школе, а који се односе на осигурање квалитета и 
унапређивање образовно-васпитног рада, остваривање развојног плана школе, организацију 
педагошко-инструктивни увида и надзора за унапређивање и усавршавање рада наставника и 
стручних сарадника. Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, 
координатори стручних тимова и стручни сарадници и директор школе. 
 
1. Александра Милошевић 

2. Ана Албу Савић 

3. Ана Ритопечки 

4. Бранка Спирковић 

5. Горан Јеремић 

6. Данијела Станковић Ћулибрк 

7. Иванка Момиров 

8. Јасмина Доловачки 

9. Јелена Дивнић 

10. Јелена Јовановић 

11. Јовица Атанацков 

12. Маја Обрадовић Вукосављевић 

13. Марија Михајлов Ђорђевић (Тамара Ђурић) 

14. Маријана Илић 

15. Маша Вулетић 

16. Милош Лалић 

17. Оља Новокмет 

18. Саша Петровић 

19. Снежана Качина 

20. Хермина Ђукић 

21. Сенка Стоја 

 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 
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1.   1. Услови рада 
школе  
1. Услови рада школе .  
2. Опремљеност 
школе 
наставним 
средствима  
3. Анализа 
остварених 
резултата у 
настави у току 
првог 
класификационо 
г периода  
4. Усвајање 
нових ИОП-а 
после 1. 
квартала 

2.  31.10.2021. 1. Успех ученика на крају 2. квартала школске 2020/2021. године и мере за 
побољшање успеха 
2. Извештај Стручног тима за инклузивно образовање 
3. Мере за унапређење наставе 

3.  13.1.2022. 1. Успех ученика на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. године и мере за 
побољшање успеха 
2. Извештај Стручног тима за инклузивно образовање 
3. Мере за унапређење наставе 

4.  21.1.2022. 1. Усвајање Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада   

5.  19.4.2022. 1. Успех ученика на крају 3. квартала школске 2021/2022. године и мере за 
побољшање успеха 
2. Предлог ученика за ИОП 

6.  6.6.2022. 1. Извештај СТИО (седница одржана 26.6.2022.) уз допуну (ученица Т.У. 
добила је након састанка СТИО решење ИРК) 
2. Мере за унапређење рада школе 
3. Анализа остварених резултата у настави у току четвртог 
класификационог периода 
4. Опремљеност школе наставним средствима 
Услови рада школе 

7.    
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6.2 Извештај о раду директора школе  

 

I Реализација планирања и организације остваривања програма образовања и васпитања и 

свих активности установе 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Извршена је подела предмета на 

наставнике  

август/септембар 

20201. 

школа педагог, одељењске 

старешине 

Израђен је распоред часова август 2021. школа Братислав 

Новокмет, Вања 

Рајић, педагог 

Дата су стручна упутстава стручним 

већима, активима и тимовима у вези 

израде Годишњег плана рада школе 

август 2021. школа педагог  

Израђен је ЦЕНУС / ЈИСП септембар 2021. школа административни 

радник, секретар, 

шеф рачуноводства 

Урађени су планови контролних вежби септембар 2021. школа педагог, наставници 

Обележавање Светог Саве, школске 

славе 

јануар 2022. школа педагог, наставници 

Обележен Међународни Дан заштите 

података о личности обележава се 

28.јануара 

јануар 2022. школа педагог, наставници 

Обележен "Прешернов дан" фебруар 2022. библиотека 

„Вук 

Караџић“ 

Ковин 

Маша Вулетић 

Дан школе март-април 2022. Школа наставници, 

стручни сарадници 

Обележен Дан планете Земље и 

Интернационални дан детета 

април 2022. Школа наставници 

Обележен Дан победе над фашизмом мај 2022. Спомен-

обележје 

палим 

борцима 

НОБ-1 

ученици 

Обележен Светски дан заштите животне 

средине, Европски дан чистог ваздуха, 

Светски дан Сунца, Светски дан музике 

јун 2022. Школа Маја Обрадовић 

Вукосављевић, Ана 

Албу Савић, Оља 

Новокмет 

Свечани пријем награђених ученика јул 2022. Школа  
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II Реализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 

вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржани онлајн састанци тима за  

самовредновање и Тима за обезбеђивањњ 

квалитета и развој установе 

Током 1. 

полугодишта 

школа Чланови 

тимова 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини 

ученика на крају првог квартала 

октобар 2021. школа одељењске 

старешине, 

педагог 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини 

ученика на крају првог полугодишта  

децембар 2021. школа одељењске 

старешине, 

педагог 

Израђен је полугодишњи извештај о 

самовредновању школе 

децембар 2021. школа Тим за 

самовредновање 

Израђен је полугодишњи извештај о 

реализацији Школског развојног плана 

децембар 2021. школа Тим за ШРП, 

чланови 

Наставничког 

већа 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини 

ученика на крају трећег квартала 

март 2022. школа чланови 

Наставничког 

већа 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини 

ученика на крају другог полугодишта 

јун 2022. школа чланови 

Наставничког 

већа 

Израђен је извештај о самовредновању школе јул 2021. школа Тим за 

самовредновање 

рада школе 

 

 

 

III Реализација развојног плана школе 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржани састанци тима за ШРП Током школске 

2021/2022. 

године 

школа Стручни актив 

за  развојно 

планирање 

Реализованe планираних активности ШРП-а Током школске 

2021/2022. 

године 

школа Стручни актив 

за  развојно 

планирање 
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Израђен је извештај Стручног актива за  

развојно планирање на крају првог 

полугодишта 

децембар 2021. школа Стручни актив 

за  развојно 

планирање 

Израђен је извештај Стручног актива за  

развојно планирање на крају другог 

полугодишта 

август 2022. школа Стручни актив 

за  развојно 

планирање 

 

 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Израда прелога Финансијског плана за 2022. годину 

( нова верзија предлога), са пројекцијама за 2023. и 

2024. годину. 

 

Септембар 

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Израда предлога  Финансијског плана за 2021. по 

одлуци о III измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Ковин. 

 

Октобар 

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Усвојен Финансијски план за 2021. годину по 

Одлуци о  III измени буџета општине Ковин. 

 

Новембар 

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Одлуком МПНТР школи су додељена средства у 

износу од 22.500,00  динара за набавку књига за 

библиотеку. За набавку је утрошено свих  22.500,00 

динара 

Новембар 

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства, 

Библиотекар 

После спроведеног поступка набавке на коју се 

Закон не примењује  у оквиру стручних услуга, 

изабран је понуђач за израду Плана заштите од 

спасавања и Процене ризика од катастрофе. 

 

Новембар 

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Формирање пописних комисија и праћење 

активности при реализацији пописа. 

 

Децембар      

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства, 

Секретар секретар 

школе 

Усвојен Финансијски  план по Одлуци и буџету 

општине Ковин  и План набавки за 2022. годину. 

 

Децембар 

2021. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Праћење активности при реализацији пописа за 

2021. годину 

Јануар 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Усвојен извештај о попису за 2021. годину Јануар 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Секретар секретар 

школе 

После спроведеног поступка  јавне набавке 

закључен је Уговор за превоз ученика на релацији 

Ковин-Скореновац и Ковин-Скореновачки пут 

Фебруар 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 
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Секретар секретар 

школе 

Усвојен Извештај о финансијском пословању школе 

за 2021. годину 

Фебруар 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Усвојен Финансијски план и План набавки за 2022. 

годину по Одлуци о I измени буџета општине Ковин 

Март 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

После спроведеног поступка јавне набавке закључен 

је Уговор за набавку електричне енергије 

Мај 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Секретар секретар 

школе 

Усвојен Финансијски план и План набавки за 2022. 

годину по Одлуци о II измени буџета општине 

Ковин 

Јули 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

Секретар секретар 

школе 

После спроведеног поступка набавке на коју се 

закон не примењује, изабран је понуђач за услугу 

ремонта пумпе и електро мотора, преправку 

хидрантске мреже и замену вентила. 

Јули 

2022. 

Школа Шеф 

рачуноводства 

 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима 

 

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Посета Центру за 

кулутру Ковин - 

Октобарски ликовни 

салон у.  

6. октобар 2021. Центар за културу 

Ковин 

Наставник српског језика  и 

књижевности Маша 

Вулетић 

Учешће на ликовном 

конкурсу „Твоја 

безбедност је у твојим 

рукама“ 

Новембар 2021. Школа Савет за безбедност  Ковин, 

Наставници разредне 

наставе, Јовица Атанацков 

Ревија словеначког 

филма   

Јануар 2022. Центар за културу 

Ковин 

Маша Вулетић 

,Удружење Словенаца 

„Логарска долина“ Панчево 

Обележен 

"Прешернов дан" 

 

фебруар 2022. 

 

библиотека „Вук 

Караџић“ Ковин 

 

Маша Вулетић 

 

Дан дечје књиге у 

библиотеци "Вук 

Караџић" Ковин 

Април 2022. библиотека „Вук 

Караџић“ Ковин 

 

Маша Вулетић 

 

Сарадња школе са 

Црвеним крстом 

Ковин 

Мај 2022. Школа Маја Обрадовић 

Вукосављевић 
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Сарадници у 

реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-

инструктивни рад (посете часовима у 

школи) 

Континуирано 

током школске 

2021/2022. 

године 

школа педагог 

Свакодневно је праћена реализација 

образовно-васпитног рада у школи 

Континуирано 

током школске 

2021/2022. 

године 

школа педагог 

 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 

запослених 

септембар 2021. Школа Чланови Наставничког 

већа 

Редовно је праћена реализација плана 

стручног усавршавања како у установи 

тако и ван установе 

Током школске 

2021/2022. 

године 

школа Педагог, библиотекар, 

секретар 

Присуство онлајн семинарима и 

вебинарима 

Током школске 

2021/2022. 

године 

Школа Чланови наставничког 

већа 

Посете угледним часовима наставника Током школске 

2021/2022. 

године 

школа Чланови наставничког 

већа 

Реализација обуке за наставнике Током школске 

2021/2022. 

године 

школа Чланови наставничког 

већа 

 

 

VIII Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из члана 44-46 

и предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

У школи није било случајева повреде забрана из 

члана 111 и 112 

Током 

школске 

2021/2022. 

године 

школа  

Одређено је дежурство наставника кроз 

распоред часова 

Током 1. 

полуггодиш

та школске 

2021/2022. 

године 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Одређено је дежурство помоћних радника Септембар  

2021. 

школа секретар школе 
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IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и других 

инспекцијских органа 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

У првом полугодишту обављен је један 

инспекцијаски надзор просветне инспекције у 

погледу припремљености школе за рад током 

пандемије COV-19 вируса  

септембар 

2021. 

школа секретар школе 

Ванредни иснпекцијски преглед документације 16.06.2022. школа секретар школе 

Саветодавна посета током спровођења 

Завршног испита 

27, 28. и 29. 

јун 2022. 

школа секретар школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Реализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 

информациону базу МПНТР 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Унос и праћење података у ЈИСП и Доситеј Континуира

но током 

школске 

2021/2022. 

године  

школа Секретар школе, 

административни 

радник 

 

XI  Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа и школског одбора 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Поднет је извештај Наставничком већу, 

Школском одбору и Савету родитеља о 

раду директора и раду школе за школску 

2020/2021. годину 

Септембар 2021. 

 

школа секретар школе 

Усвојен је Извештај о раду школе на 

Седници ШО 

Септембар 2021. школа секретар школе 

Усвојен је Годишњи план рада школе за 

школску 2020/21. годину 

Септембар 2021. школа секретар школе 
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Израђен је распоред часова, распоред 

пријема родитеља у нижим и вишим 

разредима 

Август/Септембар 

2021. 

школа Чланови Наставничког 

већа, педагог 

Обавештавање запослених, ученика, 

родитеља, стручних органа и школског 

одбора путем сајта школе, мејла, огласне 

табле у зборници и огласне табле за 

ученике и родитеље која се налази у холу 

школе 

Континуирано 

током школске 

2021/2022. године 

школа Чланови Наставничког 

већа, секретар школе, 

шеф рачуноводства, 

административни 

радник 

 

 

XII Рад у стручним органима школе 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржано је 12 седница Школског одбора током школске 

2021/2022. године 

школа секретар 

секретар школе 

Одржано је 18 седница Наставничког већа  током школске 

2021/2022. године 

школа Чланови 

Наставничког 

већа 

Одржано је 6 седница Педагошког колегијума током школске 

2021/2022. године 

школа Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Одржано је 8 састанка Савета родитеља  током школске 

2021/2022. године 

школа секретар школе 

 

 

 

XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржано је 8 састанка Савета 

родитеља 

током 1. полуггодишта 

школске 2021/2022. године 

школа Председник Савета 

родитеља 

Израђен је Програм сарадње са 

родитељима 

 

Септембар 2021. 

 

школа педагог 

Израђен је распоред пријема 

родитеља у нижим и вишим  

разредима 

Септембар 2021. 

 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Редовно су одржавани  

родитељски састанци у свим 

одељењима.  

током школске 2021/2022. 

године 

школа Одељењске старешине 

Пријем родитеља и разговори са 

родитељима 

током школске 2021/2022. 

године 

школа Родитељи, педагог 

 

 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 
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Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Закључени су уговори са 

лицима ангажованим на почетку 

1. полуггодишта школске 

2021/2022. године 

Септембар 2021. 

 

школа Секретар школе 

Подељена обавештења 

запосленима о забрани 

злостављања на раду и примени 

закона о заштити узбуњивача 

Септембар 2021. 

 

школа Секретар школе 

Израђена су решења о задужњеу 

у оквиру 40-то часовне радне 

недеље 

Септембар 2021. 

 

школа Секретар школе 

Израђен је ЦЕНУС  Септембар 2021. 

 

школа Секретар, шеф 

рачуноводства, 

административни 

радник 

Усвојен  ИОП 1 и ИОП 2  На карју 1, 2. и 3. 

квартала школске 

2021/2022. године 

школа Педагог, Чланови 

СТИО, Педагошки 

колегијум 

Реализација активности у 

оквиру пројекта Бесплатни 

уџбеници 

март/април 2022. школа Секретар школе 

 

 

 

 

 

 

XV  Правни и остали послови 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Упознавање запослених са изменама 

постојећих и новим законским прописима 

током школске 

2021/2022. 

године 

школа Секретар школе 

Упознавање запослених са изменама 

дописима од МНПТР и Покрајинског 

секретаријата 

током школске 

2021/2022. 

године 

школа Секретар школе 

 

 

 
 
 
Током школске 2021/2022. године извршено је 18 посета часовима. Вршена је и посета онлајн 
часовима путем Google учионице. 
Исходи/Показатељи које треба унапредити. 



 
 
 

198 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, 
развијају вештине и компетенције на часу 

Ученик прикупља, критички процењује и анализира 
идеје, одговоре и решења. 

Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и 
креативна решења. 

Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у 
настави самостално или уз помоћ наставника. 

     
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег 
учења 

Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

     
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 

Ученик има могућност избора у вези са начином 
обраде теме, обликом рада или материјала. 

 
 
 
 
 

6.3 Извештај о раду педагога школе  
 

Редни 

број 

састанка 

Датум ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

 Током године 1. Планирање и 

програмирање 

образовно - васпитног 

рада 

 Учествовање у изради  Годишњег 

плана рада установе и његових 

појединих делова 

 Припремање годишњих и месечних 

планова рада педагога 2021/2022. 

 Спровођење анализа и истраживања 

у установи у циљу испитивања 

потреба ученика  и родитеља; 

 Учествовање у припреми 

индивидуалних образовних планова 

за ученике – током године 

 Планирање организације рада 

школе у сарадњи са директорком; 

 Пружање помоћи наставницима у 

изради планова рада, нарочито 

плана рада одељењског старешине и 

укључивање садржаја из ООПЗ и РР 
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 Формирање одељења,1. разреда,  

распоређивање новопридошлих 

ученика. 

 Током године 2. Праћење и 

вредновање образовно 

- васпитног рада 

 Праћење реализације образовно - 

васпитног рада – гугл учионице – за 

поједина одељења која су била на 

онлајн настави 

 Учешће у раду на изради и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих 

области и активности рада установе 

 Праћење и вредновање мера 

индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

 Иницирање и учествовање у 

истраживањима образовно – 

васпитне  праксе које реализује 

школа 

 Учествовање у праћењу 

напредовања  ученика по ИОП - у 

 Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима,као и 

на крају 1. полугодишта и  активно 

учешће у предлагању мера за 

њихово побољшање 

 Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика – формативно, 

сумативно 

 ПРАЋЕЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ 

од 24.1.2022. године 

 

 Током године 3. Рад са наставницима 

 

 Презентација семинара 
наставницима који се тиче 

„Одговорног односа према 

здрављу“ и „Родна равноправност“ 

– и укључивање садржаја у План за 

ЧОС 
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 Сарадња са наставницима за израду 

и прикупљање дидактичког 

материјала 

 Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних 

стандарда 

 Праћење начина вођења педагошке 

документације  наставника – преко 

Е дневника 

 Пружање помоћи наставницима у 

раду са ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

 Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих 

друштвених група 

 Непосредна посета часовима 

наставе - напредовање ученика – 1. 

разред - српски, математика,  2. - 

српски, математика, енглески у 2/3, 

3. – математика – контролни 

задатак, физичко васпитање  и  4. 

разреда – српски и математика, 

српски језик  - 7/2 и 7/3 код М. 

Вулетић 

 Присуство угледним часовима у 8/2 

– немачки језик, 4/1 и 4/2 – 

географија – Р. Мучи, 2 часа 

веронауке у 3. и 4. разреду 

 Координатор СТИО и члан Тимова 

– учествовање у раду свих Тимова 

 

 Током године 4. Рад са ученицима 

 

 Испитивање ученика уписаних у 

школу и њихове спремности за 

полазак у школу 

 Праћење  напредовања ученика 

 Праћење оптерећености ученика ( 

садржај, време,обим... ) 

 Саветодавни рад са новим 

ученицима  

 Рад на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и 

понашању – Анкета „Тешкоће које 

настају приликом преласка са 

разредне на предметну наставу“ у 

5/1, 5/2, 5/3 

 Социометријско испитивање 

ученика 4/1, 4/2, 5/1, 6/1, 6/2,7/3 

разреда 
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 ЧОС у 6/1 и 6/2 – предавање 

„Адолесценција и промене у 

пубертету“ 

 Рад на професионалној оријентацији 

ученика – упућивање на 

обавештења са сајта школе, 

Припрема гугле упитника за ПО 

 ЧОС у  6. разреду – програм 

„Олвејз“ - Пубертет 

 Свакодневни разговори са 

ученицима и помоћ у решавању 

истих 

 Током године 5. Рад са родитељима, 

старатељима 

 

 Рад са родитељима  ученика 1. 

разреда 

 Пружање подршке 

родитељима,старатељима у раду са 

ученицима са тешкоћама у учењу , 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју и сл. 

 Сарадња са родитељима чија деца 

ималу личне пратиоце, персоналне 

асистенте 

 

 Током године 6. Рад са директором, 

стручним 

сарадницима... 

 Сарадња са директорком на 

формирању одељења и другим 

питањима везаним за рад школе – 

није на задовољавајућем нивоу, о 

многим активностима се не 

консултујемо... 

 Сарадња са  библиотекаром на 

истраживању постојеће образовно-

васпитне праксе 

 Током године 7. Рад у стручним 

органима и тимовима 

 

 Учествовање у раду  НВ 

 Учествовање у раду  Актива, 

Тимова, већа и комисија на нивоу 

установе – онлајн 

 Онлајн семинари – 

 „Кооперативно  учење и онлајн 

решавање домаћих задатака“ – онлајн 

 

„Обука запослених у образовању за 

примену образовних стандарда и 

самовредновање рада установа у 

основном и средњем образовању“ 

 

„Наставници као носиоци квалитетног 

образовања за сву децу „ – Модул 1 
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 Током године 8. Сарадња са 

надлежним 

установама и 

организацијама 

локалне самоуправе 

 Сарадња са  образовним, 

здравственим, социјалним,  

културним и другим организацијама 

које доприносе остваривању 

образовно - васпитног рада – онлајн, 

телефонски 

 Током године 9. Вођење 

документације, 

припреме за рад и 

стручно усавршавање 

 

 Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном нивоу 

 Израда, припрема и чување чек 

листа и посебних протокла за 

праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе; 

 Прикупљање података о ученицима 

и чување материјала који садрже 

личне податке о ученицима у складу 

са етичким кодексом педагога. 

 Израда свог портфолија 

 

 

 

 Током године 10. Остали послови Наставне и ваннаставне активности 

остварене су према предложеном плану и 

програму Министарства просвете. Од 

почетка школске године настава се одвијала 

пo редовном распореду часова и моделу 1, 

сем одељења који су били онлај, када је 

било ученика који су се разболели, па је 

одељење било на онлајн настави. 

Читава 2021/2022.  протекла је  у 

специфичним околностима – због 

епидемиолошке ситуације Ковид 19, што се 

одразило сигурно и на начин рада и на рад 

ученика. Много болесних наставника и 

ученика, честа промена наставника који 

нису стручни, све је било у страху и под 

тензијом... 
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6.3.1 Резултати испитивања ученика 5. Разреда упитником о ''тешкоћама 
које настају приликом преласка са разредну на предментну 
наставу'' – новембар 2021. 

 
Испитивање је извршено октобра 2021. године, (5/3 – 13.10.2021., 5/1- 27.10.2021. и 5/2 – 27.10.202. 
а анализа и резултати анкете током новембра 2021. (због епидемиолошке ситуације). Испитивани 
су ученици сва три 5. разреда  са укупно 52 ученика, од којих је 44  (84,6%) ученика је радило 
анкету, а 8 (15,4%) ученика није радило, због одсуства.  
Успех ученика (4. разред) је следећи – одличних  - 27, врло добрих – 15 и добар успех -, довољних – 
2 ученика. Што се успеха тиче добра генерација ученика. 
 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СУ СЛЕДЕЋИ: 
1. Најпре су ученици питани ''Да ли су у нижим разредима основне школе стекли довољно 
знања да би без тешкоћа пратили наставу у петом разреду?''  - половина ученика је одговорила са – 
ДА – 25 (50%) ученика, што значи да је само половина ученика стекла довољно знања у 4. разреду и 
да са успехом могу да прате наставу у 5., а  друга пловина ученика је одговорило са ДЕЛИМИЧНО – 
15 (29% ) ученика или са НЕ – 2 (4%) ученика што значи да 30 % ученика није стекло довољно знања 
за наставак праћења наставе, а осталих 10 ученика није одговорило. Из којих предмета нису стекли 
довољно знања, ученици наводе следеће предмете: 
математика - 10 ученика, енглески језик – 6 ученик, српски – 2 ученика, ППД – 5 ученика, физичко – 
1 ученик, а један ученик је одговорио да је стекао знања из свих предмета, јер учи, остали ученици 
нису одговорили на постављено питање. На основуодговора ученика да је само 50% ученика 
одговорило да су стекли довољно знања за прелазак на предметну наставу, већини ученика то и 
може да представља тешкоћу у учењу у 5. разреду.  
2. Следеће 2. питање – ''Ако ти је прелазак из четвртог у пети разред причињавао  тешкоће, 
који су разлози за то?'' -  ученици наводе следеће разлоге: 
• предаје већи број наставника – 17 (33%) ученика 
• имамо већи број часова – 14 (27%) ученика 
• наставници постављају много веће захтеве – 7 (13,5%) ученика 
• од ученика се тражи већа самосталност –  4 (8%) ученика 
• наставници су много строжији –  2 (4%) ученика  
Све наведено ученицима представља потешкоћу у савладавању градива и адаптацију на 5. разред, 
па им је потребно и време да се адаптирају на наведене тешкоће. 
3. Ако у петом разреду постижу слабији успех него у четвртом, као разлоге који су до тога 
довели ученици наводе следеће: 
• био сам болестан –  16 (31%) ученика 
• нисам се снашао – 5 (10%) ученика 
• нисам познавао наставнике – 4 (8%) ученика 
• више ме интересују друге ствари – 2 ученика 
• не волим да учим – 2 ученика 
• родитељи недовољно надгледају мој рада - 2 
• нисам имао уџбенике и прибор – 0 
• нешто друго – мислим да постижем исти успех као у 4 разреду, исто ми је као у 4. разреду – 
3 ученика, има више да се учи него у 4 разреду, много више предмета имамо да учимо – 2 ученика, 
због наставнице Тамаре – 1 ученик 
Остали ученици (6 ученика) нису одговорила нити  наводили никакве разлоге, па може се 
претпоставити  да мисле да постижу успех са којим су задовољни.  
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Највећи број ученика је за слабији успех навео као разлог болест (пуно су изостајали са наставе, 
била је замена која понекад није била стручна, предавало је велики број људи који су се стално 
мењали, што може ученицима да представља проблем, па ће им бити тешко да сами надокнаде 
градиво ), што јесте сурова стварност у којој живимо од почетка наставне године, јер је пуно 
болесне деце, али и наставника и осталих, затим наводе да се нису снашли , нису познавали 
наставнике...  Остали разлози су субјективне природе – не воле да уче, интересују их друге ствари... 
4. На питање ''Да ли им је из предмета из којих постижу слабији успех потребна помоћ'' 
одговори су следећи: 
• помоћ родитеља - 16 (31% ) ученика 
• посебни (приватни) часови – 14 (27%) ученика 
• помоћ предметног наставника – 8 (15%) ученика 
• помоћ друга – 5 (10% ) ученика 
• допунска настава – 2 ученика 
• нешто друго – потребно је више да се учи – 1 
• осталих нису одговорили  - 5 ученика – што може да се предпостави да им није потребна 
ничија помоћ 
Највећи број ученика је одговорило да им је потребна помоћ родитеља, приватни часови,  па тек на 
3. месту помоћ наставника. Без обзира на ученичке одговоре да им је најважнија помоћ родитеља 
и приватни часови, мислим да се она углавном односи на помоћ и подршку у учењу, а помоћ 
наставника је од велике важности, па у том смислу наставници  треба и да им помогну. 
5. На питање ''Да ли твоји родитељи имају исти увид у твој рад сада у петом разреду као што 
су имали и раније?'' потврдан одговор је дало 34 (65 %) ученика, док је 9 (17%)  ученика дало 
негативан одговор, што значи да код већине ученика родитељи имају контролу над радом своје 
деце као и раније док су били у 4. разреду, али не треба занемарити ни ових 9 ученика који немају 
контролу и подршку родитеља, а сигурно им је потребна. 
6. На питање ''Да ли се одељењски старешина брине о теби онолико колико се бринуо 
разредни учитељ?     
Потврдан одговор је дало 37 (71% ) ученика, док је 6 (11,5%)  ученика дало негативан одговор. То 
значи да је велика већина ученика задовољна бригом ОС, а да увек има и оних који би желели да се 
ОС више брине о њима, али то је мали број ученика, што не треба никако занемарити. 
7. На питање ''Шта  мисле да ли су се у петом разреду боље  снашли ?'' одговори су следећи:        
• боље сам се снашло – 37 ( 71%)  ученика 
• слабије сам се снашао – 6 (11,5%) ученик 
• остали нису одговорило – 2 ученика 
Највећи број ученика је одговорило  да су се  боље снашли у 5. разреду, док је 6 ученика  одговорио 
да се слабије снашло у 5. разреду. Иако се велики проценат ученика добро снашло у 5. разреду, 
потребно је помоћи и осталима да се снађу и уклопе у нов начин и организацију рада. 
8. На питање „Који предмет највише воле и зашто“? 
Омиљени предмети су им следећи, а као разлоге зашто га воле наводе: 
• математика – 15 ученика – наставник лепо објасни, добар сам у рачунању, волела сам је и у 
нижим разредима, наставник је добар и добро ми иде, волим тај предмет, јер су часови 
занимљиви, наставници нам добро објашњавају када нам нешто није јасно - наставник је одличан и 
све лепо и детаљно објашњава, наставник је увек ту да нам помогне када нам није јасно, рачунамо 
и забавно је са наставником - забавно је кад радимо задатке, разломке, занимљиво градиво, иде 
ми одлично и волим да радим и рачунам, лепо сам је савладала, одлично је знам и био сам на 
општинском такмичењу, волим је, волим да рачунам 
• ликовно – 12 - наставник је добар према нама и учимо боље да цртамо, волим да цртам  и 
креативна сам, наставник је фини и воли да се шали - наставници имају стрпљења и лепо 
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објашњавају, занимљиво и забавно и добро ми иде, волим да цртам, цртам од кад знам за себе - 
забавно је, опушта ме и свиђа ми  се, волим ликовно 
• историја – 8 - пошто учимо како је изгледао живот пре, наставница је јако добра и занима 
ме шта се у прошлости дешавало - наставници имају стрпљења и лепо објашњавају, занимљиво и 
забавно и добро ми иде, волим да знам како је било у давна времена, волим да стичем знања, шта 
се догодило у прошлости, волим је због наставнице - зато што је наставница веома добра и у 
нижим разредима смо били упознати са историјом 
• биологија – 5 -  занимљива је -  најзанимљивији ми је час, волим биологију, занимљива и 
свиђа ми се наставница - занимљиво је 
• физичко – 5 - кад имам 1.час разбудим се - забављам се, забавно је, лак је, стално играмо 
кошарку 
• српски – 4 - учимо падеже - волим српски - то је језик који имам сваке године и најлакше се 
учи по мени 
• географија – 3 – учимо о свим земљама и то ми је омиљен предмет, наставник је фини и 
воли да се шали -  
• музичко – 3 - волим да слушам музику и да свирам, могу да научим нешто ново - волим 
музику -  
• информатика – 3 - то ми добро иде и од малена сам волео рачунаре, игрице - волим тај 
предмет, јер су часови занимљиви, наставници нам добро објашњавају када нам нешто није јасно - 
зато што се разумем у рачунаре 
• енглески – 2 –  
• немачки – 1 - волим стране језике 
• техничко – 1 – интересантан предмет 
• СВЕ волим -  зато што могу више да сазнам 
 
Из напред наведеног види се да су ученицима и „стари“ и „нови“ предмети занимљиви и да их 
воле, што је веома значајно.  Разлози су и у садржају предмета, али и у односу наставника према 
ученицима – занимљиви часови, наставници лепо објашњавају и све горе наведено... Занимљиво је 
да су им међу омиљеним предметима  они који се сматрају „тежим“ – математика, историја, 
биологија... – што може да се односи на сам начин рада, на однос према ученицима и како им 
предмет представљамо. Њихови разлози нам говоре шта им прија у раду. 
 
9. Предмет који ученице  не воле и који им  је тежак и  зашто? 
 
Ученици наводе следеће предмете, а као разлоге наводе: 
• Биологија – 15 – зато што има доста да се учи , тешко ми је да запамтим све, има пуно 
градива и има пуно дефиниција, зато што је наставница строжија од осталих - има много да се учи и 
наставница се не понаша добро према мени, тежак час, тешко ми је градиво, зато што ми није 
јасна, мора много да се учи - јер ми је некако најтежа, јер ми је нешто ново и требаће ми мало 
времена, нисам је лепо савладала, не волим, имамо веома пуно да учимо и радимо 
• математика – 8 - зато што ми не иде, учимо све ново и зато што је мало тешка, зато што се 
збуним, мало теже ми иде, јер сам била у изолацији - зато што сам много била болесна и не 
капирам неке задатке, а срамота ме је да питам - добијамо много за домаћи 
• енглески – 7 - не иду ми страни језици и што морам сваку реч посебно да запамтим, како се 
чита, пише, јер се различито пише од изговора - тежак ми је предмет, зато што имама проблем у 
учењу речи и читању на енглеском, зато што нисам био дуго на часовим (био сам одсутан), није ми 
ишао у 4. разреду, немам разлог - зато што је другачији од српског, превише пишемо и тешко ми је 
да урадим 
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• историја – 4 - тежак час - пуно пишемо, а ја не волим пуно да пишем и много тога не 
разумем, због датума, не могу да памтим године 
• физичко – 3 - наставник је јако строг и има велика очекивања од нас, за нама тешке ствари - 
тежак је и нисам спортски тип, наставник је строг –  
• немачки – 2 - тежак је и нов је предмет, још се нисам навикао –  
• техничко - није ми занимљиво –  
• географија – 1 - никада ме није занимала географија 
• музичко – 1 - одузима ми доста времена 
• Ниједан – 1 
• Није одговорио - 1 
 
Из напред наведеног види се да су ученицима и „стари“ и понеки „нови“ предмети тешки, а као 
разлоге наводе да је предмет тежак, да има пуно да се учи, да га предмет не занима, да је неко од 
наставника строг... и све горе наведено.  
Постоје предмети на које се ученици  још нису навикли, тешки су им да науче, па им у том смислу 
треба помоћи да савладају тешкоће, а тешкоће у учењу (ТУ) се могу појавити из више разлога: 
• Неодговарајуће подучавање 
• Неодговарајући социо – економски услови 
• Неодговарајући односи између наставника и ученика 
• Неприсуствовање настави 
• Здравствени и породични проблеми 
• Губитак самопоуздања 
• Смањене способности учења... 
 
Ученик  са ТУ може да има проблем са памћењем, говором, тешкоће у читању и писању, рачунању, 
може да има слабу способност учења (образује се по ИОП - у). Ученици са ТУ могу имати проблем у 
комуникацији, као и проблем са дисциплином. Лако им је одвратити пажњу, могу бити 
хиперактивни, повучени, стидљиви или агресивни. 
Када ученик има ТУ, то значи да би он требао да учи на другачији начин. Свако од њих учи на свој 
начин – ако се ученик лакше изражава усмено, тако га испитати, па рукопис онда није примаран. На 
жалост то се још не примењује свуда и увек, а требало би, да би се сваки ученик развијао и усвајао 
градиво на свој начин и својим темпом, a на тај начин бисмо им пружили помоћ и подршку. 
ЗАКЉУЧАК:  
Родитељским бригама на прелазу са разредне на предметну наставу нема краја.  
Често успех и понашање ученика није очекиван. ''Одлични  више нису одлични'', ''врлодобри нису  
врлодобри'', а има и оних са негативним оценама. 
Неки родитељи ће кривити школу, професоре, неки своју децу..., али нико не зна праве узроке 
преласка са разредне на предметну наставу. 
До сада су ученици  имали  1 учитељицу, која је о свему водила рачуна, бринула о сваком детету, 
проводила са њима сваки дан по 4 – 5 часова, а сада има  више наставника који сваки предаје свој 
предмет и нема довољно времена да се посвете сваком ученику поготово професори географије и 
историје који ученике виде једанпут недељно и треба да упознају ученика, науче и оцене га за тако 
кратко време и у овим условима, када влада страх и нервоза због епидемиолошке ситуације, имају 
различите приступе и захтеве у односу на ученике и они се морају томе прилагодити.  
Тешкоћу представља и сам  њихов психофизички развој, нови предмети,  болести ученика и 
наставника, целокупна неизвесна ситуација пред којом се цео свет нашао, па и ми, све то утиче на 
њихов развој, напредак и успех.  
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Из свих наведених разлога ученици треба да знају да смо за њих сви ту – и ми наставници и 
родитељи да им помогнемо, да их подржимо и охрабримо, а најважније да их похвалимо, да они 
то могу, само је потребно мало више времена за рад и учење, јер су сада старији и зрелији. 
И ми одрасли смо прво били деца (мада се деси да понекад то и заборавимо) и сви смо постали 
људи.  
То ће бити и са вама. 
 Срећно!!! 
Будите здрави! 
 

Анкету обрадила  
Педагог школе 

Иванка Момиров 

6.4 Извештај о раду секретара школе 
 
Активности и рад секретара Школе обављају су се у складу са пословима и радним задацима 
предвиђеним Правилником о систематизацији радних места  
ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин и уговором о раду. 
 У складу са тим секретар Школе је током школске 2021/2022.год. обавио низ управних, 
кадровских, нормативно-правних и осталих послова. 
 У складу са изменама Закона о основама система образовања и васпитања урађен је нацрт 
текста и коначани текст Општих аката, ради усклађивања са законом који је усвојен на Школском 
одбору. 
У примени су: 

1. Статут, 
2. Правилник о унутрашњој организацији систематизацији радних места (са израдом С1 

обрасца –  систематизација радних места и израдом С2 обрасца – опис послова), 
3. Правилник о раду, 
4. Правилник о правилима понашања у Школи, 
5. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време  
     оставривања образовно-васпитног рада и других активности које организује     
     Школа, 
6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, 
7. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 
8. Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 
9. Правилник о оцењивању и испитима ученика, 
10. Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, 
11. Пословник о раду Школског одбора, 
12. Пословник о раду Савета родитеља, 
13. Пословник о раду Наставничког већа, 
14. Пословник о раду стручних органа и тимова школе, 
15. Пословник о раду Ученичког парламента. 
16. Правилник о јавним набавкама мале вредности, 
17. Правилник о рачуноводству, Правилник о вршењу пописа имовина и обавеза, 
18. Правилник о безбедности и здрављу на раду у Школи, 
19. Правилник о процени ризика за сва радна места у Школи, 
20. Правилник о решавању стамбених потреба запослених у школи, 
21. Правилник о критерујима и поступку утврђивања запослених за чијим радом у  
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    потпуности, или делимично престаје потреба, 
22. Правилник о канцеларијском пословању, 
23. Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза, 
24. Правилник о решавању стамбених потреба запослених у Школи, 
25. Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи. 
26. Правилник о организацији рада школе током трајања ванредног стања због     
      заразне болести COVID-19  

 
 

ИЗРАДА СВИХ ВРСТА УГОВОРА 
 

Секретар Школе је током школске 2021/2022.год. урадила низ уговора, и то како из области 
радних односа  тако и  осталих уговора .Секретар Школе је поједине уговоре израдио сам, док је 
уговоре који су Школи достављени у тексту прегледао, исконтролисао у смислу правно-формалне 
ваљаности уговора и дата сагласност директору Школе за потписивање истих. 
 
ПРИСУСТВОВАЊЕ СЕДНИЦАМА ОРГАНА ШКОЛЕ  
 
 Сектетар Школе је током протекле школске године присуствовала свим  седницама 
Школског обора, где је припреман материјал за седницу,  узето учешће у дискусијама по тачкама 
дневног реда за које је секретар школе известилац, израда записника, одлука, закључака Школског 
одбора.  
             Такође у току школске 2021/2022.год. секретар школе присуствао је седницама  Савета 
родитеља, Наставничког већа, на којима су дата тумачења везана за примену законских прописа, 
као и тумачења везана за примену Пословника о раду ових органа. 
  
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 
 Секретар Школе, током 2021/2022год., учествовала у изради документације за спровођење 
поступка јавних набавки и ради на изради конкурсне документације, позива за доставњање понуда, 
одлука и других пратећих докумената везаних за поступак јавних набавки, као и објављивање 
потребне документације поктенутих поступка на потралу јавних набавки. за извођење екскурзија 
ученика, понуђача за исхрану ученика,  поступак за превоз ученика и набавка електричне енергије. 
Због новог портала јавних набавки усаглашен је приступ новом корисничком порталу. 
 
КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ 
 
 Од текућих послова и у  школској 2021/2022.год.  секретар Школе радио је на  изради  
решења из области радних односа који су прописани Законом и то решења о радном времену, 
структури и распореду обавеза за наставнике и стручне сараднике, затим решења о годишњим 
одморима, плаћеним, породиљским одсуствима и др. 

 Остала решења из домена радних односа као и остали послови радили су се по потреби 
посла и по налогу непосредног руководиоца – директора Школе. 

Током школске 2021/2022 број запослених и основ заснивања радног односа се 
мењао, те је у вези са тим извршен  пријем у радни однос урађени су уговори о раду, анекси 
уговора о раду, решења о престанку радног односа, промене у току трајања радних односа, као и 
пријаве и одјаве радника надлежним органима. Поред ових решење урађена су и остала решења 
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за све запослене. решења о радном времену и остала решења остваривању права и обавеза из 
радног односа и распоређивања по одлуци директора школе. 

У току школске 2021/2022.год. извршен је  избор нових чланова у Школски одбор где је  
активно учешће секратара школе у припреми материјала и споровођењу поступка избора. 

У току школске 2021/2022.год. извршен је  избор нових чланова у Савет родитеља, где је  
активно учешће секратара школе у припреми материјала и споровођењу поступка избора. 
 
ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПЛАНОВА РАДА 
 
 Током школске 2021/2022.год., секретар Школе  урадио је Извештаје за 2021.год., и Планове  
за 2022.год., за 

1. Управљање отпадом, 
2. Инегритет (спречавање корупције). 
3. Родна равноправност 
4. Заштитник грађана 

 
 УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРАГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ 
 
 У оквиру ових послова секретар школе је током 2021/2022.год. учествовао у раду тимова 
Школе као стручно лице  пружао помоћ  у раду. 
 
УПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 

У оквиру ових послова секретар Школе учествује и прати спровођење поступака за 
утврђивање одговорности ученика, учествује и прати спровођење поступака за утврђивање 
одговорности за повреду радних обавеза запослених, обрађује пријаве против родитеља ученика 
који нередовно похађају или су престали да похађају Школу. 

Поред ових послова спроведен је и поступак електронског усписа ученика у 1 разред. 
 
ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 

Током  2021/2022. год. пред судовима и другим органима заступања није било, а 
све пристигле тужбе запослених  предате су на даље поступање Јавном   правобранилаштву 
 
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 

 Ажурирана је кадровска евиденција радника, урађена евиденција о стручној 
оспособљености запослених, као и остала документација,вршене су преписке кроз дописе  
(Општинска управа, Школска управа, Министарство просвете и спорта, МУП),   и обављани су и 
други послови по налогу непосредног руководиоца –директора Школе. 
  

У складу са напред изнетим Сектетар Школе је активности и реализовао у складу са планом 
рада за школску годину. 
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6.5 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  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. Задужене књиге су вратили у 

школу у договореном термину. 

   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.  3. и  4. 

разреда са задатим темама. На овим  часовима  ученици  веома  активно  учествују  и  

показују  своју  креативност  и  маштовитост. 

1. 30.11. 2021. – час у 2/3 

2. 30. 11. 2021. – час у 2/1 

3. 8. 12. 2021. – час у 2/2 

4. 21. 12. 2021. – час у 1/1 

5. 22. 12. 2021. – час у 1/2 

6. 25. 05. 2022. – час у 4/2 

7. 27. 05. 2022. – час у 4/1 

8. 31. 05. 2022. – час у 3/1 

9. 03. 06. 2022. – час у 3/2 
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Сарадња  са  наставницима  и  директором – одвијала  се  присуствовањем  библиотекара  на  

седницама   НВ. Са  наставницима  су  вођени  разговори  о  предстојећој  лектири  и  набавци  исте  

као  и  о  набавци  остале  стручне  литературе; о  активностима  поводом  обележавања  Дечије  

недеље; 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. 

    Ове  године  купљен  је  51  нов  наслов  за  ученике  из области  школске  лектире  за  децу, а  

целу  акцију  је  финансирало  Министарство  просвете  са  22.500  динара. 

1. „Каљави  коњ“ – Весна  Алексић – 15 ком. 

2. „Збогом  мојих  15  година“ – Клод  Кампањ – 18 ком. 

3. „Леси  се  враћа  кући“ – Ерик  Најт – 18 ком. 

 

 Укупно  12  књига  је  поклоњено  школској  библиотеци  и  то  су  лектире  за  основну  школу.  

Укупан  број  свих  нових  наслова  у  фонду  библиотеке  за  ову  школску  годину  је  63. 

 

Културна  и  јавна  делатност – Део  сам  Kомисије  за  избор  ученика  носилаца  светосавске  

награде . Такође, бирам  и  поручујем  књиге  које  ће  бити  поклоњене  Вуковцима  и  ученику  

генерације. Сарађујем  са  литерарном  секцијом  у  вези  израде  школских  зидних  новина.  

     1.  април  2022. године – Реализација литерарног  конкурса  поводом  Дана  школе. 

    27. април  2022. – Присуство  угледном  часу  енглеско – румунског  језика  у  одељењу  1/1 

    11. мај 2022. – Присуство  угледном  часу  енглеско – немачког  језика  у  одељењу  4/1. 

     

Планиране активности које због актуелне  епидемиолошке  ситуације  нису  реализоване: 

- Школски  базар у  септембру 

- Посета Сајму  књига  у  Београду  у  октобру 

 

 

Стручно  усавршавање– лично  праћењем  стручне  литературе, сарадњом  са   другим  школским  

библиотекарима  на  нивоу  града. 
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Похађани  семинари: 

1. „Тестови  и  оцењивање“ – у организацији Удружења „ВЕТ  форум“ из Параћина, К2, 

П3, кат бр. 582, електронски – 24  бода – од 24. до 26. 09. 2021. 

 

2. „ Реализација  наставе  орјентисане  према  исходима  учења“ – у  организацији  

ЗУОВ-а, К2, П3, електронска  обука – 24  бода – 3 недеље. 

        

     

 

Остали  послови– Овде  спада  сарадња  са  Тимом  за  самовредновање  у  коме  сам  била члан и  

ове  школске  године. Такође  сам  учествовала  у  раду  Тима  за  професионални  развој  

запослених.  

    Од  предпрошле  школске  године  поново  се  активирао  Актив  школских  библиотекара  који  

обухвата  чланове  из  свих  школа  из  општине  Ковин  и  општине  Панчево. Ове школске године 

нису одржавани састанци Актива. 

    Наставила  сам  да  водим  летопис  школе. 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 16 

година  уназад. 
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6.6 Извештај о раду Стручног већа за језике (српски, енглески и немачки језик) 
 

Председник: Maша Вулетић 
 
1. Марија Михајлов Ђорђевић 
2. Ана Албу Савић 
3. Венера Арсенов Бојовић 
4. Данијела Станковић Ћилибрк 
5. Каролина Ђуриш 
6. Oливера Милер Здравковић 
7. Маријана Илић 
8. Маша Вулетић 
9. Оља Новокмет 
 
 

 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  септемб

ар 

Међународни дан писмености-
8.септембар 

Тема-мото : Језик је хранитељ 

народа.Израда 

плаката,радонице о врстама 

писмености,израда ђачких 

рукотворина различитим 

техникама красонписа и разним 

ликовним техникама. 

2.  септемб

ар 

Европски дан језика-26.септембар Мото-We are what we eat =Ми 

смо оно што једемо ; учешће на 

заједничком обележавањеу 

Европског дана језика у 

Европи.Многобројне и 

разноврсне активности о 

значају правилне 

исхране,израда 

плаката,радионичарски 

рад,игрице на матерњем и 

страним језицима. 

3.  септемб

ар 

Европски дан језика  EDL internacional „happy 

birthday“videos-израда 

рођенданског видео записа на 
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енглеском језику-видео рад је 

изабран међу 30 најбољих од 

приспелих 570 радова широм 

Европе. 

4.  октобар Дечја недеља  Мото обележавања : Дете је 

увек дете да га волите и 

разумете.Израђени одељењски 

панои,поруке пријатељства и 

толеранције,Буквар дечијих 

права-илистрације и разговор о 

неким од одредби Дечијих 

права,друштвене и онлајн 

игрице на страним језицима. 

5.  октобар Марцишор Обележавање румунског 

народног обичаја дочекивањеа 

пролећа-због пандемије 

октобар је био месец 

награђивања учесника. 

6.  новемба

р 

11.новембар-Дан примирја у 

Првом светском рату 

Обележавање државног 
празника,израда симбола 
празника,плаката о нашим 
истакнутим уметницима 
учесницима 1.светског 
рата,угледни час 

7.  децемба

р 

Литерарни конкурс Учешће и менторски рад 

наставника српског језика и 

књижевности на општинском 

конкурсу : Твоја сигурност је у 

твојим рукама. 

8.  децемба

р 

60 година од доделе Нобелове 

награде Иви Андрићу 

Обележавање важног датума у 

културној историји нашег 

народа.Израда плаката о 

Андрићу,гледање снимка са 

доделе награде,прилагођен 

текст о Андрићевом детињству 

и малдости. 

9.  децемба

р  

Литерарни конкурс Пошта Србије , Писмо Деда 

Мразу-мотивација и 

реализација за израду што 
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креативнијег писма Деда 

Мразу. 

10.  децемба

р 

Такмичење из немачког језика Међународно такмичење 

ученика основних школа на 

немачком језику-„Мaria 

Theresionpolis“-награђени и 

похваљени ученици и њихова 

наставница. 

11.  децемба

р 

Европска ознака квалитета за 

пројекат Literate twinners 

Међународни пројекат,17 

партнера,7 земаља,167 

учесника,трајање пројекта до 

јуна 2021.год.Циљ праћење 

нивоа знања о медијској 

писмености,савесно 

коришћење интернета и 

подизање друштвене и 

грађанске компетенције на 

виши ниво. 

12.  децемба

р 

Читалачки клуб 

 

Оснивање читалачког клуба у 

сарадњи и спонзорству IK Klett-

a обрада 5 романа по 

избору,радионичарски тип 

рада,време реализације јануар-

јун 2022.год. 

13.  децемба

р 

  

14.  јануар Полугодишњи извештај 1.Анализа рада актива; 

2.План рада актива у 

2.полугодишту; 

3.Разно. 

Детаљно је изнет рад актива 

наставника српског језика и 

књижебности,страних језика-

енглеског језика,немачког, 

језика,мађарског језика и 

румунског језика.Све чланице 
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актива су дале свој допринос у 

раду.Због пандемије вируса 

САРС Ковид 19-неке од 

активности су реализоване 

онлајн,све друге активности су 

по потреби реализоване уз 

превентивне мере.Све што је 

реализовано је доступно и на 

сајту школе-у појединачним 

чланцима је детаљни опис 

активности,учесника,награђени

х и похваљених.Поједини 

чланци се налазе и на 

званичном сајту Општине 

Ковин. 

Друго полугодиште почиње 

17.јануара,предстоји нам 

обележавање 

Св.Саве,организација школског 

и општинског такмичења из 

српског језика и језичке 

културе(фебруар.март). 

Планирано је поновно 

окупљање и рад драмске 

школске секције-планира се 

представа за Дан школе на 

основу текста Како су настале 

ружне речи. 

15.  фебруар 

2022. 

Општинска такмичења из језика 1.Школа је домаћин 

општинског такмичења из 

српског језика и језичке 

култуе.Договор је да се као 

домаћини организујемо и 

поделимо задужења-

дежурство,комисије… 

2.Наставници страних језика 

учествују на општинским 
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такмичењеима-биће 

организован превоз за њих. 

3.Предстоји нам и организација 

такмичења Вилкомен-

колегинице које предају 

енглески и немачки језик 

организују и реализују ово 

такмичењ. 

4.Договорено је да се уколико 

се побољша епидемиолошка 

ситуација активирају посете 

биоскопу и позоришту. 

16.  март 

2022. 

Текућа питања-такмичења,избор 

уџбеника 

Анализирано је учешће ученика 

на општинским такмичењима 

из српског језика и језичке 

култуе,Књижевне 

олимпијаде,такмичење из 

енглеског језика и немачког 

језика-резултати су више него 

одлични узимајући у обзир све 

околности-прекиди 

наставе,пандемија…ученици су 

се пласирали на виши ранг 

такмичења.Предстоји им даља 

припрема и рад са својим 

наставнцима менторма. 

Дан школе биће обележен 

последње недеље марта.Све 

чланице актива дале су своје 

предлоге по данима и 

разредима о активностима које 

ће бити 

реализоване.Учествоваћемо и 

на литерарним конкурсима које 

је расписал градска библиотека 

и шклска библиотека. 

Пробни завршни испит из 

српског/матерњег језика биће у 
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суботу,26.марта.Школска 

комисија ће прегледати 

тестове,након чега ће се 

резултати анализирати.Редовно 

се одржавају часови припремне 

наставе за ученике осмог 

разреда. 

У плану је оснивање 

Подружнице Друштва за српски 

језик и књижевност за Јужни 

Банат-сарања са Друштвом за 

српски језик и књижевност из 

Београда. 

Епидемиолошка ситуација је 

побољшана -реализована је 

посета биоскопу-омладински 

филм по делу Ј.Петровић-Лето 

кад сам научила да летим и 

позоришној представи Краљ 

лавова у оквиру Ковинског 

позоришног фестивала. 

17.  март,202

2. 

Организација окружног такмичења 

из српског језика и језичке културе 

 

Уџбеници за нову 2022/23.шк.год. 

 

 

 

Окружно такмичење из српског 

јез.и јез.културе је планирано 

календаром МП за 

суботу,9.4.2022.год.Наша школа 

је домаћин овог такмичења. 

На одржаном сатанку детаљно 

је разређен план и подела 

задужења наставницима око 

организације и реализације 

такмичења. 

Школа ће угостити око 200 

учесника и њихових наставника 

, обим посла захтева веће 

ангажовање свих запослених у 

школи. 
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Предметни наставнци су се 

одлучили за уџбенике у новој 

шк.год. 

18.  април,20

22. 

Анализа одржаног окружног 

такмичења 

 

 

Разно  

Након завршеног окружног 

такмичења и сумирања утисака 

и резултата заључак је да смо 

тимски радили,допринели да се 

учесници и колеге лепо осећају 

код нас .Такмичари округа су 

остварили запажене резултате 

има пласираних на републичко 

такмичење.Ученици наше 

школе су показали завидно 

знање и освојили прва,друга и 

трећа места на такмичењу. 

Дан школе је обележен 

многобројним активностима-

играма,квизовима,посетом 

средњој школи,шетње 

градом....све активности су 

докоументоване и на сајту 

школе су. 

 

19.  мај-јун 

2022. 

Реализоване и планиране 

активности 

 

 

 

 

 

 

Одржано је републичко 

такмичење из енглеског 

језика.Нашу школу је 

представљала ученица 8/1 

Барбара Будимлић,њена 

менторка је Маријана 

Илић,проф.енглеског 

језика.Барбара је похваљена за 

учешће . 

Настављен је појачан рад на 

припреми ученика за завршни 

испит.Резултати пробног су нам 
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Разно  

указали које области више 

обнављати и утврђивати. 

Организован је одлазак у 

београдско позориште на 

мјузикл“Флеш денс“ . 

Одржани су часови ученицима 

4.разреда у договору са 

учитељицама.Наставнице су се 

представиле и одржале час 

својим будућим ђацима. 

У градској библиотеци Вук 

Караџић,у петак,24.јуна  

одржано је поетско 

меморијално вече у сећање на 

Мирослава Мику Антића.У 

програму су учествовали и 

ученици наше школе – 

Т.Киферов,Д.Ранђеловић , 

Ј.Новокмет-говорили су стихове 

из Плавог чуперка.Сарадник у 

програму је Маша Вулетић 

,проф.српског јез.и 

књижевнсоти. 

Ученици ће и ове године 

учествовати у летњем 

читалачком маратону 

Издавачке куће Клет из 

Београда. 

Завршни испит из српског 

језика/матерњег језика је у 

понедељак,27.јуна-одрђени су 

чланови прегледачке и 

жалбене комисије.Прегледање 

ће се ове год.вршити онлајн 

према одлуци Министарства 

просвете.Урађени су и 

прослеђени задаци директору и 
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педагогу школе за ученике који 

се образују по ИОП -у 2 . 

 

Колегиница Венера Бојовић 

Арсенов је поставњена за В.Д. 

ССШ“В.Пелагић“и од 1.јуна њу 

мења Драгана Јанићијевић . 

 

20.  јул,2022. Анализа завршног испита 

Разно 

 

Детаљно је анализиран 

резултат наших ученика након 

завршног испита.Веома смо 

садовољне постигнутим 

резултатима,ученици су 

најбоље урадили тест из 

српског језика у нашој општини 

, просек бодова је 12,04 . 

Договорено је да ћемо 

учествовати у обележавању 

Европског дана језика у 

септембру ,26.септембар 2022. 

Ово је уједно и последњи 

састанак актива .Наредни је у 

новој школској години. 
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6.7 Извештај о раду Стручног већа за друштвене науке (историја и географија) 
 
Председник: Бранка Спирковић 
 
Бранка Спирковић 
Видосав Обрадовић 
Јелена Дивнић 
Роберт Мучи 
 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  
10.9.2021. 1. Усвајање извештаја о 

реализацији програма 
Стручног већа за друштвене 
науке за  школску 2020/2021. 
годину 

2. Усвајање измењеног 
програма рада Стручног већа 
за друштвене науке у 
школској 2021/2022. години 

3. Разно 

1. Једногласно је усвојен извештај о 
реализацији програма Стручног већа за 
друштвене науке за претходну годину. 

2. Једногласно је усвојем измењени 
програм рада Стручног већа за 
друштвене науке у школској 2021/2022. 
години 

3. Под тачком разно, од стране присутних, 
изнето је много корисних савета који се 
односе на наставну праксу, нарочито у 
смислу рационалнијег коришћења 
школског часа. 

2.  
28.9.2021. 1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

2. Избор координатора 

3. Анализа плана рада 

Стручног већа за ову школску 

годину. 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. Председник Стручног већа је уједно и 

координатор. Све колеге равномерно 

учествују у раду већа. 
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4. План активности у оквиру 

часова историје и географије 

5. Организовање рада 

секција, допунске и додатне 

наставе 

6. План контролних задатака 

7. Стручно усавршавање и 

портфолио наставника 

8. Разно 

3. Анализиран је план рада актива за 

текућу школску годину и утврђено је да су 

активности добро распоређене. 

4. Активности ће се спроводити у складу 

са изменама у наставним плановима због 

пандемије вируса COVID- 19. 

5. У току ове школске године наставница 

историје Јелена Дивнић реализује 

наставу из слободне активности - 

Свакодневни живот у прошлости. 

Наставници су направили планове рада 

допунске, додатне и припремне наставе. 

6. Урађен је план контролних задатака за 

школску 2021/2022. годину. 

7. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке су направили планове стручног 

усавршавања за школску 2021/2022. 

годину. Сви наставници поседују 

фасциклу за портфолио, такође 

попуњавају и дељени документ на Гугл 

диску. 

8. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке активно учествују у раду, својим 

конструкривним коментарима и 

примерима из наставне праксе 

доприносе раду већа и примени 

иновација у настави. 

3.  
15.10.2021. 1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

2. Уређивање кабинета и 

набавка нових наставних 

средстава 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке су се консултовали о уређивању 

кабинета за историју и географију и 

набавци нових наставних средстава. 

Велики удео измена планиран је за 
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3. Критеријуми оцењивања 

4. ИОП планови 

5. Угледни час 

период када кабинете буду користила сва 

одељења. 

3. Сви чланови већа су сагласни са 

критеријумима за оцењивање. Не постоје 

велике разлике. 

4. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке су израдили и школском педагогу 

послали планове за ученике који раде по 

ИОП-у (Образац 4). 

5. Наставници су размењивали мишљења 

у вези до сада одржаних угледних часова 

и о наставним јединицама које би биле 

занимљиве као теме за угледне часове.  

Наставник географије Роберт Мучи 

одржао је угледни час 22. септембра у 

оквиру посете 4-1 и 4-2 одељењу, на 

редовном часу Природе и друштва. Тема 

угледног часа био је Рељеф Србије. 

4.  
5.11.2021. 1. Усвајање записника са 

претходног састанка. 

2. Успех и анализа успеха 

ученика на крају Првог 

квалификационог периода 

3. Корелација са другим 

Активима (већима) 

4. Мере за побољшање успеха 

учења 

5. Такмичење 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. Чланови Стручног већа су анализирали 

успех ученика на крају првог 

квалификационог периода. Нема ученика 

са недовољном оценом. Нема 

неоцењених ученика. Ученици по ИОП-у 

напредују у складу са сопственим 

могућностима. 

3. Сарадња са другим Активима се 

остварује у континуитету и на 

задовољавајућем је нивоу. 

4. Чланови Актива стално разговарају о 

мерама за побољшање успеха ученика. 

Ученике је потребно мотивисати на 
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различите начине. Са применом 

вршњачке сарадње могу се постићи бољи 

резултати. 

5. Припрема ученика за такмичење из 

историје и географије је у току. За 

такмичење из географије припремају се 

ученици из 7-2, 7-3, 8-1 и 8-3 одељења, 

који су се пријавили за такмичење.  За 

такмичење из историје припремају се 

ученици шестог и седмог разреда. 

5.  
21.12.2021. 1. Усвајање записника са 

претходног састанка. 

2. .Реализација ИОП-а 
 
3. Реализација програмских 
задатака и успех ученика на 
крају првог полугодишта 
 
4. Разно 

1. Једногласно је усвојен записник са 
претходног састанка. 
 
2. Ученици који наставу историје и 
географије прате по ИОП-у напредују у 
складу са својим могућностима. 
 
2. Чланови Стручног већа су 
анализирали успех ученика на крају 
првог полугодишта. 
Међу ученицима 5., 6. и 7. разреда нема 
оних са недовољном оценом из историје 
и 
географије. Код ученика 8. разреда, 3 
ученика имају недовољну оцену из 
географије 
(један ученик из одељења 8-1 и два 
ученика из 8-3). На крају првог 
полугодишта нема неоцењених ученика 
из историје и географије.  
 
4. Чланови Стручног већа су разматрали 
постигнуте резултате ученика на крају 
првог полугодишта. 
Наставница историје Јелена Дивнић 
припремала је ученике наше школе за 
учешће у међународном квизу 
,,Немањићи’’. Квалификациони тест је 
одржан онлајн 18. децембра 2021. 
године. 
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6.  25.1.2022. 1. Усвајање записника са 

претходног састанка. 

2. Припремна настава за 

завршни испит и припреме 

ученика за такмичење 

3. Организација школских 

такмичења 

4. Угледни часови 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. За ученике осмог разреда припремну 

наставу за заврши испит наставници 

реализују према унапред припрмљеним 

плановима. Часови припреме ученика за 

такмичења се редовно одржавају. 

3. За ученике који се припремају за 

такмичења, школска такмичења биће 

одржана у фебруару. 

4. Током другог полугодишта нису 

планирани угледни часови. 

 

7.  1.4.2022. 
1. Усвајање записника са 

претходног састанка. 

2. Професионална 
оријентација кроз наставу 
историје и географије 
 
3.Анализа успеха на крају 
трећег класификационог 
периода 
 
4.Дисцплина на часу 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. Кроз одређене наставне јединице и 

садржаје ученици се упознају са 

различитим занимањима и професијама. 

3.На крају трећег класификационог 

периода сви ученици су остварили 

позитиван успех из предмета историја и 

географија. Нема ученика са закљученом 

опоменом, нити неоцењених ученика. 

4. Дисциплина ученика на часовима је 

задовољавајућа што наставницима 

омогућава несметан рад. У току трећег 

класификационог периода нису се 

десили већи дисциплински проблеми.  

8.  17.5.2022. 
1. Усвајање записника са 

претходног састанка  

2. Анализа пробног за 

завршног испита 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке који предају одељењима 8-1, 8-2 и 

8-3, написали су анализе урађеног 

комбинованог теста на пробном 

завршном испиту. Анализе су 
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3. Досадашња припрема 
савремених наставних 
средстава и метода  
 
4. Избор уџбеника за наредну 
школску годину 
 
5. Разговор о одржаним 
часовима у четвртом разреду, 
извештај и утисци 

достављене директору школе, педагогу, 

председнику Стручног актива за развојно 

планирање, координатору Тима за 

самовредновање и одељењским 

старешинама. 

3. Наставници све чешће примењују 

савремена наставна средства и методе. 

4. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке су завршили са избором уџбеника 

за осми разред, за школску 2022/2023. 

годину. За историју – Завод за уџбенике, 

географија – Вулкан знање 

5. Чланови стручног већа одржали су 

часове у четвртом разреду. Ученици су 

били заинтересовани за рад и веома 

активни на часу. 

9.  30.6.2022. 
1. Усвајање записника са 

претходног састанка  

2. Анализа успеха на крају 

другог полугодишта 

3. Анализа такмичења 
 
4. Предлог ученика за 
посебне дипломе 
 
5. Израда извештаја о раду 
Стручног већа за ову школску 
годину 
 
6. Израда плана рада 
Стручног већа за наредну 
школску годину 
 
7. Договор о будућој сарадњи 

1. Једногласно је усвојен записник са 

претходног састанка. 

2. На крају другог полугодишта сви 

ученици су остварили позитиван успех из 

предмета историја и географија. Нема 

ученика који се упућују на поправне 

испите. 

3. За такмичење из историје ученике је 
припремала наставница историје Јелена 
Дивнић, за такмичење из географије 
ученике седмог разреда припремао је 
наставник географије Роберт Мучи, а 
ученике осмог разреда наставница 
географије Бранка Спирковић. 
 
Општинско такмичење из историје 
одржано је 20. марта 2022. у ОШ "Миша 
Стојковић" у Гају. 
Резултати Општинског такмичење из 
историје: 
Шести разред:  
Душан Гвозденовић 1. место,- пласман на 
Окружно такмичење 
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Владимир Лакићевић 3. место - пласман 
на Окружно такмичење 
Петар Милојков – учешће на Општинском 
такмичењу 
Седми разред:  
Владана Цаптенић 1. место--пласман на 
Окружно такмичење. 
Окружно такмичење из историје 
одржано је 10. априла 2022. године у ОШ 
,,Братство-јединство" у Панчеву. 
Резултати Окружног такмичења из 
историје: 
Шести разред 
Владимир Лакићевић - 2. место 
Душан Гвозденовић - 3. место 
Седми разред: 
Владана Цаптенић – учешће на 
Окружном такмичењу 
 
Општинско такмичење из географије је 
одржано је 19. марта 2022. године у ОШ 
„Ђура Филиповић“ у Плочици. 
Резултати Општинског такмичења из 
географије: 
Седми разред 
Владана Цаптенић – 2. место и пласман 
на Окружно такмичење 
Страхиња Николић – 2. место и пласман 
на Окружно такмичење 
Стефан Митровић – учешће на 
Општинском такмичењу 
Осми разред 
Барбара Будимлић – 2. место и пласман 
на Окружно такмичење 
Лаза Богдан – 3. место 
Окружно такмичење из географије 
одржано је 7.маја.2022. у Основној 
школи ,,Јован Стерија Поповић'' у Великој 
Греди. 
Резултати Окружног такмичења из 
географије: 
Седми разред 
Владана Цаптенић – учешће на 
Окружном такмичењу 
Осми разред 
Барбара Будимлић – 3. место 
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4. Наставница географије Бранка 

Спирковић предложила је за посебне 

дипломе ученике осмог разреда – 

Барбару Будимлић и Лазу Богдана. 

5. Сви чланови Стручног већа су 

заједнички учествовали у изради 

извештаја о раду актива за текућу 

школску годину. Све важне теме и 

активности уврштене су у дневне редове 

састанака Актива који су се редовно 

одржавали.  

6. Чланови актива су заједнички 

разматрали постојећи план рада 

Стручног већа за друштвене науке и 

сагласни су са тиме да као такав користи 

и у току следеће школске године. Све 

значајне информације и постигнути 

резултати биће уврштени у текст 

Извештаја о раду Стручног већа за 

друштвене науке. 

7. Чланови Стручног већа за друштвене 

науке прижељкују успешну сарадњу и у 

току школске 2022/2023. године.  
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6.8 Извештај о раду Стручног већа за природне науке (математика, физика, хемија, 
биологија и техника и технологија) 

 
Председник: Јасмина Доловачки 
 
1. Александар Милошевић 
2. Ана Ритопечки 
3. Братислав Новокмет 
4. Јасмина Доловачки 
5. Јожеф Секељ 
6. Милош Лалић 
7. Маја Обрадовић Вукосављевић 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  
15.9.2021.  1. Анализа плана рада већа  

природних наука за  

2021/2022.год.  

2. Распоред писмених и  

контролних задатака.  

3. Усаглашавање наставних  

садржаја.  

1.Усвојен је план рада већа природних наука  

2.Усвојен је распоред писмених и контролних 

задатака.  

3.Усаглашени су наставни садржаји  

2.  29.10.2021. 1.Реализација васпитно 
образовних задатака и успех 
ученика на крају првог 
класификационог периода. 
2. Усаглашавање критеријума 
оцењивања на нивоу 
активности.  
Анализа постигнућа ученика 
по ИОП-у . 
Потребан ниво знања ученика 
четвртог разреда. 

1. Усвојен је успех ученика на крају 1. 

класификационог периода 

2. Усаглашени критеријуми оцењивања на 

нивоу актива.  

3. Усвојена анализа успеха по ИОП-у. 

4. Договорен обилазак наставника 

предметне наставе код ученика 4. 

разреда. 

3.  19.11.2021. 1.Усвајање записника са 

претходног састанка 

1. Усвојен записник са претходног састанка 
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2. Припрема и организација 

школских такмичења 

2. Започете припреме за организацију 

школског такмичења из математике 

4.  27.12.2021. 1.Усвајање записника са 

претходног састанка 

2.Реализација васпитно-

образовних задатака и успех 

3.Припрема ученика за 

општинска такмичења 

1.Усвојен записник са претходног састанка 

2.На основу извештаја наставника групе предмета 

природних наука констатује се да су наставни 

садржаји за протекли период реализовани. 

Разматран је успех на крају првог полугодишта. 

3.Изнети су резултати са школског такмичења из 

математике,а затим договорено да на зимском 

распусту започну припреме за општинска 

такмичења 

5.  20.1.2022. 1.Усвајање записника са 

претходног састанка 

2.Рад са ученицима за 

општинско такмичење 

3.Рад са ученицима 8. 

разреда за завршни испит 

1. Усвојен записник са претходног састанка 
2.За време зимског распуста наставници и 
ученици повећали обим и интензитет припрема. 
3.Ученици добили збирке, па су за време зимског 
распуста почеле припреме уживо и онлајн за 
завршни испит. 

6.  11.2.2022 1.Усвајање записника са 

претходног састанка 

2.Рад са ученицима за 

општинско такмичење 

3.Рад са ученицима 8. 

разреда за завршни испит 

1. Усвојен записник са претходног састанка 
2.За време фебруарског распуста наставници и 
ученици вежбали за општинско такмичење. 
3.Ученици добили збирке, па су за време 

фебруарског распуста организовали припреме 

уживо и онлајн за завршни. 

7.  31.3.2022. 1. Анализа резултата 
ученика из природних 
наука на кеају трећег 
класификационог 
периода школске 
2021/2022. год. 
Анализа постигнућа 
ученика по ИОП-у. 

2. Разно(демонстрацион
и огледи, угледни 
часови… 

.На основу извештаја наставника групе предмета 

природних наука констатује се да су наставни 

садржаји за протекли период реализовани. 

Разматран је успех на крају трећег 

класификационог периода, као и постигнућа 

ученика по ИОП-у. 

За Дан школе наставнице хемије правиле сапуне 

са ученицима који су се продавали на изложби, а 

прикупљени новац се користи за матуранте. 
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Извршен избор уџбеника за наредну школску 

годину. 

 

8.  12.4.2022. Анализа пробног завршног 
комбинованог теста.  
Анализа резултата са 
општинских такмичења. 
Рад са ученицима за више 
нивое такмичења. 

Извршена је табеларна и процентуална анализа 

пробног завршног испита из свих предмета. 

Наставити са припремама, нарочито у оним 

областима које су ученици слабије урадили. 

извршена анализа резултата са општинских 

такмичења. 

Настављен ра са ученицима за више нивое 

такмичења. 

9.  20.5.2022. Рад са ученицима за више 
нивое такмичења. 
 

За републичко такмичење пласирали су се ученици 

7. и 8. разреда из биологије које ће бити одржано 

28/29. маја 2022. године. 

10.  1.6.2022. Пријава прегледача на систем 

за прегледање 

На састанку наставници извршили логовање на 

портал МСШ и извршили пробно прегледање 

задатака 

 

  
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

233 
 

6.9 Извештај о раду Стручног већа за уметност и вештине  
(ликовна култура, музичка култура и  физичко и здравствено васпитање) 

 
Председник: Снежана Качина 
 
1. Mаја Милошевић 
2.           Ања Кирилов 
2. Емилија Шушулић 
3. Горан Јеремић 
4. Јовица Атанацков 
5. Снежана Качина 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  7.9.2021. 1Доношење плана културних 

и јавних манифестација. 

2.Утврђивање потреба на 

нивоу већа о наставним 

средствима. 

3.Разно 

1. Договор, анализа реализације 

прошлогодишњег плана. 

2.Договор, анализа постојећих наставних 

средстава и потреба нових. 

3.Договор, подела задужења. 

2.  5.1. 2022. 

(он лајн) 

1.Анализа активности по 

предметима чланова тима. 

2.Утврђивање потреба на 

нивоу већа о наставним 

средствима. 

 

1.У квиру предмета музичка култура, јавних 

наступа није било, али организација квизова и 

караока ревијалног карактера, по одељењима 

и избору ученика, било је на крају 1. 

полугодишта. 

У организацији школе, која је добила позив и 

бесплатне карте од Центра за културу, а за 

концерт вокално-инструменталног дуета, 

ученици су присуствовали овом музичком 

догађају.  

У оквиру физичког и здравственог васпитања, 

на окружном такмичењу у пливању, 

одржаном 13.12.2021. године у Панчеву,  

учествовали су ученици наше школе и постигли 

значајне резултате: Страхиња Кришовић 8. 

разред (3.место), Невена Шушулић 5. разред, 

Марија Вујчин 5. разред (2. Место).  

У оквиру ликовне културе, а за такмичење 

„Твоја сигурност је у твојим рукама“, награду 

за ликовне радове добили су следећи ученици 
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наше школе:Ана Корак, Ива Костић и Тијана 

Киферов. 

2.Током децембра месеца, одржан је састанак 

наставника физичког и здравственог 

васпитања, на коме су донете одлуке око 

потребне опреме за рад. 

Такође су и наставници ликовног и музичког 

послали захтеве о својим потребама за 

опремом. 

 

 

 

3.  18.3.2022. Планирање активности по 

предметима поводом Дана 

школе 

1.Из предмета физичко и здравствено 

васпитање планиран је спортски дан где ће се у 

фубалу такмичити дечаци две школе, а 

девојчице у одбојци. 

2.Из предмета ликовна култура оргнизоваће се 

изложба слика у ходнику школе. 

3.Из предмета музичка култура, а кроз хорску 

наставу, увежбана је химна школе, певање и 

свирање, као и неколико других песама за 

потребе могућег наступа. 
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6.10 Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање 
 
 
Координатор: Иванка Момиров  
 
1. Иванка Момиров 
2. Одељењске старешине ученика којима је потребна додатна подршка 
3. Представник Савета родитеља 
 

Редни 

број 

састанк

а 

Датум Тачке дневног реда 

1.  8.9.2021. - 

онлајн 

1. УСВАЈАЊА ПЛАНА РАДА СТИО 

2. ДОНОШЕЊЕ ИОП - a 

3. РАЗНО 

2.  9.11.2021. 

онлајн 

2. онлајн састанак СТИО са следећим  

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

1. Усвајање записника са претходне седнице (Програм рада СТИО, 

Предлози ученика који ће се образовати по ИОП - у, Разно) 

2. Усвајање напредовања ученика који се образују по  ИОП - у на 

крају 1. квартала 

3. Предлози нових ИОП - а од 1.11.2021. 

4. Предлог мера за побољшљње рада ученика који се образују по 

ИОП - у 

5. Разно 

3.  11.1.2022. 3. онлајн састанак СТИО са следећим  

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

1 .Усвајање записника са претходне седнице ( успех ученика који се 

образују по ИОП - у 1 и 2 на крају 1. квартала 2021/2022.  напредовање по 

ИОП - у, мере за побољшање успеха, разно) 

2. Усвајање  напредовања напредовања ученика који се образују по  ИОП 

- у 1н 2 на крају 1.полугодишта 2021/2022. године 

3.  Предог ученика за ИОП - 2 

4. Предлог мера за побољшљње рада ученика који се образују по 

ИОП - у 

5. Разно 

6.    
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4. онлајн састанак СТИО са следећим  

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

1 .Усвајање записника са претходне седнице ( успех ученика који се 

образују по ИОП - у 1 и 2 на крају 1. полугодишта 2021/2022.  напредовање 

по ИОП - у, мере за побољшање успеха, разно) 

2. Усвајање  напредовања ученика који се образују по  ИОП - у 1, 2. и 3  на 

крају 3. квартала  2021/2022. године 

3.  Предог ученика за ИОП - 2 

4. Предлог мера за побољшљње рада ученика који се образују по 

ИОП - у 

5. Разно 

8.   

27.6.2022. 

 

5. онлајн састанак СТИО са следећим  

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

1 .Усвајање записника са претходне седнице ( успех ученика који се 

образују по ИОП - у 1 и 2 на крају 3. квартала  2021/2022.  напредовање по 

ИОП - у, мере за побољшање успеха, разно) 

 

2. Усвајање  напредовања ученика који се образују по  ИОП - у 1, 2. и 3  на 

крају НАСТАВНЕ   2021/2022. ШКОЛСКЕ  године 

3.Предлог мера за побољшљње рада ученика који се образују по 

ИОП - у 

 

4. Разно 
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6.11 Извештај о раду Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је стручни тим Школе 
који континуирано ради на спречавању и отклањању последица свих облика злостављања и 
занемаривања ученика и запослених у Школи и ради на иновацији и разради плана заштите од 
насиља, злостављања и занемаривања Школе.  Тим за превенцију насиља образује директор 
Школе и чине га директор Школе, представници наставника из нижих и виших разреда и стручни 
сарадник. 
 
Координатор: Марија Михајлов Ђорђевић 
1. Саша Петровић 
2. Иванка Момиров 
3. Хермина Ђукић 
4. Јасмина Доловачки 
5. Јожеф Секељ 
6. Валентина Жеберан 
7. Емилија Дракулић, секретар школе 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  18.10.2021. 1. Упознавање чланова Тима са пристиглим дописима МП у вези са 
дигиталним насиљем. 

2. Активности за превенцију дигиталног насиља у школи. 
3. Разно. 

2.  27.10.2021. 1. Инциденти са ученицима 7/1 и 7/2. 

2. Припрема материјала за презентовање на Одељењским већима и 

родитељским састанцима. 

3. Разно. 

3.  20.12.2021. 1. Сукоб међу девојчицама одељења 7/3. 

2. Приказ стања у 5/2. 

3. Пријава насиља у између ученика 2/3 и 2/2. 

4. Разно. 

4.  23.12.2021. - Насиље међу ученицима 2. разреда. 

- Ударац у груди на степеништу. 

- Случај фотографисања по школи и неовлашћено постављања 

фотографија на друштвене мреже. 

- Разно. 
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5.  27.12.2021. - Вербално насиље међу ученицима 8/2. 

- Учестали конфликти међу ученицима 6/1. 

- Сукоб два ученика 7/1. 

- Разно. 

6.  11.3.2022. - Пријава насиља од стране родитеља (8/2) 

- Тензије у 5/2 

- Разно 

7.  11.4.2022. 1. Провера статуса инцидента између Теодора Фораја и Алексе 

Беатовића 

2. Разно 

8.  12.4.2022. 1. Zoom састанак школских тимова за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

2. Разно 

9.  13.4.2022. 1. Сукоб међу ученицима 7/2  

10.  16.5.2022. 1. Пријава наставника за узнемиравање од стране ученика 

2. Пријава родитеља за узнемиравање ученика  

11.  8.6.2022. 1. Сукоб међу ученицима 3. и 4. разреда. 

2. Снимање ученика 6/2 
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6.12 Извештај о раду Тима за заштиту од дигиталног електронског насиља 
 
Координатор: Милош Лалић 
1. Саша Петровић 
2. Момиров Иванка 
3. Милош Лалић 

 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  22.11.2021. 1. Случај  
2. Случај  
3. Разно 

2.  23.12.2021. 1. Објављивање слика на друштвеним мрежама 

3.  16.5.2022. 1. Узнемиравање наставника преко Вибер група 
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6.13 Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 
Тим за обезбеђење квалитета и развоја установе образује директор школе и чине га представници 
запослених, родитеља, ученичког парламента, јединица локалне самоуправе. Задатак тима из чл. 
1., овог члана је дасе стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада 
школе, прати остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда 
постигнућа, развоја и компетенција, вреднује резлтате рада наставника, прати и утврђује резултате 
рада ученика. 
 
Координатор: Маја Обрадовић Вукосављевић 
1. Иванка Момиров 
2. Маја Обрадовић Вукосављевић 
3. Марија Михајлов Ђорђевић 
4. Јелена Јовановић 
5. Наташа Николић 
6. Члан школског одбора/Представник локалне самоуправе 
7. Родитељ представник Савета родитеља  
8. Јана Стојковић - 82 (ученик представник Ученичког парламента) 
 
 

Редни 

број 

састанк

а 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  19.10.2021. 1. Упознавање 
чланова Тима 

2. Упознавање 
са Програмом 
рада Тима  за 
школску 
2021/2022. 
годину и 
договор о 
раду.  

1. Члановима је прослеђен списак чланова Тима 

који је формирао директор. 

2. Члановима је прослеђен Програм рада уз 

назнаку да ће се састанци до даљњег одржавати 

онлајн, путем мејла. 

Чланови Тима су: 

Координатор: Маја Обрадовић Вукосављевић  

1. Иванка Момиров  

2. Марија Михајлов Ђорђевић  

3. Јелена Јовановић  

4. Наташа Николић  

5. Стеван Ранковски, члан школског одбора/представник 
локалне самоуправе  
6.Божидар Пријовић, родитељ представник Савета 
родитеља   
7. Јана Стојковић, ученик 8-2 представник Ученичког 

парламента 
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2.  17.11.2021. 
1.   Успех 

ученика у учењу 

и владању на 

крају 1. квартала 

2.   Напредовање 

ученика који се 

образују у складу 

са ИОП 

3.   Реализација 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

4.   Промена 

календара рада 

5.   Посета 

инспектора 

6.  

 Организовањ

е екскурзије и 

ужине 

 

1.   Члановима Тима  у  прилогу послати  

подаци о успеху ученика у учењу и 

владању на крају 1. квартала, као и 

изостанци. У вишим разредима је један 

ученик неоцењен, а четворо је негативно 

оцењено са по 1 опоменом. Изречених 

васпитно - дисциплинских мера има и у 

нижим и у вишим разредима. 

2.   Ученици који се образују по ИОП 

углавном напредују у складу са својим 

програмом и могућностима. У 

спорадичним случајевима, због великог 

броја изостанака, поједини ученици 

слабије напредују или немају напредак. 

3.   Све наставне и ваннаставне активности 

се спроводе у складу са важећим 

мерама, прописима и дописима МПНТР. 

Примењује се 1. модел у школи, а у 

појединим одељењима у складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом 

у истим и 2. модел у одређеним 

периодима. Све планирано је и 

реализовано. 

4.   Члановима у прилогу послат измењен 

Календар рада за  школску 2021/2022. 

годину. 

5.   Службена белешка инспектора о 

саветодавној посети школе је члановима 

послата у прилогу.   

6.   На основу анкетирања родитеља о 

организовању екскурзије и ужине у 

школи, покренуће се поступак јавне 

набавке за организовање истих. 

Резултати анкета су прослеђени 

члановима као прилог. 
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3.  12.1.2022. 1. Усвајање 

полугодишњ

ег извештаја 

2. Предлози и 

исправка 

1. Чланови су упознати са полугодишњим 

извештајем Тима који садржи записник са 2 

одржана састанка. Чланови су се изјашнјавали о 

својој сагласности - једногласно усвојен. 

2. Дата је могућност да чланови дају своје 

предлоге и исправке. Нема предлога и 

исправки. 

4.  21.1.2022. 1. Оперативни 

план школе 

1. Свим члановима Тима је прослеђен Оперативни 

план школе за период од 24.1.2022. Измене су 

биле неопходне због дописа и одлуке МПНТР. 

5.  24.1.2022. 
1.   Успех 

ученика у учењу 

и владању на 

крају првог 

полугодишта. 

2.   Напредовање 

ученика по ИОП 

програму. 

3.   Изостанци 

ученика у 1. 

полугодишту 

4.   Допунска и 

додатна настава 

током распуста 

5.   Усвајање 

полугодишњих 

извештаја 

6. Јавне 

набавке 

7. Пројекат „За 

чистије и 

зеленије 

1.   Успех ученика у учењу на крају 1. полугодишту 
налази се у виду табеле у прилогу. У вишим 
разредима је двоје ученика неоцењено из немачког 
језика, а деветоро са недовољним успехом. 

У нижим разредима двоје ученика има васпитно-
дисциплинску меру са смањеном оценом из владања и 
један са примерним. У вишим разредима дванаесторо 
ученика има васпитно-дисциплинску меру са 
смањеном оценом из владања и двадесетосморо са 
примерним. 

2.   Напредовање ученика који уче по измењеном и 
прилагођеном програму ( 15 у нижим и 33 у вишим 
разредима) је разматрано и усвојено на ОВ и НВ. 
Већина ученика напредовала је у складу са својим 
планом и програмом и могућностима. Уочено је да 
је веће напредовање код ученика који редовније 
прате наставу и у ситуаци где постоји добра 
сарадња са родитељима. По ИОП3 раде двоје 
ученика из виших разреда. 

3.   У прилогу се налази табела са изостанцима. 

4.   Поједини наставници су организовали допунску 
и додатну наставу током распуста, непосредно или 
онлајн. Табела термина је у прилогу. 

5.   На НВ усвојени су: Полугодишњи извештај 
директора школе за школску 2021/2022. годину 
Полугодишњи извештај Тима за самовредновање за 
школску 2021/2022. годину и Полугодишњи 
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школе 

Војводине“ 

извештај о реализацији Годишњег плана рада 
школе за школску 2021/2022. годину. 

6.   Организовани су поступци јавне набавке. 
Организатор екскурзије биће Ступ Вршац, 
добављачи ужине од 1.2.2022. биће фирме 
Македонац и Границе, а компанија Ирис из Сопота 
је испунила услове као извођач радова на замени 
столарије у школи. 

7.   Наша школе и ове године учествује у пројекту 
„За чистије и зеленије школе Војводине“. 
Координатор тима за овај пројекат је Маја 
Обрадовић Вукосављевић. План рада је усвојен на 
НВ. 

*** Свим члановима су путем мејла прослеђене све 
наведене информације и документа. 

6
. 

8.6.2022. 1.      Успех 
ученика на 
крају 3. 
квартала 
2. Изостанци 
ученика на 
крају 3. 
квартала 
3.      Резултат
и пробног 
испита 

 

Свим члановима су путем мејла прослеђене све  

информације и табеле за наведене тачке дневног реда. 

7
. 

5.7.2022. Дневни ред: 
1. Успех ученика на 
крају 2. 
полугодишта 
2. Евалуација 
годишњег 
тестирања за 4. 
разред и пробног 
тестирања за 7. 
разред 
3. Резултати 
завршног 
тестирања 8. 
разреда 
 

 

У прилогу мејла, послатог свим члановима Тима, 
послати су документи за све наведене тачке.  
Додат је закључак ОВ, НВ и Тима за инклузију да је 
успех 48 ученика који раде по ИОП1 и ИОП2 у 
складу са њиховим могућностима и да је у већој 
мери зависио и од сарадње са родитељима и 
присуства ученика на часовима. 
Најављено је да ће детаљнију анализу завршног 
тестирања осмака  од стране надлежних 
институција бити обављена у септембру. 
Крајем августа ћемо имати завршни састанак нашег 
Тима. 
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6.14 Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 
Координатор: Маша Вулетић 
 
1. Момиров Иванка 
2. Марија Поповић 
3. Јевросима Ромић 
4. Маша Вулетић 
5. Милош Лалић 
6. Бранка Спирковић 

 
 

 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  15.9.2021. План рада Тима: 
1.Активно учешће у у 
планирању међупредметних 
компетенција у процесу 
наставе и учења; 
2.Координација и сарадња 
наставника; 
3.Употреба одговарајућих 
наставних садржаја,наставних 
предмета,метода рада 
иприлагођавање садржаја 
наставе ради укључивања 
ученика у различите пројекте 
који имају за циљ упознавање 
са предузетништвом. 
 

Чланови Тима су упознати са планом 

рада.Индивидуално су коментарисали и 

давали своје предлоге о координацији 

наставника и међупредметну 

сарадњу.Договорено је да се и даље настваи 

као и претходне године на раду пројектне 

наставе,презентовању пројектних радова кроз 

изложбе ,презентације и чланке на сајту 

школе.Због епидемијолошке ситуације план и 

програм рада тима ће се прилагођавати 

тренутној ситуацији као и одржавање 

састанака. 

2.  29.10.2021. Анализа рад током првог 

квартала шк.2021/22.год. 

Током септембра и октобра изведени су 

многобројни пројектни задаци и радови на 

тему-матерњег језика и писмености;страних 

језика и европске повезаности свих европски 

земаља;извршена је анкета о начину и 

карактеристикама исхране ђака;успешно су 

израђени радови на тему јесени и родног 

града коришћени су сезонски 

материјали,ученици су показали висок степен 

креативности.Током Дечје недеље због лоше 
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епидемијолошке ситуације све активности су 

изведене у школи.Успешно су изведене 

различите радионице,спортске и музичке игре 

као и осврт на октобар месец старих лица и 

месец књиге.Планирани угледни часови се 

одвијају према заказаној динамици.Сарадња 

са локалном самоуправом на превенцији и 

безбедности деце у саобраћају и учешће на 

ликовном и литерарном конкурсу на 

тему:Твоја безбедност је у твојим 

рукама.Педагог школе је реализовала 

радионице у 6.раз.о пубертету . 

3.  28.12.2021. Полугодишњи извештај рада 

. 

Допуна активности од краја првог квартала до 

завршетка 1.полугодишта.Током новембра и 

децембра настављено је према плану 

извођење пројектне наставе у нижим и вишим 

разредима.Већина пројеката обухватала је 

знања из више наставних предмета у 

корелацији .Изведено је и неколико угледних 

часова повезивање-матерњег 

језика,историје,географије опште 

културе.Учешће на конкурсу о безбедности у 

саобраћају је обухватило више ученика 

,додељене су и награде најууспешнијим 

учесницима-тиме је настављен допринос 

превенцији безбедности деце у 

саобраћају.Волонтери Црврног крста Ковин у 

сарадњи са школом обележили су 1.децембар 

-Дан борбе против ХИВ-а и СИДЕ-одржана су 

краћа предавања,пројектован је едукативни 

филм и подељени су едукативни леци.Ученици 

нижих разреда обишли су спомен кућу Ковина 

а домаћин им је био г.Лукић оснивач овог 

својеврсног завичајног музеја.Од рециклажног 

материјала израђивали су се новогодишњи 

украси и деколрисале се просторије 

школе.Ученици су своје радове одјавили и у 

часопису за најмлађе”Јежурко”.Еколошка свест 

је веома важна и у овим активностима 

учествују сви у складу са својим наставним 

предметом.Посебно је најмлађе обрадовала 
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акција Пошта Србије-Писмо Деда 

Мразу.Велики бр.ученика од 1.до 5.разреда 

учествовао је пишући и цртајући своје жеље . 

Последњи наставни дан у 1.полугодишту је 

протекао у разиграној и веселој атмосфери-уз 

занимљиве спортске игре,дружење и лепо 

расположење. 

 

Полугодишњи извештај рада Тима је усвојен. 

 

4.  март 2022. Анализа рада -треће 

тромесечје 

Током јануара и фебруара због неповољне 

епидемиолошке ситуације настава је у више 

наврата и вшенедељно била организована по 

моделу 2. 

Дан државности-Сретење-ванредно је био 

распуст за ученике и запослене. 

Током јануара обележен је Св.Сава-израда 

паноа и обрада и обнављање о животу,раду и 

делу Св.Саве на редовним часовима и на 

часовима верске наставе. 

Обележен је Међународни дан жена-дан 

мајки-израда прикладних честитки и 

илустрација. 

Ученици су израдили и украсили холове школе 

и учионице на тему пролећа,екологије и 

очувања животне средине. 

Договорено је да се започне реализација 

посете пријатељској-братској школи Велика 

Долина у Словенији.План и реализација посете 

у септембру ће се детаљније разрадити у 

наредном периоду. 

Настављен је рад на превенцији насиља -

обележен је Дан розих мајица израдом 
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плаката и активностима на часовима 

грађанског васпитања,српско језика… 

Ученици су имали прилике да присуствују 

Сајму спорта-презентовани су различити 

спортови и истакнута њихова важност за 

здравље и развој младих. 

Договорено је да се по активима обележи Дан 

школе-последња недеља марта. 

Ученици смог разреда имају редовне 

активности професионалне орјентације пред 

скорашњи одабир средњих школа. 

5.  1.јул 2022. Годишњи извештај Анализиране су многобројне активности током 
ове школске године.Ученици су кроз 
многобројне пројектне задатке на часовима 
редовне и изборне наставе практиковали 
знања из више предмета и тако 
мултидисциплинарно 
учили,сазнавали...Наставници су у великој 
мери учествовали у уваквим садржајима што 
потврђују међупредметне компетенције. 
 
Израђени су многобројни 
плакати,презентације,фотографије на 
различите теме од језика ,преко превентије 
насиља,заштите животне средине,одговорног 
односа према здрављу,прве помоћи ... 
 
Ученички радови  су награђивани и 
похваљивани у школи и локалној заједници. 
 
Закључак је да се настави са оваквим 
приступом настави јер доноси веће 
ангажовање свих учесника наставе према 
личним склоностима и способностима. 
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6.15 Извештај о раду Тим за професионални развој 
 
Тим за професионални развој је стручни тим у Школи, који израђује и реализује план стручног 
усавршавања наставника и стручних срадника.Тим за образује директор Школе и чине га 
представици Стручних већа. 
 
Координатор: Маријана Илић 
1. Јожеф Секељ 
2. Иванка Момиров 
3. Сенка Стоја 
4. Маријана Илић 
5. Хермина Ђукић - Председник стручног већа за разредну наставу 
6. Оливера Милер Здравковић - Председник стручног већа за  језике 
7. Бранка Спирковић - Председник стручног већа за друштвене науке 
8. Јасмина Доловачки - Председник стручног већа за природне науке 
9. Снежана Качина - Председник стручног већа за уметност и вештине  

 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  8.9.2021. 1. План рада тима 
2. Подела задужења 
3. Потврда и детаљи 

семинара који се 
одржава крајем 
септембра 

1. Члановима тима представљен је план рада 

тима за школску 2021./2022.годину. 

Једногласно је усвојен. 

2. Чланови тима су се међусобмо договорили 

око задужења у раду и сарадњи са другим 

тимовима. 

3. Потврђено је да ће се одабрани 

акредитовани семинар “Тестови и 

оцињивање” у извођењу Александре Бакрач 

и Стевана Спајића одржати онлајн путем гугл 

учионице и гугл мита у три дана. Време 

семинара накнадно ће бити објављено. 

 

2.  8.10.2021. 1. Анализа активности из 

плана стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе за 2020/21 

1.Тим за стручно усавршавање и директор 

школе у сарадњи са тимом за профсионални 

развој извршио је анализу активности из 

плана за стручно усавршавање у установи за 
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2. Упознавање 

запослених са 

правилником о 

стручном 

усавршавању 

прошлу школску годину. Све планиране 

активности су рализоване. 

2.Запослени су упознати са правилником о 

стручном усавршавању путем мејла 

3.  23.11.2021. 1. Нови правилник о 

стручном 

усавршавању 

1. Изашао је нови Правилник о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у 
звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника. 

Овим правилником утврђује се начин 

функционисања система сталног 

стручног усавршавања у оквиру 

професионалног развоја запослених на 

пословима образовања и васпитања у 

установама образовања и васпитања и 

друга питања од значаја за развој 

система сталног стручног усавршавања. 

Запосленима је послат нови  правилник 

путем мејла. 

 

4.  20.12.2021. 1. Провера бодовања у 

табелама за професионални 

развој наставника и стручних 

сарадника; 

1. Извршене провере бодовања појединих 

активности колега у табелама за стручно 

усавршавање у установи и акредитованих 

семинара. 

5.  30.1.2022. 1. Усвајање новог Правилника 

о стручном усавршавању 

1. Извршена анализа и усвојен нови 
Правилник о стручном усавршавању. 

6.  30.5.2022. 1. Обавештење о обукама: 

Унапређивање капацитета 

запослених за инклузивно 

образовање и васпитање, 

1.  Обука „Наставници као носиоци 
квалитетног образовања за сву децу” почиње 
у  понедељак, 13.6.2022. 
 Обука се реализује у оквиру 
пројекта „Унапређени равноправни приступ и 
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Пројекат „Унапређени 

равноправни приступ и 

завршавање 

предуниверзитетског 

образовања за децу којој је 

потребна додатна 

образовна подршка“  

завршавање предуниверзитетског 
образовања за децу којој је потребна 
додатна образовна подршка“ који реализују 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. 
 Обука је део свеобухватног програма јачања 
капацитета запослених у образовању који се 
реализује кроз различите активности, пратећи 
савремени концепт јачања капацитета. Сама 
обука састоји се из три тренинг модула, од којих 
се први реализује путем интернета, а други и 
трећи модул комбиновано (путем интернета и 
уживо). 
Запосленима понуђено да учествују у 
акредиотованом семинару, потребно је 10 
учесника укључујући директора школе и 
наставницу Марију Михајлов који су 
координатори и педагога школе. 
  
 

7.   1.Анализа Табела за стручно 

усавршавање и бодовање 

1. Чланови тима  за професионални развој 

извршили су бодовање и анализу Табела за 

стручно усавршавање запослених 

 
 
 

Листа акредитованих семинара и обука које су похађали наставници и стручни 
сарадници током школске 2021/2022.године. 

Назив Облик стручног 
усавршавања 

компетенције/ 
приоритет 

каталошки 
број 

Тестови и 
оцењивање 

онлајн семинар К2 582 

Програм обуке за 
дежурне 

наставнике на 
завршном испиту у 

основном 
образовању 

онлајн обука   

Наставници као 
носиоци 

квалитетног 

онлајн семинар К1, К2, К3  
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Угледни 
часови 
током 
школске 

2021/2022.године: 
Реализатор Тема / наставна 

јединица 
Bреме одржавања Доказ о 

реализацији 

Маша Вулетић 11.новембар Дан 
примирја у 1.свету 

11.11.2021. администрација о 
часу, пано, сајт 
школе 

Маша Вулетић Трагом ковинских 
мурала 

март 2022. администрација о 
часу, сајт школе 

Наташа Николић Здрава храна 3.10.2021. администрација о 
часу, сајт школе 

Јелена Јовановић Здрава и правилна 
исхрана 

20.9.2021. администрација о 
часу, сајт школе 

образовања за сву 
децу- модул 1 

Реализација 
наставе 

оријентисане према 
исходима учења 

обука К2/П3  

Дигитална 
учионица 

онлајн обука К1, К2/П3  

Обука за дигитални 
свет за наставнике 
разредне наставе 

онлајн обука од 
јавног значаја 

К1, К2/П3  

Дигитални атлас обука К1/П1 784 

Примена ИКТ у 
настави физичког 

васпитања 

семинар К3 1013 

Kahoot-учење на 
длану, и нетачно је 

тачно 

семинар К2/П1 406 

Ка квалитетнијим 
еТвининг 

пројектима у циљу 
унапређења 

коришћења ИТК-а у 
настави 

онлајн обука К2 4415 

Концентрацијом и 
мотивацијом до 

изузетности 

семинар К3/П3 614 

МПК „Одговоран 
однос према 

здрављу“ 

онлајн семинар К2/П6  
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Јевросима Ромић Здрава и правилна 
исхрана 

14.9.2021. администрација о 
часу, сајт школе 

Маријана Илић Environment 16.6.2022. администрација о 
часу, пано 

Оља Новокмет Срећан Ускрс 29.4.2022. администрација о 
часу, сајт школе 

Оља Новокмет Have you got a pet? 11.5.2022. администрација о 
часу, сајт школе 

Роберт Мучи Рељеф Србије 4-1,4-
2 

22.9.2021. администрација о 
часу, сајт школе 

Оливера Милер 
Здравковић 

Sich vorstellen 7.4.2022. 
12.4.2022. 

администрација о 
часу, сајт школе 

Оливера Милер 
Здравковић 

Meine Haustiere 11.5.2022. администрација о 
часу, сајт школе 

Ана Албу Савић Happy Easter! 
Срећан Укрс! 

29.4.2022. администрација о 
часу, сајт школе 
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6.16 Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију ученика 
 
Координатор: Јелена Дивнић  
 
1. Јелена Дивнић 
2. Иванка Момиров 
3. Одељењске старешине 7. и 8. разреда 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда дстичемо на редован радЗаписник 

1.  17.9.2021. Формирање 
правилних ставова 
према раду 

Сви чланови Тима усагласили су се да 

свакодневно, на часовима не само 

ученике 7. и 8. разреда, подстичемо на 

редован рад и обављање радних 

обавеза. Договорено је да у Другом 

полугодишту, нарочито са ученицима 8. 

разреда радити на професионалном 

развоју, упознавању занимања. 

2.  8.2.2022. Професионална 

оријентација-Гугл учионица 

Наставница Јелена Дивнић ио педагог 

Иванка договориле су се да ће се 

отворити Гугл учионица за 

Професионалну оријентациоју, у којој 

ће бити сви ученици Осмог   разреда са 

одељењским старешинама, као и 

старешине седмог разреда и директор 

школе. Циљ учионице је да се 

ученицима кроз материјал приближи 

Завршни испит, избор занимања.. 

3.  21.3.2022.г Постављање материјала у 

Гугл учионици 

Чланови већа усагласили су се са 

постављањем материјала:Припреме за 

завршни испит, Професионална 

оријентација шематски, Захтеви 

занимања, Пет корака до одабира 

школе и занимања,Водич за избор 

занимања.наставница Јелена ће 
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обавестити ученике преко Вибер група 

да се одазову учионици и да прате 

постављени материјал. 

У учионици, на сајту школе и ОС 

подељен материјал о припремана за 

пробни завршни и завршни испит. 

Све је стављено и на сајт школе. 

 

 

4.  8.4.2022.г. Рад на Професионалној 

оријентацији 

Педагог школе дала је смернице за рад 

на ПО. 

Укључити све ученицима у раду  на 

професионалној оријентацији.  

Корелација садржаја за ПО кроз све 

наставне и ваннаставне активности - 

Кроз часове редовне наставе,  

допунске, додатне,  СА, ЧОС 

разговарати са ученицима о избору 

занимања - Професори информатике, 

ће са ученицима 8. разреда проћи све 

кораке у избору занимања, 

наставници српског језика, ликовне 

културе могу да направе изожбу 

литерарних  и ликовних  радове, а у 

вези са ПО -  ''Ја за 10. година'', ''Моје 

будуће занимање''... проф. Милош 

Лалић, Александар Милошевић, 

Маша Вулетић, Данијела Станковић 

Ћулибрк, Јовица Атанацков..., али и 

сви други из свог домена 

Са ученицма 7. и 8. разреда 

разговарати о ПО – шта је битно за 

будући избор занимања. Посебно ОС, 

педагог школе ће са ученицима 8. 

разреда разговараи о корацима избора 

занимања –  кроз радионице, разговор, 

посети установама и предузећима... 

КОРАЦИ О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА 

О ИЗБОРУ ЗАНИМАЊА 

1. КО САМ ЈА, КОЈЕ СУ МОЈЕ 

СПОСОБНОСТИ, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ -  

ШТА ВОЛИМ ПРВО ДА 
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УЧИМ ИЛИ ДА РАДИМ – то је 

већ предуслов твог  будућег 

занимања 

2. ШТА ЗНАМ О РАЗЛИЧИТИМ 

ЗАНИМАЊИМА, КОЈА СВЕ 

ЗАНИМАЊА ПОСТОЈЕ – 

упознавање за различитим 

занимањима 

3. КОЈЕ ШКОЛЕ ПОСТОЈЕ, 

ШТА СВЕ МОГУ ДА 

УПИШЕМ – упознавање са 

различитим школама – 

гимназија, средње стручне 

школе... 

4. ПРОБАЋУ ШТА МИ 

НАЈВИШЕ ЛЕЖИ – ПОСЕТА 

УСТАНОВАМА, 

ПРЕДУЗЕЋИМА – обилазак  

5. ДОНЕО САМ ОДЛУКУ – ОВО 

ЈЕ МОЈЕ БУДУЋЕ 

ЗАНИМАЊЕ – то је оно што 

ми одговара, чиме би волео да 

се бавим. 

САЈТ ГДЕ МОГУ  ДА САЗНАЈУ  СВЕ 

О СЕБИ, СВОЈИМ 

ИНТЕРЕСОВАЊИМА, 

СПОСОБНОСТИМА ( 

ПОПУЊАВАЈУ СЕ АНКЕТЕ ON 

LINE КОЈЕ ТАКОЂЕ МОГУ ДА 

ПОМОГНУ  У ИЗБОРУ ЗАНИМАЊА 

И УПОЗНАВАЊУ СЕБЕ ), 

РАЗЛИЧИТИМ ЗАНИМАЊИМА, 

ШКОЛАМА... ЈЕ  

 www.vodičzaosnovce.nsz.gov.rs 

ТУ СЕ НАЛАЗИ – ИНТЕРАКТИВНИ 

УПИТНИЦИ У ВЕЗИ - 

ПРОФЕСИОНАЛНИМ 

ИНТЕРЕСОВАЊИМА, 

СПОСОБНОСТИМА  И 

ОСОБИНАМА  ЛИЧНОСТИ, ЗАТИМ 

САЗНАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И 

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА, КАО И 

КЊИГА КОЈУ ПОЛАКО МОГУ ДА 

ЧИТАЈУ – ''ВОДИЧ ЗА ИЗБОР 

ЗАНИМАЊА'' 

http://www.vodičzaosnovce.nsz.gov.rs/
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 ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

УЧЕНИЦИ МОГУ  ДА СЕ ОБРАТЕ И 

ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА , 

ПЕДАГОГУ, ПРЕДМЕТНОМ 

НАСТАВНИКУ 

На сајту наше школе налази се сајт за 

ПО – ''ВОДИЧ ЗА ОСНОВЦЕ''  на 

којем ученици могу да добију пуно 

информација о себи, својим 

способностима, интересовањима, 

особинама личности и различитим 

занимањима, као и о различитим  

школама... 

Укњучивање родитеља и интервју са 

родитељима зашто су се определили 

баш за то занимање – предности и 

недостаци... 

Упутити захтев појединим  

установама и предузећима – за 

обилазак – за  ученике који су 

заинтересовани за та занимања... 

У току новембра/ децембра урађена 

анкета о ПО са уч. 8. разреда . 

Професионална оријентација ученика 

– шематски приказ – на сајту школе 

1.  Координатор представио анализу 

анкете о избору занимсњс – глобално 

на нивоу одељења и поименично 

2. Резултате анкете подељене ОС 8/1, 

8/2 и 8/3 – разговор о занимањима 

својих ученика на ЧОС 

3. Разно –  

1. На сајту школе стављени су 

захтеви појединих занимања по 

областима. Ученици упознати 

да се налази на сајту школе 

 

5.  27.4.2022.г. Посета Средњих школа Педагог школе најавила је долазак 
Средњих школа и њихово 
представљање ученицима Осмих 
разреда: Гимназија и ССШ"Бранко 
Радичевић", ССШ"Васа Пелагић", 
Машинска школа из 
Панчева...Направиће се план на којим 
часовима ће представити школе 
осмацима. 
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6.17 Извештај о раду Тима за реализацију програма школског спорта и спортских 
активности школе 

 
Координатор: Александар Шушулић/Горан Јеремић 
 
1. Александар Шушулић 
2. Горан Јеремић 
3. Емилија Шушулић 
4. Маја Марић 
5. Ања Кирилов 
 

Стони тенис 30.09.2021.  
2. место појединачно и екипно 
 
Кошарка 13.10.2022. 
2. место дечаци 
Ученици који су учествовали: Тадија Поповић, Стефан Савић, Вељко Бугарин, Огњен 
Јовановић, Павле Папић, Милан Филиповић, Стефан Дивац. 
 
2. место девојчице 
Ученице које су учествовале:  Хелена Миладиновић, Викторија Магда, Тијана Петровић, 
Меланија Домокош, Марина Пејчић, Невена Брадањи, Јана Шалипур, Ања Малешић. 
 
Одбојка 22.02.2022. општинско такмичење 
 
2. Место девојчице,  
Ученице које су учествовале:  
Софија Царић, Нађа Пријовић, Сања Пешић, Тијана Петровић, Сара Максимовић, Викторија 
Магда, Марија Вујичин. 
 
4. место дечаци 
Фудбал 10.03.2022. општинско такмичење  
Ученици који су учествовали су освојили 1. место: 
Стефан Ђерић, Павле Кораћ, Алекса Радоман, Тадија Милошевић, Филип Филеп, Божидар 
Јевтовић, Марко Милошевић, Синиша Ћурчић, Страхиња Голубовић, Новак Келе, Огњен 
Бређан. 
Фудбал 01.04.2022. окружно такмичење  
Ученици који су учествовали освојили су  3. место: 
Стефан Ђерић, Павле Кораћ, Алекса Радоман, Тадија Милошевић, Филип Филеп, Божидар 
Јевтовић, Марко Милошевић, Синиша Ћурчић, Страхиња Голубовић, Новак Келе, Огњен 
Бређан. 
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Спортски риболов 04.05.2022. општинско такмичење 
Екипа је освојила 1. место: 
Андрија Будимлић  
Алекса Ђурић  
Стефан Радованов 
 
Атлетика 28.04.2022. општинско такмичење 
Ученици који су учествовали: 
Софија Царић 1. место скок увис, 
 Огњен Бређан 1. место трчање 800м, 
Андријана Силађи 1. место трчање 60м, 
 Марина Керец 1. место скок удаљ, 
Андрија Шебешћен 1. место скок увис. 
Стефан Ђерић 1. место трчање 300м, 
Максим Адамов 1. место скок удаљ, 
Филип Филеп 1. место трчање 300 м , 
Алекса Радоман 1. место трчање 60м,  
Андрија Ћуковић 3. место бацање кугле,  
Анђела Силађи 2. место бацање кугле, 
Павле Кораћ 2. место, трчање 100м,  
Сања Пешић 2. место трчала 300м, 
Тијана Петровић 2. место, трчање 600м, 
Огњен Младеновић 2. место скок удаљ, 
Ивона Јованов 3. место скок удаљ. 
Мушка екипа освојила је 1. место. 
Првопласирани ученици пласирали су се на окружно такмичење. 
Атлетика 05.05.2022. окружно такмичење 
Ученици који су учествовали: 
Софија Царић 3. место скок увис, 
 Андријана Силађи 2. место трчање 60м, 
 Марина Керец 3. место скок удаљ, 
Стефан Ђерић 3. место трчање 300м, 
Максим Адамов 1. место скок удаљ, 
Филип Филеп 1. место трчање 300 м , 
Алекса Радоман 1. место трчање 60м. 
Првопласирани ученици пласирали су се на међуокружно такмичење и школску 
олимпијаду. 
 
 
 
Атлетика 10.05.2022. међуокружно такмичење 
Ученици који су учествовали: 
Максим Адамов 1. место скок удаљ, 
Филип Филеп 2. место трчање 300 м , 
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Алекса Радоман 5. место трчање 60м. 
 
Првопласирани ученици пласирали су се на републичко такмичење. 
 
Крос 14.05. 2022.  
Резултати ученика налазе се на сајту школе. 
 
Атлетика 16.05.2022. републичко такмичење 
Ученици који су учествовали: 
Максим Адамов 5. место скок удаљ. 
 
 
Атлетика 19.05.2022. школска олимпијада такмичење 
Ученици који су учествовали: 
Филип Филеп 5. место трчање 300м, 
Алекса Радоман 4.место трчање 60м. 
 
Мале општинске олимпијске игре 27.05.2022. 
Ученици који су учествовали, освојили су 1. место: 
Андреј Коларевић, Андрија Живков, Максим Адамов, Павле Кораћ, Алекса Константинов, 
Вук Рнић. 
 
Фудбал 07.06.2022.  Меморијални турнир „ Петар Рађеновић“ 5. и 6. разред 
Ученици који су учествовали освојили су  1. место: 
Стефан Ђерић, Алекса Радоман, Филип Филеп, Стефан Журжинов, Алекса Лакићевић, 
Стефан Радованов, Вукашин Велчановић, Небојша Ћурчић, Фораи Теодор, Теодор 
Милошевић. 
 
Фудбал 08.06.2022.  Меморијални турнир „ Петар Рађеновић“ 7.и 8. разред 
Ученици који су учествовали освојили су  1. место: 
Стефан Ђерић, Павле Кораћ, Алекса Радоман, Тадија Милошевић, Филип Филеп, Божидар 
Јевтовић, Марко Милошевић, Синиша Ћурчић, Страхиња Голубовић, Новак Келе, Огњен 
Бређан. 
 
Спортски риболов 14.06.2022. окружно такмичење 
Екипа је освојила 1. место: 
Андрија Будимлић  
Алекса Ђурић  
Стефан Радованов 
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6.18 Извештај о раду Тима за „Еразмус+“ пројекте 
 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1. 10. 9.2021 1.Усвајање акционог плана 
рада Тима 
2. Усвајање Програма и плана 
рада за наредну годину, 
3. Презентовање eTwinning 
пројеката у предходној 
школској години 
4. Учешће чланова тима на 
онлајн конференцији “Недеља 
школа”-Еразмус+ Србија 

1. Конституисан „Еразмус +“ тим који ће се 

бавити Еразмус и eТwinning пројектима 

2. Усвојен Годишњи план рада Тима  

3. Презентовани eTwinning пројекти у протеклој 

школској години 

Два eTwinning пројекта награђена су 

Националном ознаком квалитета и то су 

LITERATE TWINNERS  и Hocus Pocus SCOPUS 

4. Чланови тима су пратилионлајн конференцију 

“Недеља школа”-Еразмус+ Србија. У оквиру ове 

конференције били је организовано више 

вебинара на различите теме и организована је 

годишња конференција “Медијска писменост у 

настави”. Колегиница Оља Новокмет је имала ту 

част да презентује активности на међународном 

пројекту LITERATE TWINNERS  

 https://erasmusplus.rs/nedelja-skola/ 

https://erasmusplus.rs/etwinning-nacionalna-

onlajn-konferencija-medijska-pismenost-u-

nastavi/ 

 

 

2. 29.10.2021 
1. Усвајање записника са 

предходног састанка 

2. Презентовање креираног 

догађајаповодом Европског 

1. Усвојен записник са предходнох састанка 

2.Колегиница Оља Новокмет је креирала  

догађај поводом Европског дана језика на 

порталу  eTwinning платформе под називом “We 

https://erasmusplus.rs/nedelja-skola/
https://erasmusplus.rs/etwinning-nacionalna-onlajn-konferencija-medijska-pismenost-u-nastavi/
https://erasmusplus.rs/etwinning-nacionalna-onlajn-konferencija-medijska-pismenost-u-nastavi/
https://erasmusplus.rs/etwinning-nacionalna-onlajn-konferencija-medijska-pismenost-u-nastavi/
https://live.etwinning.net/events/event/234520
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дана језика на порталу  

eTwinning платформе 

3. Разговор о eТwinning 

пројектима 

4. Упознавање чланова Тима са 

награђеним eTwinning 

пројектима- Европском 

ознаком квалитета 

are what we eat - Celebration of the European 

Day of languages” 

https://live.etwinning.net/events/event/234520 

3. Чланови Тима су разматрали могуће 

eТwinning пројекте за наредну годину. 

4. Чланови Тима су упознати да су два eTwinning 

пројекта награђени Европском ознаком 

квалитета. Два eTwinning пројекта награђена су 

Европском ознаком квалитета и то су LITERATE 

TWINNERS  и Hocus Pocus SCOPUS 

 

3.  14.11.2021

. 

1. Усвајање записника са 

предход састанка 

2. Презентовање нових Web 

alatа(Мапе ума)  и 

презентовање докумената за 

приступање CANVI 

3.Упознавање са онлајн 

фестивалом науке и СТЕМ-ом 

1.  Усвојен записник са предходног састанка 

2. Презентовани Web алати-Оља Новокмет је 

члановима Тима поделила линк са  Web 

алатима https://coggle.it/ 

Ољa Новокмет је поделилаизглед документа –

Потврда о запослењу за CANVU за образовање. 

 

4.  28.12.2021

.  

1. Усвајање записника са 

предходног састанк 

2. Презентован Бесплатни 

стручни скуп: Образовање по 

мери деце и младих 

3. Презентовање онлајн 

радионице  “ Новогодишња 

чаролија за 

наставнике:Радионица лепих 

украса” 

1.  Усвојен записник са предходног састанка 

2. Оља Новокмет је послала линк за пријаву на 

Бесплатни стручни скуп: Образовање по мери 

деце и младих 

https://www.stemeksperimenti.com/obuke/bespla

tan-strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-

mladih/?utm_source=sendfox&utm_medium=ema

il&utm_campaign=strucni-skup-stem-obrazovanje-

po-meri-dece-i-mladih-ucesce-besplatno 

3. Ана Ритопечки је послала лин за присуство 

бесплатној онлајн радионици “ Новогодишња 

чаролија за наставнике:Радионица лепих 

украса”. Ова радионица је организована у 

оквиру “СТЕМ зборнице” за наставнике и 

васпитаче. 

https://live.etwinning.net/events/event/234520
https://live.etwinning.net/events/event/234520
https://live.etwinning.net/events/event/234520
https://coggle.it/
https://www.stemeksperimenti.com/obuke/besplatan-strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih-ucesce-besplatno
https://www.stemeksperimenti.com/obuke/besplatan-strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih-ucesce-besplatno
https://www.stemeksperimenti.com/obuke/besplatan-strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih-ucesce-besplatno
https://www.stemeksperimenti.com/obuke/besplatan-strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih-ucesce-besplatno
https://www.stemeksperimenti.com/obuke/besplatan-strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=strucni-skup-stem-obrazovanje-po-meri-dece-i-mladih-ucesce-besplatno


 
 
 

262 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_B4S22N39g 

 

5. 8.4.2022 1. Усвајање записника са 

предход ногсастанк 

2. Презентован 

вебинараSTEM School Label,  

1.  Усвојен записник са предходног састанка 

2. Презентован је вебинар  STEM School Label, 
Ова иницијатива има циљ да пружи подршку 
школама у побољшању СТЕМ образовних 
активности, као и да подстиче сарадњу са СТЕМ 
актерима ван школе. Развијањем одговарајуће 
СТЕМ стратегије, школама се пружају неопходни 
алати да укључе своје ученике, наставнике и 
друге актере у сличне активности. 
Презентовати наставницима на почетку наредне 
школске године о СТЕМ настави, занимљивим 
експериментима и активностима. 

https://www.stemeksperimenti.com/?_rstr_noca
che=rstr26462c74982e6f16 
 

6. 10.5.2022. 1. Усвајање записника са 

предходног састанк 

2. Презентован Пројекат 

„Зелени Инкубатор“-Наташа 

Николић 

3. Презентовање предавања 

„еТвининг у настави“-Ана Албу 

Савић 

4. Обележавање Дана 

еТвининга 

1.  Усвојен записник са предходног састанка 

2. Наташа Николић је презентовала конкурс за 

пројекат „Зелени Инкубатор“- 

https://www.facebook.com/176018325782335/po

sts/5302436293140487/?sfnsn=mo 

3. Ана Албу Савић је презентовала вебинар ИМО 

центра „еТвининг у настави“- 

https://www.link-

elearning.com/stream/sr/eTwinningunastavi.php 

4. Наставница енглеског језика Оља Новокмет је 

на часовима грађанског имала прелепу 

активност са ученицима поводом Дана 

еТвининга.. Ученици су фотографисали наше 

знаменитости и поставили на линк који је 

предвиђен. Активности наших ученика и њихове 

наставнице можете погледати на следећемм 

линку. 

https://docs.google.com/presentation/d/1IMfO2u

bGItqCLh1GEPS6xhzVFOUHs3T-

1G6hfeVrX78/edit#slide=id.g127d57f8f8c_0_110 

https://www.youtube.com/watch?v=e_B4S22N39g
https://www.stemeksperimenti.com/?_rstr_nocache=rstr26462c74982e6f16
https://www.stemeksperimenti.com/?_rstr_nocache=rstr26462c74982e6f16
https://www.facebook.com/176018325782335/posts/5302436293140487/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/176018325782335/posts/5302436293140487/?sfnsn=mo
https://www.link-elearning.com/stream/sr/eTwinningunastavi.php
https://www.link-elearning.com/stream/sr/eTwinningunastavi.php
https://docs.google.com/presentation/d/1IMfO2ubGItqCLh1GEPS6xhzVFOUHs3T-1G6hfeVrX78/edit#slide=id.g127d57f8f8c_0_110
https://docs.google.com/presentation/d/1IMfO2ubGItqCLh1GEPS6xhzVFOUHs3T-1G6hfeVrX78/edit#slide=id.g127d57f8f8c_0_110
https://docs.google.com/presentation/d/1IMfO2ubGItqCLh1GEPS6xhzVFOUHs3T-1G6hfeVrX78/edit#slide=id.g127d57f8f8c_0_110
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7. 5.7.2022. 1. Усвајање записника са 

предходног састанк 

2. Одлука о прикључивању 

неком ЕРАЗМУС пројекту 

3. Састављање извештаја за 

школску 2021-22.годину 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Тим је донео одлуку да покуша да се 

прикључи неком ЕРАЗМУС пројекту.  

Упутили смо меил школи из Турске који имају 

одобрен ЕРАСМУС К210 пројекат који се тиче 

климатских промена и друштвених медија. 

Пројекат им је одобрен и односи се на ученике 

од 10-15 година. 

3. Састављен извештај за школску 2021-22. 

годину 

 
 
 
 

6.19 Извештај о раду Тима за процену и спровођење безбедности у школи 
 
Координатор: Јелена Јовановић 
 
1. Јелена Јовановић 
2. Александра Милошевић 
3. Видосав Обрадовић 
 
 

Редни 

број 

састан 

ка 

 
 

Датум 

 
 

Тачке дневног реда 

 
 

З
а
п
и
с
н
и
к 

1. 7.9. 1.Упознавање са програмом рада 

Тима за спровођење безбедности 

у школи. 
2.Правила понашања ученика, 
радника школе и родитеља. 
3.Безбедност у школским 

дворишту. 

Тим се упознао са програмом рада за 

школску 2021/2022. годину  
Упознати ученике, запослене у школи са 
правилима понашања.  
Школско двориште ће од ове године бити 
много безбедније и ефикасније за 

разне активности ученика. Тим је донео 
одлуку да се саслушају предлози и 

 

идеје о свим могућим изменама у 

школском дворишту.  

2. 12.10. 2021. 1.Ефикасан безбедносни У школи постоји ефикасан безбедносни 
систем камера у ходницима, систем фискултурној сали и 

дворишту.Редовним праћењем 

безбедносни систем је подигнут на 

висок ниво. 
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2.Спровођење безбедносних  
мера. Безбедносне мере се редовно спроводе. 

Прати се и води свакодневна 
 

3.Разно 
 

школи. 

  
 За време наставе само главни улаз у 

школу је откључан. Дежурно помоћно 

особље прати главни улаз и редовно 

записује ко је посетио школу. 3. 16.11.2021. 1.Противпожарни систем. Проверен је противпожарни систем који је 

исправан и спреман за употребу.   
2.Школски план за ванредне 

ситуације и процедуре. 

Школа има план за ванредне ситуацује и 
процедуре. Редовно спроводити 

вежбе евакуације у случају неке ванредне 

ситуацује. 
  

3. Разно  

 

4. 3.12. 2021. 1.Спровођење безбедносних 

мера КОВИД-19. 

 
2.Предавање “Превенција 

насиља”. 

Редовне мере превенције и заштите 

од инфекције КОВИД-19 свакодневно 

се примењују у школи. Сви се 

придржавају прописаних мера и 

редовно се води евиденција о броју 

заражених и ученика у изолацији. 

 
Предавање “ Превенције 

насиља” спровести на часовима 

одељењског старешине и 

грађанског васпитања. 

5. 7. 2. 2022. 1.     Предавање заштита од      Састанку присуствовали сви шланови 

тима. 

КОВИД-а                               Договорена организација предавања 

за све ученике и запослене о правилној 

2. Разно                                    заштити и превенцији у 

случају КОВИД-а. Предавање 
организовано у договору са 
Домом здравља Ковин. 

6. 29. 3. 2022. 1.     Заштита и безбедност        Састанку присуствовали сви чланови 
тима. ученика у школском 

дворишту.                                   Почетак пролећа захтева посебну 

пажњу и заштиту ученика у школском 

2.     Разно                                    дворишту.  
Пошто ученици и запослени бораве 
већи део одмора у школском 
дворишту, 

поред редовног дежурства наставника 
потребно је посебну пажњу обратити 

на безбедно коришћење 

љуљашки и осталих справа 

које се налазе у школском 

дворишту. 

 

Предложено је појачано дежурство и 

поправка справа које нису безбедне. 

7. 27. 4.2022. 1.     Заштита и безбедност        Састанку присуствовали сви чланови 

тима. ученика на екскурзији и 

излету.                                          По правилнику о безбедности ученика 

на излетима и једнодневним и 
вишедневним екскурзијама потребно 
је правилно поступати приликом  
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6.20 Извештај о раду Ученичког парламента 
 

 

 

Координатор/Председник: Јелена Дивнић 

Чланови: 

Јовица Атанацков(заменик) 
 

Ученици 7. и 8. разреда(по два 
ученика из 7. и 8. разреда) 

 
Сара Максимовић 7-1 

Огњен Јовановић 7-1 

Владана Цаптенић 7-2 

Божидар Јевтовић/ Андријана 
Качина 7-2 

Стефан Митровић 7-3 

Викторија Магда 7-3 

Мила Досковић 8-1 

Стефан Савић 8-1 

Стојковић Јана8-1 

Новак Келе 8-2 

Ана Лукић 8-3 

Милица Немет 8-3 

 

 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.9.2021. 

 

 

 

 

 

1.        Договор око 

рада Ученичког 

парламента 

2.         Усвајање 

програма рада 

Ученичког 

парламента 

3.        Одабир 

председника и 

1.        У договору са децом, оформљена 

је група на Виберу-ПАРЛАМЕНТ.  

2.        Усвојен је програм рада Ученичког 

парламента. 

3.        Деца су гласала и изабрана је Мила 

Досковић  8-1 као председник и 

Стефан Савић 8-1 као заменик 

предсеника. 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

подпредсеника 

Ученичког 

парламента 

4.        Одабир чланова 

за Ученичког 

парламента за 

учешће у 

школским 

Тимовима и 

Стручним 

активима 

5.        Упознавање са 

извештајима о 

раду установе 

6.        Договор о 

састанцима чешће 

него прошле 

године.  

7. Разно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обраћање директора 
поводом предлога ученика 
са претходне седнице 

2. Предлози ученика 
поводом Дечије недеље 

4.        Изабрани су чланови Ученичког 

парламента за учешће у школским 

тимовима и Стручним активима:Два 

ученика који ће бити чланови 

Школског одбора: Милица Немет 8-3 

и Божидар Јевтовић 8-2 

Два ученика који ће бити чланови Савета 

родитеља: Ана Лукић 8-3 и Владана 

Цаптенић 7-2 

Члан Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе: Јана Стојковић 82 

Члан Стручног актива за развојно 

планирање:Стефан Митровић 7-3 

Члан Тима за Самовредновање: Новак 

Келе 7-2 

Ученик 7. разреда - Члан Комисије за 

доделу похвале "Свети Сава": Сара 

Максимовић 7-1 

Ученик 7. разреда - Члан комисије за 

доделу похвале "Ученик генерације": 

Огњен Јовановић 7-1 

5.        Ученици су упознати са 

документима и извештајима о раду 

установе и на њихов мејл сви 

документи су им 

прослеђени:Извештај о ГПРШ за 2019-

20,План ГПРШ за 2020-21 Извештај о 

реализацији Школског расвојног 

плана,Извештај о реализованим  и 

План будућих екскурзија, Извештај о 

раду Парламента за 2019-20 г. План 

за текућу годин и Пословник о раду 

Парламента 

6.        Деца имају предлог да се поново 

уведу дежурни ученици,прво осми 

разреди, па затим седми.Оправдање 

за то је да су ученици поново сви 

заједно и да се настава одвија као и 

раније.Предлог је да и редари за 

време великог одмора, свако у својој 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.2022.г. 

3. Разно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

1. Мишљење чланова 
Парламента поводом 
доделе Светосавке 
награде за ученике 8. 
разрењда 

  

  

  

  

учионици, бришу столове,уместо 

теткица, како би се избегла нервоза и 

помогло теткицама.Деца су 

затражила и ЧОС, али не у распореду, 

већ по потреби.Жеља им је и музика 

за време одмора, или преко разгласа 

или телевизора који је у холу( Radio 

play). 

 

 

1. Директор школе обратио се 

ученицима Парламента поводом 

њихових предлога и објаснио им 

да су њихови захтеви добри, али 

да епидемија вируса 

онемогућава школу да дозволи 

да ученици дежурају, јер би тако 

долазили у додир са трећим 

лицима, који посећују школу. 

Исто тако што се тиче 

дезинфекције клупа за то су 

задужени и обучени само 

помоћни радници. Музика за 

време одмора је одличан 

предлог, али ми у школи немамо 

техничких могућности да би то 

спровели, одмах али директор то 

планира да омогући ученицима, 

па ће видети да то у почетку буде 

преко ТВ-а који је у холу 

школе.Директор је на крају 

нагласио и задатак чланова 

Парламента да у школи буду 

пример придржавања мера 

против ширења вируса и 

захвалио се деци на томе. 

2.  Деца су предложила и усвојила 

предлог да ссе у току последња 

два дана сва одељења представе 
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на плакатима, који ће бити 

изложени испред матичних 

учионица. Наставница Јелена ће 

сутра  поделити свим одељењима 

по један хамер.Деца су 

споменула да је и наставница 

Маша спомињала израду 

оригамија, што ће улепшати на 

свој начин са плакатима Дечију 

недељу.Тема плаката је и 

овогодишњи мото Дечије 

недеље:”Дете је само дете да га 

волите и разумете”. 

3. Наставница Јелена је истакла да 

кад год чланови Парламента 

имају неки предлог могу преко 

Вибер групе”Парламент” да 

затраже састанак. 

 

 

 

 

 

1. Наставница Јелена је 

прочитала мишљења 

одељењскис старешина 

поводом предлога 

одељења за Светосавску 

награду. Чланови 

парламента су били 

мишљења да све три 

ученице:Ања Корак 8-1, 

Нађа Пријовић 8-2 и Ана 

Лукић 8-3 залужују да 

понесу Светосавску 

награду. Ања као ђак који 

се истиче у ваннаставним 
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активностима, Нађа као 

ђак за пример и друг за 

све, а Ана као пример 

правог ђака. 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  

28.1.2022.г. 

 

 

 

 

 

13.6.2022.г. 

1.Примедба чланова 

Парламента, ученика 7-3, 

како је направљен распоред 

група за недељу од 31.1-

1.2.2022.г. 

 

 

 

1. Мишљење чланова 

Парламента поводом 

гласања за "Ђака генерације" 

1. Ученица 7-3 , чланица Парламента, 

Викторија Магда, на часу историје, 

изнела је своју примедбу како су за 

недељу која следи одређени дани за 

групу А и Б. Истакла је да ће група А 

имати 5 дана слободно од 27- 31. , а 

група Б само један, 27.1. и већ у 

поинедељак 31.1. долазе у школу. 

Наставница је послала поруку директору 

преко Вибер-а.Директор је одмах 

одговорио да је дошло до забуне код 

одељењских старешина и да су већ 

ученици обавештени о доласку група . 

Директор је обећао да ће се следећи пут 

водити рачуна. Наставница је и додала 

да је вероватно због забуне дошло због 

ненеставног дана за Светог Саву. 

Викторија и Стефан Митровић су 

прихватили одговор и објашњење 

директора. 

1. Чланови Парламента су тајним 

гласањем, свако појединачно гласао за 

предлоге сва три одељења за "ђака 

генерације" 3 , 2 и 1 бод. Предлог 8-1 је 

била Ања Корак, 8-2 Новак Келе и 8-3 

Милица Немет. Највише бодова добила 

је Милица Немет, затим Новак Келе, па 

Ања Корак. 

Закљичак је да ће Ђачки Парламент пред 

Наставничко веће изаћи са следећим 

бројем бодова: Милица Немет 3, Новак 

Келе 2 и Ања Корак 1. 
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6.21 Извештај о раду лица одговорног за праћење поштовање прописаних мера за 
спречавање и сузбијање  заразне болести COVID-19 

 
 
Александра Милошевић, као лице одговорно  за праћење поштовање прописаних мера  за 
спречавање и сузбијање  заразне болести COVID-19, на дневном, недељном и месечном ницоу 
подноси извештаје Школској управи зрељанин. Наведени извештаји заведени су и налазе се у 
школској архиви. 
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7.1 Реализација наставних часова  
 
Сви часови редовне и изборне наставе предвиђени Наставним плановима и програмима 
наставе и учења су реализовани у потпуности.  
 
 

7.2 реализација додатне, допунске и припремне наставе 
 
 
 
 
 
 
 

Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Валентина Жеберан 

Одељење 1-1 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

Српски језик  18 

Математика  17 

 
 
 

Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Вања Рајић 

Одељење I-2 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

Српски језик  19 

Математика  16 

7 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 



Школска 2021/2022. година 

Број часова додатне и допунске наставе током школске 2021/2022. година 
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Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Јевросима Ромић 

Одељење 2/1 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

Српски језик  21 

Математика  21 

Школска 2021/2022. година 
 

Број часова додатне и допунске наставе током школске 2021/2022. година 
 
 
 

Име и презиме 

наставника разредне 

наставе 

Јелена Јовановић 

Одељење 2.-2 
 
 

 
Предмет 

Број часова 

додатне наставе 

Број часова 

допунске наставе 

Српски језик  18 

Математика  18 
 
 
 
 

Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Наташа НИколић 

Одељење 2/3 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

Српски језик / 18 

Maтематика / 18 
 
 
 
 

Име и презиме наставника 
разредне наставе 

ВЕСНА АНЂЕЛКОВ 

Одељење 3-1 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

МАТЕМАТИКА 10 36 

СРПСКИ ЈЕЗИК / 36 
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Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Марија Поповић 

Одељење 3-2 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

Допунска (српски 
језик и математика) и 

додатна настава 

(математика) 

36 36 

 
 
 
 

Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Хермина Ђукић 

Одељење 4-1 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

математика 36 18 

Српски језик / 18 
 
 
 
 

Име и презиме наставника 
разредне наставе 

Снежана Корак 

Одељење 4/2 
 
 

 
Предмет 

Број часова додатне 
наставе 

Број часова допунске 
наставе 

Српски језик / 18 

математика 36 18 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Ана Ритопечки 

Наставни предмет Физика 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

6-1 2 5 - 

6-2 - 5 - 

7-1 - 6 - 

7-2 - 6 - 
7-3 2 6 - 

8-1 - 5 10 
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8-2 - 5 10 

8-3 - 5 10 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Ана Ритопечки 

Наставни предмет Хемија 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

7-1 15 7 - 

7-3 15 7 - 

8-1 15 9 10 

8-2 10 5 10 
8-3 10 9 10 

 
 
 
 

Име и презиме наставника Маја Обрадовић Вукосављевић 

Наставни предмет биологија 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

5-1 13 5 / 

5-2 7 6 / 

5-3 6 5 / 

6-1 17 2 / 

6-2 11 5 / 

7-1 14 4 / 

7-2 0 2 / 

7-3 16 9 / 

8-1 2 6 5 

8-2 19 8 5 

8-3 17 8 6 
 

Број одржаних часова током школске 2021/2022. година 
 
 
 

Име и презиме наставника Бранка Спирковић 

Наставни предмет Географија 
 
 

 
Одељење 

Број планираних 
часова 

Број одржаних 
часова 

8/1 68 67 

8/2 68 67 

8/3 68 67 
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Име и презиме наставника Бранка Спирковић 

Наставни предмет Географија 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

8/1 17 6 13 

8/2 / 6 13 

8/3 17 6 13 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Јасмина Доловачки 

Наставни предмет математика 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

6/1 22 3  

6/2 0 3  

7/1 0 1  

8/2 0 2 22 

8/3 0 2 22 
 
 
 

Нема додатних, а ни допунских часова. 
 
 
 

Име и презиме наставника Марија Михајлов Ђорђевић 

Наставни предмет Српски језик и књижевност 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

5-1 7 6  

5-2 9 3  

5-3 10 10  

6-1 9 9  

6-2 3 8  
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Име и презиме наставника Маша Вулетић 

Наставни предмет Српски језик и књижевнст 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

7 / 1 18 10  

7 / 2 23 10  

7 / 3 26 10  

8 / 1 21 7 35 

8 / 3 33 7 32 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Роберт Мучи 
Наставни предмет Географија 

 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

5-1 5 6 / 

5-2 5 6 / 

5-3 5 6 / 

6-2 6 8 / 

7-1 8 8 / 

7-2 12 8 / 

7-3 8 8 / 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Оља Новокмет 

Наставни предмет Енглески језик 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

3-1 2 3 / 

3-2 2 3 / 

4-1 6 8 / 

4-2 6 8 / 
 
 
 

Име и презиме наставника Александар Милошевић 

Наставни предмет Техника и технологија 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 
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7-2 0 0 40 

8-3 0 0 40 

8-1 0 0 40 

5-2 0 0 40 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Братислав Новокмет 

Наставни предмет Математика 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

5-1 8 8 - 

5-2 14 8 - 
5-3 14 8 - 

7-2 14 8 - 

7-3 14 8 - 

8-1 14 6 26 

    
    

    

    

    
 
 
 
 

Име и презиме наставника Јелена Дивнић 

Наставни предмет Историја 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне нас- 

таве 

5-1 - 6 - 

5-2 - 6 - 

5-3 - 5 - 

6-1 41 1  

6-2 35   

7-2 42 1  

8-1   13 

8-2   12 

8-3   13 
 
 
Припремна настава са осмацима рађена је на редовним часовима почевши од 

последње недеље априла до 13.јуна 2022.г. ,што се и показалио као добро, с обзиром да ме је 

болест натерала на боловање. 
 

Јелена Дивнић
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Име и презиме наставника Маријана Илић 

Наставни предмет енглески језиик 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

5-1 - 7 - 

5-3 - 7 - 

6-1 - 4 - 

6-2 - 4 - 
7-1 - 4 - 

7-2 - 4 - 

7-3 - 4 - 

8-1 22 4 - 

8-2 - 4 - 

8-3 14 4 - 
    

 
 
 
 

Име и презиме наставника Данијела Станковић Ћулибрк 

Наставни предмет Српски језик и књижевност 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

8-2 55 12 34 и више 
 
 
 
 

Име и презиме наставника Оливера Милер-Здравковић 

Наставни предмет немачки језик 
 
 

 
Одељење 

 
Број часова додатне 

наставе 

 
Број часова допунске 

наставе 

Број часова 
припремне 

наставе 

5-1 2 11  

5-2 1 4  

5-3 2 2  

6-1 5 5  

6-2 10 2  
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7-1 1 1  

7-2 1 2  

7-3 0 0  

8-1 5 4  

8-2 3 0  

8-3 1 5  
 
 
 
 
 

7.3 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, 
предметима и укупно  на крају 1. полугодишта школске 2021/2022. године 
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7.4 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, 
предметима и укупно  на крају 2. полугодишта школске 2021/2022. године 
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Изостанци – крај 2. полугодишта школске 2021/2022. године 
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5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима током школске 
2021/2022. године 

 
 

 
Ученик генерације 

Име и презиме ученика Одељење Одељењски старешина 

Барбара Будимлић 8-1 Братислав Новокмет 

 
Носиоци Дипломе „Вук Караџић“ 

 
Списак ученика  

који су током школске 2021/2022. године  
учествовали на републичком такмичењу 

Име и презиме 
ученика 

Одељење Име и презиме 
наставника / ментора 

Назив такмичења Ниво 

Ана Лукић 8-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Републички 

Милица Немет 8-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Републички 

Новак Келе 8-2 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Републички 

Стефан Митровић 7-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Републички 

Барбара 
Будимлић 

8-1 Маријана Илић Такмичење из енглеског 
језика 

Републички 

Максим Адамов 6-2 Ања Кирилов Физичко васпитање (скок 
у даљ) 

Републички 

 
Списак ученика  

који су током школске 2021/2022. године  
освојили једно од прва три  места на покрајинском или окружном такмичењу 

Име и презиме 
ученика 

Одељење Име и презиме наставника / 
ментора 

Назив такмичења Ниво Освојено 
место 

Николина Алексић 1-2 Вања Рајић Пажљивкова смотра Окружни 2. 

Душан Аризановић 1-1 Вања Рајић Пажљивкова смотра Окружни 2. 

Аљоша Николић 1-2 Вања Рајић Пажљивкова смотра Окружни 2. 

Сара Труја 1-2 Вања Рајић Пажљивкова смотра Окружни 2. 

Име и презиме ученика Одељење Одељењски старешина 

Барбара Будимлић 8-1 Братислав Новокмет 

Новак Келе 8-2 Данијела Станковић Ћулибрк 

Јана Стојковић 8-2 Данијела Станковић Ћулибрк 

Нађа Пријовић 8-2 Данијела Станковић Ћулибрк 

Ана Лукић 8-3 Јасмина Доловачки 

Милица Немет 8-3 Јасмина Доловачки 
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Срна  Максимовић 2-1 Јевросима Ромић Смотра рецитатора  
„Песниче народа мог“ 

Регионални 1. 

Душан Ранђеловић 3-1 Весна Анђелков Смотра рецитатора  
„Песниче народа мог“ 

Регионални 1. 

Мила Митровић 5-1 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 1. 

Матеја Мариновић 6-1 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 1. 

Милица Немет 8-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 1. 

Милица Петковић 5-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 2. 

Стефан Митровић 7-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 2. 

Ана Лукић 8-3 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 3. 

Новак Келе 8-2 Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Такмичење из биологије Окружни 3. 

Барбара Будимлић 8-1 Маријана Илић Такмичење из енглеског 
језика 

Окружни 1. 

Тадија Поповић 8-3 Маријана Илић Такмичење из енглеског 
језика 

Окружни 2. 

Барбара Будимлић 8-1 Бранка Спирковић Географија Окружни 3 

Владимир 
Лакићевић  

6-1 Јелена Дивнић Историја Окружни 2. 

Душан Гвозденовић 6-1 Јелена Дивнић Историја Окружни 3. 

Душан Гвозденовић 6-1 Јасмина Доловачки Математика Окружни 3. 

Катарина Радивој 7-3 Маша Вулетић Српски језик и језичка 
култура 

Окружни 3. 

Милица Петковић 5-3 Марија Михајлов Ђорђевић Српски језик и језичка 
култура 

Окружни 1. 

Матеја Мариновић 6-1 Марија Михајлов Ђорђевић Српски језик и језичка 
култура 

Окружни 2. 

Јана Стојковић 8-2 Данијела Станковић Ћулибрк Књижевна олимпијада Окружни 3. 

Исидора Глигоријев 7-3 Ана Ритопечки Хемија Окружни 1. 

Анђела Стефановић 7-1 Ана Ритопечки Хемија Окружни 3. 

Барбара Будимлић 8-1 Ана Ритопечки Хемија Окружни 3. 

Андрија Будимлић  8-2 Ања Кирилов Спортски риболов Окружни 1. 

Ђурић Алекса  8-2 Ања Кирилов Спортски риболов Окружни 1. 

Стефан Радованов 6-1 Ања Кирилов Спортски риболов Окружни 1. 
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8.1 Пробни завршни испит 
 
 
 

Математика 

Просечно постигнуће генерације на тесту из 
математике (изражено у бодовима на скали 
од 0-20, заокружено на две децимале) 

8,86 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања)  

Тест је коректан, нема неких замерки. 

 

Српски језик 

Просечно постигнуће генерације на тесту из 
српског језика (изражено у бодовима на 
скали од 0-20, заокружено на две 
децимале) 

8/1  10,9 
8/2  11,4 
8/3  9,4 
просечан број бодова на нивоу генерације: 
10,75 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Маша Вулетић 

Тест је коректно оформљен,водили су рачуна 
о околностима које су ,надам се,иза 
нас.Поједини задаци су могли да носе и 0,5 
бодова .Постигнути резултати су у складу са 
просечним бројем бодова за нашу школу 
годинама уназад-то је 11 бодова. 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Данијела Станковић Ћулибрк 

Овогодишњи тест је у односу на претходне 
(не рачунајући прошлу годину) био нашто 
мање захтеван, али, сматрам, у складу са 
околностима у којима су ученици похађали 
наставу две године, па је мој закључак да су 
постигнућа приближна у односу на 
претходни период. 
 Замерке: На поједине задатке је могуће 
тачно одговорити потпуно случајно, а са 
друге стране сматрам неправедним да се 
детету не признаје поен и када су задатке са 
три или више одговора одговорили 
делимично тачно само зато што имају један 
нетачан одговор (сматрам да то није реално 
мерило знања). 

 
 
 
 

8 ЗАВРШНИ ИСПИТ 
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Комбиновани тест 

Просечно постигнуће генерације на 
комбинованом тесту (изражено у бодовима 
на скали од 0-20, заокружено на две 
децимале) 

12,54 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Јелена Дивнић 

 За  разлику од претходних година, децу су 
три задатка имала из градива шестог 
разреда, када су последње тромесечје били 
на онлајн настави, што се и примећује како 
су урадили 1., 3., и 4. задатак. Нема 
оправдања, са њима се понављало на 
редовним часовима, дато им је у гугл 
учионици.  

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Маја Обрадовић Вукосављевић 

Сматрам да су захтеви на овом тесту били 
нешто мањи. 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Бранка Спирковић 

Задаци на тесу су били коректни.  
Просек по ученику је 3,23 тачна одговора, од 
укупно 4 задатка. 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Ана Ритопечки (физика и 
хемија) 

Физика- Задаци су били примерени 
Хемија- Прва два су била примерена.  
Трећи задатак се односио на протеине, а то 
градиво ученици још увек нису радили. 

Коментар наставника о квалитету тестова и 
задатака у тестовима (уписати кључна 
запажања) – Наталија Петровић (хемија) 

Хемија- Прва два задатка су била примерена. 
Трећи задатак ученици још увек нису 
радили. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Школска управа Пун назив основне школе Место и општина

Излазност генерације 

на пробни завршни 

испит тест из 

математике (обавезно 

изражено у 

процентима - %)

Излазност генерације 

на пробни завршни 

испит тест из 

српског/матерњег 

језика (обавезно 

изражено у 

процентима - %)

Излазност генерације 

на пробни завршни 

испит комбиновани 

тест (обавезно 

изражено у 

процентима - %)

Просечно постигнуће 

генерације на тесту из 

математике (изражено у 

бодовима на скали од 0-

20, заокружено на две 

децимале)

Просечно постигнуће 

генерације на 

комбинованом тесту 

(изражено у бодовима 

на скали од 0-20, 

заокружено на две 

децимале)

Просечно постигнуће 

генерације на тесту из 

српског језика 

(изражено у бодовима 

на скали од 0-20, 

заокружено на две 

децимале)

Коментар наставника о квалитету 

тестова и задатака у тестовима (уписати 

кључна запажања)

Коментар директора и супервизора о 

квалитету процеса пробног/завршног 

испита - кораци, процедуре, обрасци)

Зрењанин "ЂУРА ЈАКШИЋ" Ковин/Ковин 100,00% 100,00% 100,00% 8,86 12,54 10,75 Задаци на тесу су били коректни. Све је протекло у реду.

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
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8.2 Завршни испит 
 
 

ШКОЛСКА КОМИСИЈА 

 
 

ШИФРА МАТИЧНИ БРОЈ НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ОПШТИНА 

1528 08012504 ОШ "Ђура Јакшић" Ковин Ковин 

 
 

Одењењске старешине Укупан број ученика 8. 
разреда 

Термини пробног завршног 
испита 

 Братислав Новокмет 
 Данијела Станковић 

Ћулибрк 
 Јасмина Доловачки 

укупно 63 ученика 
61 – стандардни тест 

2 – ИОП2 

Математика, 27. јун 2022. од 9.00 
Српски језик, 28. јун 2022. од 9.00 
Комбиновани тест, 29. јун  2022. од 
9.00 

 

 

Школска комисија 

Школа Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

Место Ковин 

Директор 
председник Школске комисије Саша Петровић 

Секретар Емилија Дракулић 

Координатор Марија Поповић 

Информатичар Милош Лалић 

Супервизор из наше школе Јовица Атанацков 

 

Дежурни наставници из наше школе 
Датум дежурства: 27, 28. и 29. јун 

2022. 
Име и презиме 

наставника 
Дежура у 

Валентина Жеберан  
Вања Рајић  
Јевросима Ромић  
Хермина Ђукић 
Оља Новокмет  (резервни 
дежурни) 

ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин 

Јелена Јовановић  
Наташа Николић  
Снежана Корак  
Јована Крстић (дежурни 
наставник) 

ОШ „Бора Радић“ Баваниште 
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СУПЕРВИЗОР ЗА НАШУ ШКОЛУ 

 
Славка Ивковић – ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 
 

 

Дежурни наставници из других школа 
Датум дежурства: 27, 28. и 29. јун 2022. 

 

1.  Зејак Миљана 08677301 | ОШ "Десанка Максимовић" | Ковин 

Зејак Миљана 08677301 | ОШ "Десанка Максимовић" | Ковин 

Зејак Миљана 08677301 | ОШ "Десанка Максимовић" | Ковин 

2.  Албу Гордана 08677301 | ОШ "Десанка Максимовић" | Ковин 

Албу Гордана 08677301 | ОШ "Десанка Максимовић" | Ковин 

Албу Гордана 08677301 | ОШ "Десанка Максимовић" | Ковин 

3.  Атанасковић Горан 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Атанасковић Горан 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Атанасковић Горан 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

4.  Душанић Јован 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Душанић Јован 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Душанић Јован 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

5.  Антић Јасмина 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Антић Јасмина 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Антић Јасмина 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

6.  Васић Биљана 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Васић Биљана 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Васић Биљана 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

7.  Радуловић Зорица 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Радуловић Зорица 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Радуловић Зорица 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

8.  Ђурашиновић Тамара 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Ђурашиновић Тамара 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

Ђурашиновић Тамара 08012148 | ОШ "Бора Радић"  | Баваниште 

9.  Новокмет Данијела 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

Новокмет Данијела 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

Новокмет Данијела 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

10.  Петковић Јелица 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

Петковић Јелица 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

Петковић Јелица 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

11.  Анђелков Божидар 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

Анђелков Божидар 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 

Анђелков Божидар 08012199 | ОШ "Јован Јовановић Змај" | Ковин 
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Дежурни наставници из школе за учионицу продужени боравак 

 

Весна Анђелков  
Бранкица Николић  

Продужени боравак 

 

 

 

ПРЕГЛЕДАЧИ 

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ 

Ана Ритопечки Физика 

Хемија 

Марија Михајлов Ђорђевић Српски језик и књижевност 

Јелена Дивнић Историја 

Роберт Мучи Географија 

Јасмина Доловачки Математика 

Братислав Новокмет Математика 

Данијела Станковић Ћулибрк Српски језик и књижевност 

Маша Вулетић Српски језик и књижевност 

Маја Обрадовић Вукосављевић Биологија 

 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА 

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ 

Ана Ритопечки Физика 

Хемија 

Марија Михајлов Ђорђевић Српски језик и књижевност 

Јелена Дивнић Историја 

Роберт Мучи Географија 

Јасмина Доловачки Математика 

Братислав Новокмет Математика 

Данијела Станковић Ћулибрк Српски језик и књижевност 

Маша Вулетић Српски језик и књижевност 

Маја Обрадовић Вукосављевић Биологија 
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АЛИБУНАР             
 Школа Место Уче

н. 
Ву

к 
6 раз 7 раз 8 раз ОШ Мате

м 
Мате

р 
Комб З

И 
Σ 

1 Братство-јединство Алибунар 30 3 15,22 14,59 15,07 44,88 10,27 8,46 10,13 28,86 73,74 
2 Душан Јерковић Б. Карловац 40 5 16,77 16,27 16,24 49,28 6,84 7,11 7,94 21,89 71,17 
3 Сава Вељковић Добрица 14 0 15,96 15,30 14,95 46,21 8,10 7,87 8,38 24,35 70,56 
4 Милош Црњански Иланџа 17 1 16,77 15,53 16,26 48,56 9,04 7,28 9,02 25,34 73,90 
5 ТГ Масарик Јаношик 8 0 15,00 14,71 15,10 44,81 7,96 4,84 9,71 22,51 67,32 
6 3. октобар Локве 11 5 15,78 15,18 15,34 46,30 7,93 7,38 10,40 25,71 72,01 
7 2. октобар Николинци 12 0 14,73 14,11 15,00 43,84 7,15 7,37 8,24 22,76 66,60 
8 1. мај Владимиро

вац 
37 6 14,87 14,41 15,26 44,54 8,13 8,25 11,51 27,89 72,43 

УКУПНО   169 15,64 15,01 15,40 46,05 8,18 7,32 9,42 24,91 70,97 
БЕЛА ЦРКВА             
 Школа Место Уче

н. 
Ву

к 
6 раз 7 раз 8 раз ОШ Мате

м 
Мате

р 
Комб З

И 
Σ 

1 Доситеј Обрадовић Бела Црква 29 6 16,22 15,69 15,93 47,84 7,86 9,87 10,86 28,59 76,43 
2 Жарко Зрењанин Бела Црква 39 17 18,77 18,22 18,70 55,69 8,93 7,02 10,69 26,64 82,33 
3 Михаил Садовенау Гребенац 5 1 18,41 16,64 16,40 51,45 6,58 8,37 10,15 25,10 76,55 
4 Ђорђе Малетић Јасеново 22 2 15,55 14,95 14,70 45,20 7,05 6,03 9,29 22,37 67,57 
5 Сава Мунћан Крушчица 10 2 15,74 14,74 15,89 46,37 9,78 10,79 10,82 31,39 77,76 
6 Мара Јанковић Кусић 16 1 16,18 15,25 16,45 47,88 8,90 8,17 12,53 29,60 77,48 
7 Марко Стојановић Врачев Гај 22 1 13,98 13,82 14,56 42,36 7,89 6,52 9,40 23,81 66,17 

УКУПНО   143 16,41 15,62 16,09 48,11 8,14 8,11 10,53 26,79 74,90 
КОВАЧИЦА             
 Школа Место Уче

н. 
Ву

к 
6 раз 7 раз 8 раз ОШ Мате

м 
Мате

р 
Комб З

И 
Σ 

1 Сава Жебељан Црепаја 40 5 17,50 17,20 16,71 51,41 7,70 7,30 8,97 23,97 75,38 
2 Моша Пијаде Дебељача 35 7 17,34 16,61 16,62 50,57 6,51 7,28 9,51 23,30 73,87 
3 Михаило Пупин Идвор 8 1 15,22 14,86 15,60 45,68 6,54 6,87 8,36 21,77 67,45 
4 Млада Поколења Ковачица 44 3 16,75 15,96 16,21 48,92 6,43 5,95 7,94 20,32 69,24 

5 Маршал Тито Падина 56 4 16,55 16,10 16,09 48,74 6,47 5,58 7,97 20,02 68,76 
6 Лукреција 

Анкуцић 
Самош 10 3 16,54 15,95 15,92 48,41 5,79 5,72 7,84 19,35 67,76 

7 Свети Георгије Уздин 18 3 15,67 14,96 15,34 45,97 5,20 5,61 7,82 18,63 64,60 

УКУПНО   211 16,51 15,95 16,07 48,53 6,38 6,33 8,34 21,05 69,58 
КОВИН             
 Школа Место Уче

н. 
Ву

к 
6 раз 7 раз 8 раз ОШ Мате

м 
Мате

р 
Комб Бод Σ 

1 Бора Радић Баваниште 50 7 15,38 14,61 15,20 45,19 6,87 6,89 8,44 22,20 67,39 
2 Паја Магановић Делиблато 18 3 13,98 13,33 13,82 41,13 4,87 4,03 5,99 14,89 56,02 
3 Предраг Кожић Дубовац 7 1 16,33 15,61 16,22 48,16 5,52 6,27 8,65 20,44 68,60 
4 Миша Стојковић Гај 19 2 16,76 16,04 16,34 49,14 7,68 6,81 8,99 23,48 72,62 
5 Десанка 

Максимовић 
Ковин 30 6 17,03 15,97 15,92 48,92 6,63 7,45 9,40 23,48 72,40 

6 ЈЈ Змај Ковин 26 3 16,35 15,50 15,80 47,65 6,17 7,06 8,10 21,33 68,98 

7 Ђура Јакшић Ковин 63 6 17,44 16,67 16,21 50,32 7,04 7,83 9,89 24,76 75,08 
8 Сава Максимовић Мраморак 22 2 15,77 15,11 15,05 45,93 8,20 7,02 10,64 25,86 71,79 
9 Ђура Филиповић Плочице 19 0 15,35 15,41 15,18 45,94 4,24 5,46 6,67 16,37 62,31 
10 Жарко Зрењанин Скореновац 10 2 15,68 15,08 14,80 45,56 4,74 5,40 6,34 16,48 62,04 

УКУПНО   264 16,01 15,33 15,45 46,79 6,20 6,42 8,31 20,93 67,72 
ОПОВО             
 Школа Место Уче

н. 
Ву

к 
6 раз 7 раз 8 раз ОШ Мате

м 
Мате

р 
Комб З

И 
Σ 
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1 Доситеј Обрадовић Опово 94 7 15,42 14,97 15,39 45,78 5,74 6,19 8,38 20,31 66,09 

УКУПНО    94 15,42 14,97 15,39 45,78 5,74 6,19 8,38 20,31 66,09 
ПЛАНДИШТЕ             
 Школа Место Уче

н. 
Ву

к 
6 раз 7 раз 8 раз ОШ Мате

м 
Мате

р 
Комб Бод Σ 

1 ЈЈ Змај Хајдучица 27 1 13,02 11,60 12,36 36,98 4,93 5,84 7,09 17,86 54,84 
2 Доситеј Обрадовић Пландиште 46 8 16,30 15,82 16,41 48,53 6,44 6,76 8,53 21,73 70,26 
3 ЈС Поповић Велика 

Греда 
16 3 16,34 15,70 15,87 47,91 7,72 7,62 11,73 27,07 74,98 

УКУПНО    89 15,22 14,37 14,88 44,47 6,36 6,74 9,12 22,22 66,69 
 
 
 
 

АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“  НА ЗАВРШНОМ 
ИСПИТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.  

 

предмет: Српски језик и књижевност 
 

Структура теста 
Тест из српског језика садржао је 20 задатака груписаних у четири области.  Највише је 

задатака (9) из области Граматика, лексика, народни и књижевни језик, затим из 
Књижевности (6), три задатка су из области Писано изражавање и два из области Вештина 
читања и разумевање прочитаног. Према нивоу постигнућа, највише је задатака са основног 
нивоа (девет), седам задатака припада средњем нивоу, а четири напредном. Од ученика се 
очекивало да у 17 задатака изаберу један или више од понуђених одговора, док се у 
преостала три задатака подразумевало да ученици дају краћи или нешто дужи одговор који 
садржи образложење. 
 

р.бр./ ниво 

ст. 

Област стандарда Тип задатка Стандар

д 

1. ОН Вештина читања и разумевање прочитаног  Вишеструки 

избор  

СЈ.1.1.7. 

2. НН Вештина читања и разумевање прочитаног  Вишеструки 

избор  

СЈ.3.1.3. 

3. ОН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Вишеструки 

избор  

СЈ.1.3.4. 

4. ОН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Вишеструки 

избор  

СЈ.1.3.6. 

5. СН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Отворени 

одговор  

СЈ.2.3.3. 

6. СН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Вишеструки 

избор  

СЈ.2.3.5. 
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7. СН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Вишеструки 

избор  

СЈ.2.3.6. 

8. НН. Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Отворени 

одговор  

СЈ.3.3.2. 

9. НН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Отворени 

одговор  

СЈ.3.3.5. 

10. СН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Вишеструки 

избор  

СЈ.2.3.10. 

11. ОН Граматика, лексика, народни и књижевни 

језик  

Вишеструки 

избор  

СЈ.1.3.17. 

12. ОН Писано изражавање  Вишеструки 

избор  

СЈ.1.2.8. 

13. ОН Писано изражавање  Вишеструки 

избор  

СЈ.1.2.8. 

14. СН Писано изражавање  Вишеструки 

избор  

СЈ.2.2.5. 

15. ОН Књижевност  Вишеструки 

избор  

СЈ.1.4.1. 

16. ОН Књижевност  Вишеструки 

избор  

СЈ.1.4.5. 

17. ОН Књижевност  Вишеструки 

избор  

СЈ.1.4.7. 

18. СН Књижевност  Вишеструки 

избор  

СЈ.2.4.5. 

19. СН Књижевност  Вишеструки 

избор  

СЈ.2.4.6. 

20. НН Књижевност  Вишеструки 

избор  

СЈ.3.4.6. 

 
 
 

 
Анализа резултата 
 
Табеларни приказ постигнућа по нивоима, изражен у процентима: 

Ниво 
стандарда 
постигнућа 

Проценат постигнућа по 
нивоима 

Циљ у односу на 
републичнки просек 

основни 65,57% 80 или више % тачних 
одговора 
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Табеларни приказ показује да је школа на Завршном испиту школске 2021/2022. године на 
тесту из матерњег језика постигла значајно боље резултате у односу на ранији низ година, 
посебно код задатака средњег и нарочито напредног нивоа, где је значајно прешла задате 
циљеве. Таккође је јасно видљив заостатак у односу на очекивања у односу на основни ниво 
задатака, који још увек није достигао тражени циљ, што је у континуитету са досадашњим 
резултатима школе на Завршном испиту из предмета Српски језик и књижевност, а што нам 
је показатељ да знатније треба уложити напоре на пољу постигнућа у вези са задацима са 
основног нивоа. 
Према типу задатака, очекивано су значајно бројнији тачни задаци затвореног типа, што је 
случај на свим тестирањима до сада. Сам тест био је конципиран тако да је врло мало (свега 
три) задатка било конципирано тако да је требало дописати одговор, што се може узети као 
могући разлог овако значајног побољшања резултата у односу на претходне године, али што, 
с друге стране, није неоправдано с обзиром на услове у којима је генерација стицала знања 
из овог (и других предмета) током другог циклуса образовања, а у односу на пандемијске 
прилике, те различите облике организације наставе током истих. 
Такође ваља нагласити да је интерном анализом, на нивоу општине наша школа из предмета 
Српски језик и књижевност постигла најбољи резултат, узимајући у обзир просечан број 
бодова на тесту, о чему сведочи доња табела. Иста интерна анализа показала је да је у том 
смислу једно одељење из школе по истом критеријуму чак прешло републички просек, што 
представља такође знак напредовања у односу на претходне године. 

средњи 62,29% 50 или више % тачних 
одговора 

напредни 61,47% 25 или више % тачних 
одговора 
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Ковин, септембар 2022.                                                Чланови актива за Српски језик и 
књижевност: 
                                                                                                     Марија Михајлов Ђорђевић 
                                                                                                     Маша Вулетић 
                                                                                                     Данијела Станковић Ћулибрк 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
На завршни испит из математике је изашло 63 ученика, од којих је двоје ученика 

радило тест по ИОП-2. Просечан број бодова је био 7,04 што је изнад општинског, али и 
испод републичког просека. Такође је и број бодова већи него што је био на пробном 
завршном испиту 

Тебала резултата ученика школе на пробном и на завршном испиту по тесту и 
поређење завршног  испита са општинским и републичким просеком. Бодови су 
помножени са одговарајућим коефицијентом за тест: 
 
 
 

Анализа завршног испита из математике 2021/22. 
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Пробни – школа 5,76 

Завршни – школа 7,04 

Завршни – општина 6,196 

Завршни - република 8,034 

 
 
На тесту је било 20 задатака, 9 основног, 7 средњег и 4 напредног нивоа.  Задаци су урађени 
са следећим успехом: 

задатак Бр. тачних % стандард 

1 46 75,41% МА.1.1.2. 

2 49 80,33% МА.1.1.5. 

3 46 75,41% МА.1.2.2. 

4 34 55,74% МА.1.2.3. 

5 39 63,93% МА.1.3.2. 

6 48 78,69% МА.1.3.6. 

7 53 86,89% МА.1.4.2. 

8 39 63,93% МА.1.5.2. 

9 44 72,13% МА.1.5.4. 

10 28 45,90% МА.2.1.2. 

11 35 57,38% МА.2.2.2. 

12 35 57,38% МА.2.2.4. 

13 43 70,49% МА.2.3.1. 

14 20 32,79% МА.2.3.4. 

15 42 68,85% МА.2.4.2. 

16 25 40,98% МА.2.5.2. 

17 18 29,51% МА.3.1.2. 

18 0 0,00% МА.3.2.3. 

19 0 0,00% МА.3.3.2. 

20 7 11,48% МА.3.5.4. 
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        Укупно гледајући по нивоима постигнут је следећи успех: 

Основни ниво 72,50% 

Средњи ниво 53,40% 

Напредни 
ниво 10,25% 

 
        Из табеле се види да су основни и напредни ниво урађени испод очекиваних резултата, 
а средњи ниво изнад. 
Задаци који су урађени испод очекиваног су задаци из следећих стандарда: 
МА.1.2.3. ученик уме да  сабира, одузима и множи мономе 
МА.1.3.2. ученик уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући  
Питагорину теорему) 
МА.1.5.2.ученик уме да  прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и 
одреди минимум или максимум зависне величине 
МА.1.5.4.ученик уме да  одреди задати проценат неке величине 
МА.2.3.4. ученик влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и 
запремину када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 
МА.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 
трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 
МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 
њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 
формулацији задатка; уме да их конструише 
МА.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 
      Може се уочити да су најслабије урађени задаци из геометрије, основних операција са 
полиномима и проценат и то су области на које треба посебно обратити пажњу у даљем 
раду. 
       
         Братислав Новокмет 
       Професор математике 
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20,00%
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Проценат успешности по задацима
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Анализа завршног испита- комбиновани тест, биологија у  школској 
2021/2022. години 

 
                На завршном испиту у комбинованом тесту било је 5 питања из биологије: 8. и 9. 
основног нивоа, 10. и 11. средњег нивоа и 12. напредног нивоа. Сви задаци су били по типу 
заокруживања/означавања понуђеног тачног одговора.  
               На задатке основног нивоа тачне одговоре дало је 95,08% ученика, чиме је 
критеријум од 80% задовољен. На задатке средњег нивоа тачне одговоре дало је 59,02% 
ученика, чиме је критеријум од 50% задовољен. На задатке напредног нивоа тачне одговоре 
дало је 91,8% ученика, чиме је критеријум од 20% задовољен.  
               Није било неурађених задатака. Ученици су највише грешили одговарајући на 11. 
задатак, сматрам због брзоплетости у читању самог задатка. Задаци нису били превише 
захтевни, а олакшавајућа околност јесу понуђени одговори. 
                Ученици који су радили по ИОП2 програму, такође су имали задовољавајуће 
резултате. 
              Са садашњим 8. разредом наставиће се рад као и до сада. Ученици ће се за завршни 
испит припремати како на редовним часовима, тако и кроз часове допунске, додатне  и 
припремне наставе. 
 
                                                        Предметни наставник, Маја Обрадовић Вукосављевић 
 
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2021.г.И ПОРЕЂЕЊЕ СА УСПЕХОМ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 
 
ПРЕДМЕТ . Историја 
ОДЕЉЕЊЕ:8-1, 8-2,8-3 
БР. УЧЕНИКА: 61` 
 
Табела1. Анализа резултата завршног испита по питањима 

Бр.пита
ња 

Процена нивоа 
знања по 
питањима(основ
ни, средњи 
напредни)  

Број и % 
ученика 
који је у 
потпуност
и 
одговори
о 

Број и % 
ученика 
који је 
делимичн
о 
одговори
о 

Број и % 
ученика 
који је 
погрешно 
одговори
о 

Број и % 
ученика 
који је 
није 
приступио 
решавању 
задатка 

 
 
Остваре
ни број 
бодова 

 
Број 
ученик
а  

% 

 

 
Број 
ученик
а  

% 

 

 
Број 
ученик
а  

% 

 

 
Бр. 
ученик
а  

% 
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1  основни 57 - 
93,44%
  

 4-6,56 %
  

 57 

2 средњи 49 - 
80,33% 

 
 

12   19,67% 

 
 49 

3 средњи 25 - 
40,98%
  

29- 47,54 7- 11,48 %
  

 
 

39,5 

4 напредни      24- 
39,34% 

 37-  60,66     24 

  
КОМЕНТАР (НАЈБОЉЕ УРАЂЕНО ПИТАЊЕ, НАЈСЛАБИЈЕ...) : ...) Најбоље је урађен први 
задатак (17)н-одређивање века, а затим и други -појам феуда. Први задатак је готово на 
сваком часу понављан.Најслабије последњи- требало је повезати извор са берлинским 
конгресом и заокружити годину одржавањал.Берлински конгрес се стално понављао. 
Очигледно да би  у следећој генерацији требала да ставим акценат на читању историјских 
извора и њиховим повезивањем са догађајима. 
 
БР.УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРИО НА СВА ПИТАЊА: 12 
БР. УЧЕНИКА КОЈИ НИЈЕ ОДГОВОРИО НИ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ: 0 
 
Табела 2: Поређење постигнућа и остварености резултата по нивоима знања 

Остварени успех ученика на крају 
године 

Средња 
оцена 
предмета 

Остварени резултати на 
завршном по образовним 
стандардима  

Просечни 
број 
бодова 

оцена 5 4 3 2 1 4.72 основни средњи напредни 2.78 

Број 48 12 3   57 49-2 
25 и 29-
0.5-3 

24 

% 76,19 19,04 4,76    93,94 % 80.33 
40,98 и 
47,54 

39,34% 69.5% 

 
 
 
КОМЕНТАР: Ученици нису озбиљно схватили да је , поред учења и понављања са 
наставником, требало научити градиво претходних разреда. 
 
 
МЕРЕ ПОБОЉШАЊА: Константно понављање, али и оцењивање поновљеног градива 
претходних разреда. 

август 2021.год. 
 

Наставник: 
Јелена Дивнић 
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Анализа комбинованог теста са пробног завршног испита 

 

Предмет: Географија 

 
Разред и одељење: VIII-1, VIII-2 и VIII-3 

Наставник: Бранка Спирковић 

 

- На комбинованом тесту било је четири питања из географије – то су питања број 13, 

14, 15 и 16. 

- Сви ученици радили су пробни завршни тест.  

 

У датој табели налазе се резултати комбинованог теста – део који обухвата задатке из 

географије. 

Број 

питањ

а 

Област 

стандарда 

Стандар

д  

Тип 

задатка 

Број 

тачних 

одговор

а 

Број   
Делимично 

тачних 

одговора 

Број 

нетачни

х 

oдговор

а 

Није 

дат 

одгово

р 

13. Географск

е вештине 

ГЕ.1.1.1. Повезивањ

е у табели 

40 1 20 / 

14. Друштвен

а 

географија 

ГЕ.1.3.1. Вишеструк

и избор 

48 / 12 1 

15. Регионалн

а 

географија 

ГЕ.2.4.1. Вишеструк

и избор 

43 / 18 / 

16. Регионалн

а 

географија 

ГЕ.3.4.3. Повезивањ

е  у табели 

40 1 20 / 

Укупно 171 2 70 1 

 

- Питање број 13 спада у основни ниво и очекује се да ученик/ученица разуме појам 

- оријентације и наводи начине оријентисања. На ово питање тачан одговор дало је 

65,57% ученика, делимично тачан одговор дало је 1,64% ученика, а нетачно је 

одговорило 32,79% ученика. 

- Питање број 14 спада у основни ниво и очекује се да ученик/ученица познаје основне 

појмове о становништву и уочава њихов просторни распоред.  На ово питање тачан 

одговор дало је 78,69% ученика, нетачно је одговорило 19,67% ученика, а одговор 

није дало 1,64% ученика. 

- Питање број 15 спада у средњи ниво и очекује се да ученик/ученица описује 

природне и 

друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије. На ово питање 

тачан одговор дало је 70,49% ученика, а нетачно је одговорило 29,51 %, ученика. 
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- Питање број 16 спада у напредни ниво и очекује се да ученик/ученица. објашњава 

географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште 

и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије. На ово 

питање тачан одговор дало је 65,57% ученика, делимично тачан одговор дало је 

1,64% ученика, а нетачно је одговорило 32,79% ученика. 

  

- Од укупно четири питања из географије, у просеку је по ученику било 2,80 тачних и 

1,15 нетачних одговора, 0,03 делимичних одговора и 0,02 без одговора.  

 

- Неуобичајено је да су ученици исто урадили питање број 13 са основног нивоа и 

питање број 16 са напредног нивоа. Најбоље су урадили питање број 14 са основног 

нивоа. 

 

 

Наставник географије 

Бранка Спирковић 

 
 
 
 
 

Извештај  -Завршни испит-историја 
 
- На почетку школске 2021/22. 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 два  ученика коjима је 
потребна додатна подршка у образовању – образује се по ИОП – у 2.  
 
-   Припремна  настава  за  VIII разред одржавала се   преко Гугл учионице, на редовним 
часовима,када је наставна јединица дозвољава, понављало се градиво од петог 
разреда.Постављен је у учионици материјал са скраћеним градивом, фотографијама и 
тестовима. Градиво осмог разреда завршено  је до пролећног распуста и  у мају  и јуну 
наставило се, на редовним часовима, са понављањем градива , али је тада цео час био 
посвећен понављању градива .  Након завршетка наставе, нажалост, наставница се 
разболела, тако да је остало пар задатака у Збирци неурађених. 
 
 Наставница није била задовољна пробним тестом, али Завршни тест је урађен боље. 
        Наравно да  четири задатка нису мерило знања ученика. Ова генерација је генерација 
под епидемијом била од последњег тромесечја шестог разреда. Од 61 ученика који су радили 
завршни тест 12 ученика су  урадила сва четири задатка тачно , 7 ученика 3,5 задатка, 13 
ученика 3 задатка, 16 ученика 2.5 задатка ,  3 ученикаа 2 задтака, 5 ученика 1.5 задатка,  4 
ученика 1 задатак и 1 ученик 0.5 задатка тачно.Нема ученика са нетачним свим 
задацима.Просек- 2.78 заатка.  Два ученика су се образоваола по ИОП-у-2 и завршни  испит је 
био прилагођен њиховим потребама. 
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1. задатак:      3.задатак: 
  1  57- 93,44%    1 25  -  40,98%  
         0.5 29 -  47.54 
  0  4  - 6,56%    0 7   -  11,48% 
 
         
2. задатак:     4.задатак: 
  1 49 - 80,33%    1 24  -   39,34% 
  0     12-   19,67%    0 37  -   60,66% 
 
 
  Резултати  теста су солидни. Урађен је боље од пробног.Основни ниво је  урађен готово 
100%, нема ученика са неурађеним задатком. Са наредним генерацијамо битребало више 
читати историјске изворе. 24 ученика су у последњем задатку препознали да је у 
питањуБерлински конгрес и година 1878, а 37 није.Ако се узме у обзир епидемија и болест 
наставнице у јуну, морамо бити задовољни резултатима, иако увек може боље. 

август 2022.г. 
Наставник: 

Јелена Дивнић 
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                               АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА  ЗАВРШНОГ ИСПИТА-ФИЗИКА 
                                                       За школска 2021-22. год 
 
Ззавршни испит – комбиновани тест одржан је 29.јуна 2022.године.  На завршном  испиту у 
оквиру комбинованог теста било је четири питања из физике и то 1, 2, 3 и 4.питање. Прва 
два питања су питања са основног нивоа, треће питање – средњи ниво и четврто питање – 
напредни ниво. Сва питања су била затвореног типа. Анализу резултата је било могуће 
урадити само на нивоу школе а не по одељењима. Резултати су следећи: 
Завршни испит радило је 63 ученика (61+2 ученика по ИОП-у 2) 

Редни 
број  
задатка 

Стандарди 
(ниво) 

Број 
бодова по 
задатку 
(проценат) 

Тип задатка Цео 
задатак 

Пола 
задатка 

Нетачан 
одговор 

Без 
одговора 

1. основни 60 (98,3%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

60 0 1 0 

2. основни 58 (95%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

58 0 3 0 

3. средњи 7 (11,5%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

5 0 15 1 

4.  напредни 42(68,8%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

42 0 19 0 

Просечни број бодова на нивоу разреда  2,73 

Два ученика је радило тест по измењеним исходима и стандардима(ИОП2) и оба ученика су 
урадила сва четири задатка.  
Број ученика који су радили сва три задатка је 4.  
Нема ученика који имају 0 бодова. 
Закључак: 
 Остварени резултат за 1.задатак 98,3% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно 
формулисано и односи се на градиво шестог разреда, али се стално понавља на редовним 
часовим и у оквиру градива осмог разреда. 
Остварени резултат за 2. задатак 95% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно 
формулисано и односило се на очитавање мерног инструмента, односно на градиво шестог 
разреда.  
Остварени резултат за 3.задатак 11,5% (предвиђени стандард је 50%), што је испод сваког 
очекивања. Питање је било затвореног типа, јасно формулисано и односило се на силу 
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потиска. Једини закључак који се може извести је да су ученици заборавили овај део 
градива, а да се вероватно није инсистирало и довољно понављало ово градиво на 
часовима припремне наставе.  
Остварени резултат за 4.задатак 68,8% (предвиђени стандард је 20%) и на овом задатку су 
ученици показали солидно знање. Могуће је да је овако добар резултата остварен због тога 
што се  ова обалст –промена агрегатних стања обрађује и на часовима хемије. 
Ученици који су радили пробни завршни тест по ИОП-у 2 су решила сва два од четири 
задатка и имају 4/4 бода. 

Просечни број бодова на нивоу разреда је 2,73 
Мере побољшања: 
Понављати задатке са основног нивоа на часовима редовне наставе у уводном и завршном 
делу часа, а такође и на часовима припремне наставе.  
Такође у већој мери инсистирати на задацима средњег нивоа и укључити што већи број 
ученика у њихово решавање. У завршном делу часа ставити акценат на оваквим задацима. 
 
                                                                                                                  Ана Ритопечки 
                                                                                                        Наставник физике 
 
 
 
 

                               АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА-ХЕМИЈА 
                                                       Школска 2021-22. год 
 
Ззавршни испит – комбиновани тест одржан је 29.јуна 2022.године.  На завршном  испиту у 
оквиру Комбинованог теста било је три питања из хемије и то 5, 6, и 7.питање. Прво питање 
је питање са основног нивоа, друго питање – средњи ниво и треће питање – напредни ниво. 
Сва питања су била затвореног типа. Анализу резултата је било могуће урадити само на 
нивоу школе а не по одељењима. Резултати су следећи: 
Пробни завршни испит радио је 63 ученика (61+2 ученика по ИОП-у2 

Редни 
број  
задатка 

Стандарди 
(ниво) 

Број 
бодова по 
задатку 
(проценат) 

Тип задатка Цео 
задатак 

Пола 
задатка 

Нетачан 
одговор 

Без 
одговора 

5. основни 58 (95%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

58 0 3 0 

6. средњи 37 (60,7%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

34 6 21 0 
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7. напредни 41 (67,2%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

41 0 20 0 

Просечни број бодова на нивоу разреда 2,23 

 
Два ученика је радило тест по измењеним исходима и стандардима (ИОП2) и оба ученика су 
урадила сва три задатка.  
Број ученика који су радили сва три задатка је 26.  
Два ученика имају 0 бодова. 
 
 
Закључак: 
 Остварени резултат за 1.задатак 95,3% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно 
формулисано и односи се на градиво седмог разреда и тиче се хомогених смеша-раствора, 
али се стално понавља на редовним часовим и у оквиру градива осмог разреда. Само мали 
број ученика није одговорио на ово питање и критеријум је задовољен.  
Остварени резултат за 2.задатак 60,7% (предвиђени стандард је 50%). Питање је јасно 
формулисано и односило се на препознавање реактаната и производа у  хемијској реакцији 
оксидације метана. Ученици су урадили ово питање мало преко предвиђеног критеријума. 
Остварени резултат за 3.задатак 67, 2% (предвиђени стандард је 20%), што је много боље од 
предвиђеног критеријума. Питање је било затвореног типа и јасно формулисано. 
Ученици који су радили пробни завршни тест по ИОП-у 2 су решила сва три задатка и 
имају 3/3 бода. 

Просечни број бодова на нивоу разреда је 2,23 
 
Мере побољшања: 
Понављати задатке са основног нивоа на часовима редовне наставе у уводном и завршном 
делу часа, а такпђе и на часовима припремне наставе. Задавати овакве задатке као домаће 
задатке. 
Понављати и увежбавати задатке који се односе на хемијску писменост. Таквих задатака 
сада није било, али ученици углавном лошије ураде такве задатке. 
Идеја да се побољша хемијска писменост код ученика је да у завршном делу часа, у виду 
наставних листића ученици напишу по пет формула хемијских једињења. 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          Ана Ритопечки 
                                                                                                                                        Наставник хемије 
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9.1 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 
 

9.2 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  
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 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, 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. 
Велику помоћ имамо и од родитеља донатора који такође помажу сиромашнима, а ми као школа 
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. 
Носиоци активности су све ОС, остали наставници, педагог, директор, Удружења и Установе које се 
баве овом проблематиком. 
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9.3 Извештај о реализацији програма заштите животне средине 
 
 
 
Координатор: Маја Обрадовић Вукосављевић 

 
Приликом рада на пројекту сви учесници истог су се придржавали прописаних мера, што је утицало 

на могућност и начин реализације пројекта. 
 
 
 

Извештај о пројекту 
„За чистије и зеленије школе у Војводини“ 

у школској 2021/2022. години 
 

 
Већина планираних активности је успешно реализована током ове школске године. Ограничења у 
реализацији биле су актуелне епидемиолошке мере, промене рада школе у складу са истим и 
радови у школи (замена прозора). 
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Ре
д. 

бр. 

Активност Садржај 
активности 

Носилац  
активности 

Учесници Време 
реализац

ије 

Очекивани 
исходи 

реализација 

1. Састављање плана 
активности и 
усвајање на 
Наставничком 
већу 

Планирањ
е 

активности 
на 

састанцим
а Тима и 
часовима 

ЧОС-а 

Ученици, 
наставници  

Ученици, 
одељењске 
старешине,  
наставно 
особље 

Октобар 
/ 
новемба
р 

Састављање и 
усвајање 
плана 
активности. 

На ОВ и НВ 
представљен 
и  усвојен 
план 
активности. 
Дате 
смернице 
запосленима 
за 
реализацију 
истог. 

2. Снимање почетног 
стања  
 

Анализа 
тренутног 
стања, као  

и 
планирани

х и 
остварени

х 
активности 
реализова

них 
школске 

2018/2019. 
године   

Наставници 
и ученици 

Сви запослени новемба
р 

Сагледати 
недостатке  

прошлогодиш
њих 

активности, 
утврђивање 

тренутног 
стања. 

Сагледани 
недостаци, 

али и 
предности 

прошлогодиш
њих 

активности- 
договор је да 

се и даље 
организују 
активности 
које су биле 
успешне и 

дате су нове 
идеје за 

активности. 
Неопходна је 
сарадња свих 
запослених. 

3. Едукација 
деце/ученика, 
просветних 
радника, 
родитеља, 
локалне средине 
... 

Предавањ
а на тему 
екологије 

и 
обележава
ње датума 
важних у 
екологији 

Ученици, 
наставници  
и Савет 
родитеља 

Ученици, 
наставници  и 
Савет родитеља 

У току 
школске 
године 

Уређење 
школског 

дворишта и 
едукација 
ученика, 

родитеља и 
осталог 

становништва 

У оквиру 
часова током 

априла, маја и 
јуна 

обележени су 
важни датуми 

у екологији. 
На сајту 

школе такође. 

4. Реализација 
едукативних  
и креативних 
радионица 

Израда 
тематских 

паноа 

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници  

У току  
школске 
године 

Унапређење 
сазнања деце 
и подизање 
свести код 

свих учесника 
о значају 
очувања 
животне 
средине 

У оквиру 
часова 

грађанског 
васпитања 

током јануара 
ученици су 
израђивали 
материјале у 
електронској 

форми – 
плакат на 

тему отпада. 
Победнички 

плакат је 
изложен у  

свим 
оштинским 
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школама, у 
Дому културе 

и у Дому 
здравља. 

5. Амбијентална 
настава у складу 
са садржајима 
Програма 

У оквиру 
часова 

ЧОС-а и у 
програму 

Чувара 
природе  

Ученици, 
наставници  

Ученици, 
наставници 

У току 
школске 
године 

Буђење 
еколошке 

свести 
ученика. 

Ученицима су 
садржаји 

представљени 
и кроз часове 
амбијенталне 

наставе. 
11.9. радна 
субота је у 

вишим 
разредима и у 

3. разреду 
посвећена 

дружењу са 
природом. 

6. Уређење еко кутка 
(у учионици, 
школском или 
ваншколском 
простору ....) 

 
У оквиру 
часова 
ЧОС-а, 

биологије 
и у 

програму 
Чувара 

природе 

Ученици и 
наставници 

Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи и 
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина 

У току 
школске 
године 

Стварање 
пријатног 
школског 

окружења и 
стварање 

навике да се 
околина чува 

и уређује. 
Сарадња са 

родитељима 
и ученицима 

и 
запосленима 

у ССШ. 

Школско 
двориште се 
уређује и оно 
представља 
еко кутак. 

7. Еколошке новине 
(зидне, звучне, 
електронске ... – 
на нивоу 
одељења, 
разреда, смене, 
школе и шире...) 

Обележав
ање 

значајних 
еколошких 

датума 
кроз 

израду 
зидних 
новина 

Ученици,  
наставници 

Ученици и 
наставници 

У недељи 
значајних 
еколошк

их 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање 
свести код 

свих учесника 
о значају 
очувања 
животне 
средине. 

Путем 
разгласа 
ученике 

обавештавам
о о важним 
еколошким 
датумима и 

дешавањима 
у Србији и 

свету. 

8. Организовање еко 
патрола (на нивоу 
одељења, смене, 
школе и шире....) 

Ученици 
обилазе 
школу и 
околину 
школе, а 
ученици 
нижих 

разреда и 
поједине 
локације 

по Ковину, 
у виду еко 

патроле   

Ученици, 
наставници  

Ученици, 
наставници 

Једном 
месечно 

Сагледавање 
еколошког 
стања, 
уређење 
школе и 
околине 
школе, 
уклањање 
појединог 
отпада   

Током 
наставне 
године 
свакодневно 
су 
организоване 
еко патроле 
на нивоу 
школе- 
редари са 
помоћним 
особљем и 
дежурним 
наставницима
. Сагледано је 
стање и 
отклоњени 
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примећени 
проблеми и 
отпад. 

Ученици 3-1 
су у 

септембру 
кроз пројекат 

заједно са 
родитељима 

фотографисал
и улице 
Ковина, 

излетишта и 
све те 

фотографије 
представљају 
какав град не 

треба да 
изгледа,затим 

су 
представили 
какав треба 

да буде и 
какав желе.  

 
 

9. Уређење простора 
(на нивоу 
учионице, 
школског или 
дворишног 
простора и шире 
...) 

У сарадњи 
са ССШ 
„Васа 

Пелагић“ 
из Ковина 
уредити 
школско 

двориште 

Школа Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи и 
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина. 

Укључила се 
локална 

самоуправа и 
комунална 

служба Ковина! 

У току 
школске 
године 

Подизање 
еколошке 
свести код 

свих учесника 
о значају 
очувања 
животне 

средине и 
стварање 

лепшег 
амбијента за 
игру и рад. 

У дворишту је 
направљен 

кутак за 
амбијенталну 

наставу. 
 

Ученици 
1.разреда су 
засадили у 
фебруару 

„одељењско 
дрво“- 

садницу бора 
у школском 
дворишту. 

Вероучитељ је 
ученицима 4. 

разреда 
поклонио 

садницу воће 
и засадио 
заједно са 

њима у 
школском 
дворишту. 

10. Озелењавање 
простора (на 
нивоу учионице, 
школског или 
дворишног 
простора и шире 
...) 

У сарадњи 
са ССШ 
„Васа 

Пелагић“ 
из Ковина 
уредити 
школско 

двориште 

Школа Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи и 
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина 

У току 
школске 
године 

Унапређење 
знања 

ученика и 
подизање 
еколошке 
свести о 
значају 

очувања 

Садницама и 
цвећем 
оплеменио се 
простор 
школског 
дворишта. 
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животне 
средине код 

свих учесника  

Ученици 
1.разреда су 
засадили у 
фебруару 

„одељењско 
дрво“- 

садницу бора 
у школском 
дворишту. 

Вероучитељ је 
ученицима 4. 
разреда 
поклонио 
садницу воће 
и засадио 
заједно са 
њима у 
школском 
дворишту. 

12. Активности везане 
за прикупљање, 
разврставање и 
рециклирање 
отпада (папир, 
пластика, 
батерије, чепови  
и/или  лименке)  

Прикупља
ње  

чепова, 
аплицира

ње за 
добијање 

контејнера 
за 

разврстава
ње отпада 

Школа Сви запослени, 
заинтересовани 

родитељи, 
ученици и 
локална 
средина 

Током 
школске 
године 

Прикупљање 
што веће 
количине 

рециклажног 
материјала и 

подизање 
свести о 
значају 

рециклаже. 

Током целе 
године 

ученици, 
родитељи и 

сви запослени 
учествују у 

акцији „Чеп за 
хендикеп“ 

прикупљањем 
пластичних 

чепова.  
Ученици 1-1, 
3-1 и 2-1 су 

рециклирање
м материјала 

правили 
новогодишње 

украсе и 
предмете. 

У фебруару су 
ученици 1-1 

рециклирање
м материјала 
правили своје 

роботе. 
Ученици су 

сами 
израдили 
предмете 

рециклирајућ
и материјале, 

које су 
даривали 

хуманитарно
м удружењу 
за учешће на 

Ускршњи 
базар. 

Ученици 1-1 
су у априлу 
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рециклирање
м правили 
корпице за 

ускршња јаја. 
 

13. Обележавање  
датума значајних 
за ову 
проблематику 

Обележав
ање 

значајних 
еколошких 

датума 
кроз 

израду 
зидних 
новина, 

кроз 
пројекте и 

сл. 

Школа ,Ученици, 
наставници 

У недељи 
значајних 
еколошк

их 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 
очувања 
животне 
средине код 
свих 
учесника, 
унапређивањ
е и 
проширивање 
знања у вези 
са 
проблематик
ом 

Ученици 1-1 и 
3-1 су на 
часовима 
правили 
радове 

поводом 
22.априла. 

 
Кроз пројекте 
у оквиру 
часова 
биологије у 2. 
полугодишту 
обележени су 
значајни 
еколошки 
датуми, као и 
на часовима 
грађанског 
васпитања 
(јун, 5. 
разред). 

14. Организација 
наградних  
конкурса на тему 
заштита животне 
средине 

Обележав
ање 

појединих 
значајних 

еколошких 
датума 

израдом 
слика, 

цртежа и 
сл. И 

награђива
ње 

најбољих 
радова.  

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници 

У недељи 
значајних 
еколошк

их 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

средине код 
свих 

учесника, 
унапређивањ

е и 
проширивање 
знања у вези 

са 
проблематик

ом 

У оквиру 
часова 

биологије у 
мају и јуну 

обележени су 
значајни 

еколошки 
датуми 

израдом 
материјала. 

Најбољи 
радови су 

одабрани од 
стране 

вишечланог 
жирија и 

награђени су 
петицама.  

 
У оквиру 
часова 

грађанског 
васпитања 

током јануара 
ученици су 
израђивали 
материјале у 
електронској 

форми – 
плакат на 

тему отпада. 
Победнички 
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плакат је 
изложен у  

свим 
оштинским 
школама, у 

Дому културе 
и у Дому 
здравља. 

15. Тематске изложбе  
 

Обележав
ање 

појединих 
значајних 

еколошких 
датума 

израдом 
слика и 
цртежа. 

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници 

У недељи 
значајних 
еколошк

их 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

средине код 
свих 

учесника, 
унапређивањ

е и 
проширивање 
знања у вези 

са 
проблематик

ом 

 
У новембру су 

ученици 4-1 
правили 

плакате о НП 
Србије. 

 
Ученици 3-2 
су правили 
радове на 

тему 
животних 
заједница, 

који су 
изложени у 

нашем малом 
музеју 

поводом 
22.марта. 

 
 Ученици 5. 

разреда су 5. 
јуна правили 

изложбу 
својих радова 

у оквиру 
пројекта на  
часовима 
биологије. 

16. Постављање 
прилога из ове 
области на сајт 
школе 

Прикупити 
фотографи

је 
активности 

и 
поставити 
их на сајт 

школе 

Сви 
запослени, 
ученици, 

заинтересов
ани 

родитељи 

Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
родитељи 

У току  
школске 
године 

Редовно 
прикупљање 

фотографија и 
ажурирање  

школског 
сајта 

На сајту 
школе су 

постављене 
фотографије у 

оквиру 
чланака. 

17. Учешће на другим 
пројектима/конку
рсима везаним за 
ову тему 

Учешће на 
конкурсим

а и 
пројектим
а који су 

нам 
доступни 

Школа Ученици   
У току 

школске 
године 

Награда за 
најбоље 
ученике 

Због промене 
начина рада 

нисмо 
успешно 

реализовали 
учешће на 

„Енергија је 
свуда око 

нас“. 

18. Нове, иновативне 
активности и 
садржаји који 
доприносе 
формалним и 

Радови 
ученика, 

пројекти и 
пројектна 
настава. 

Ученици, 
наставници 

Ученици, 
наставници 

У току 
школске 
године 

Подизање 
свести о 
значају 

очувања 
животне 

Ученици 3-1 
су у 

септембру 
кроз пројекат 

заједно са 
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неформалним 
облицима 
образовања и 
васпитања деце, 
ученика, 
просветних 
радника, 
родитеља и шире 
друштвене 
заједнице 

средине код 
свих 

учесника, 
унапређивањ

е и 
проширивање 
знања у вези 

са 
проблематик

ом. 

родитељима 
фотографисал

и улице 
Ковина, 

излетишта и 
све те 

фотографије 
представљају 
какав град не 

треба да 
изгледа,затим 

су 
представили 
какав треба 

да буде и 
какав желе.  

У новембру су 
ученици 4-1 

правили 
плакате о НП 

Србије. 
У оквиру 
часова 

грађанског 
васпитања 

током јануара 
ученици су 
израђивали 
материјале у 
електронској 

форми – 
плакат на 

тему отпада. 
Победнички 

плакат је 
изложен у  

свим 
оштинским 
школама, у 

Дому културе 
и у Дому 
здравља. 
Ученици 

1.разреда су 
засадили у 
фебруару 

„одељењско 
дрво“- 

садницу бора 
у школском 
дворишту. 

Ученици 3-2 
су правили 
радове на 

тему 
животних 
заједница. 

Деца из 
продуженог 
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боравка су 
израдом 
плаката 

обележила 
22.март, а 

радовима Дан 
леста. 

Ученици 1-1 и 
3-1 су на 
часовима 
правили 
радове 

поводом 
22.априла. 

Ученици 1-1 
су у априлу 

рециклирање
м правили 
корпице за 

ускршња јаја. 
У оквиру 

пројектне 
наставе из 

биологије у 
мају ученици 
5. разреда су 

правили 
радове, а 
потом и 

изложбу на 
тему утицаја 

човека на 
природу. 

Ученици су 
сами 

израдили 
предмете 

рециклирајућ
и материјале, 

које су 
даривали 

хуманитарно
м удружењу 
за учешће на 

Ускршњи 
базар. 

Ученици 7. и 
8. разреда су 
на часовима 

српског у 
оквиру 

пројектног 
задатка 

истраживали 
биљке. 

На часовима 
енглеског 

језика 7-3 је 
правило 
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паное и 
презентације 

на теме из 
екологије. 

19. Сарадња са 
другим 
установама 
(предшколским 
установама, 
основним и 
средњим 
школама, 
представницим 
локалне 
самоуправе ....) 

Сарадња 
са 

ССШ“Васа 
Пелагић“ 
из Ковина 

и са 
локалном 
самоуправ
ом у циљу 
уређења 

школе 

Школа, 
локална 
средина, 

ССШ „Васа 
Пелагић“ из 

Ковина, 
заинтересов

ани 
родитељи 

Ученици, 
наставници, 

локална 
средина, ССШ 

„Васа Пелагић“ 
из Ковина, 

заинтересовани 
родитељи 

У току 
школске 
године 

Продубљива
ње постојећих 

односа 
сарадње и 

остваривање 
нових 

Остварена је 
сарадња са 

комуналном 
службом 
Ковина и  
ССШ“Васа 

Пелагић“ из 
Ковина у 

циљу 
уређења 
школског 

дворишта. 
У оквиру 
часова 

грађанског 
васпитања 

током јануара 
ученици су 
израђивали 
материјале у 
електронској 

форми – 
плакат на 

тему отпада. 
Победнички 

плакат је 
изложен у  

свим 
оштинским 
школама, у 

Дому културе 
и у Дому 
здравља. 

20. Медијска 
пропраћеност 
активности   

Ажурирањ
е сајта 

Школа 
 

Ученици, 
наставници 

Током 
школске 
године 

Анимирање 
што већег 

броја ученика 
и  одраслих у 

циљу 
подизања 
еколошке 

свести. 

Сајт се 
редовно 

ажурира, као 
и званична ФБ 

страница 
школе. 

21. Праћење 
реализације , 
прављење базе 
података за 
извештај 

Редовно 
ажурирањ

е 

Школа 
 

Ученици, 
наставници,дир

ектор школе 

Током 
школске 
године 

Направљена 
база 

реализованих 
активности. 

База 
реализованих 
активности за 
1. и 2. 
полугодиште 
је формирана. 

22. Састављање 
извештаја о 
реализацији 

Састављањ
е 

извештаја 
који ће 

бити 
саставни 

део 
Годишњег 

чланови 
Тима и 

директор 
школе 

наставници,члан
ови Тима и 

директор школе 

Јун-
август 

Анимирање 
што већег 

броја ученика 
и  одраслих, 
сагледавање 
планираних и 
реализованих 

активности. 

У децембру 
састављен је 
извештај о 
активностима 
у 1. 
полугодишту.  
У јулу је 
састављен 
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9.4 Сарадње са јединицом локалне самоуправе 
 
Рад школе у великој мери остварује се сарадњом са локалном самоуправом. Осим обезбеђивања 
материјалних трошкова за рад школе, сарадња се одвија и у контактима приликом обележавања 
значајних датума локалне самоуправе у сарадњи са Ученичким парламентом. 
Сарадња са локалном самоуправом је због епидемије COVID-19 вируса ове године била поприлично 
скромна: сарадња са Активом жена I месне заједнице и посета Центру за културу Ковин.  
Сарадња са Домом здравља огледала се у бројним организованим систематским прегледима 
ученика, интервенцијама.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

извештаја 
о раду 
школе 

2019/2020. 

извештај о 
активностима 
у 
2.полугодишт
у, односно за 
протеклу 
школску 
2021/2022.год
ину. 
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10.1 Извештај о раду Тима за самовредновање  
           

Тим за самовредновање је стручни тим у Школи који ради на иновацији и разради плана 

квалитета рада Школе, на основу облика, начина и услова остваривања образовно-васпитног 

рада, стручног усавршавања и професионалног развоја, задовољства ученика и родитеља.  

Тим за 

самовредновање образује директор школе и чине га представници наставника из нижих и 

виших разреда, стручни сарадник, представник Школског одбора из реда локалне 

самоуправе и 

представник Савета родитеља и Ученичког парламента 

 

Чланови Тима за самовредновање: 

 

1. Оља Новокмет, наставник енглеског језика, координатор Тима 

2. Саша Петровић, директор школе 

3. Ана Ритопечки, професор хемије и физике 

4. Иванка Момиров, педагог 

5. Александар Милошевић, професор технике и технологије 

6. Јасмина Доловачки, професор математике 

7. Снежана Корак, професор разредне наставе 

8. Сенка Стоја, библиотекар 

9. Душан Симић – Члан Школског одбора/Представник локалне самоуправе 

10. Mарија Лукић - Родитељ представник Савета родитеља 

11. Новак Келе 8-2 - Ученик представник Ученичког парламента 
 

Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  10.9.2021. ● Анализа годишњег 
плана активности 
Тима, као део 
Годишњег плана рада  

● Израда Плана за 
побољшање 
квалитета рада Школе 
за школску 2021/2022. 
год.  

● Анализирали смо досадашњи рад Тима и 

извештај који је урађен за претходну 

школску годину. Закључци су да смо: 

успели да направимо добру повезаност 

између Тима за самовредновање 

квалитета рада школе и Тима за школско 

развојно планирање, тако што су све 

10 ГОДИШЊНИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
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● Предлог и усвајање 
кључних области за 
самовредновање 

● Сачињавање 
извештаја о раду у 
току протекле 
школске године; 

● Сачињавање плана 
рада Tима за наредну 
школску годину.  

анализе и добијени резултати 

самовредновања коришћени при изради 

новог ШРП-а за наредни циклус. 

● На основу основу годишњег извештаја 

Тима и препорука које смо направили дат 

је предлог за приоритетне кључне 

области које ћемо пратити у наредном 

периоду а то је пре свега кључна област: 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. Дати су предлози 

за побољшање слабих страна и  предлог 

за израду акционог плана:  

*Тестирања ученика по принципу тестова 

за ЗИ од првог /другог разреда и праћење 

ученичких постигнућа, посебно слабијих 

страна. Ове тестове ваља израђивати по 

нивоима и по угледу на тип задатака за 

ЗИ; 

*Укључивање наставника разредне 

наставе у припремање ученика за ЗИ: 

наставници разредне наставе 

квалитетније би пружили подршку 

ученицима који слабије напредују, 

посебно када је реч о градиву на које је 

немогуће враћати се због обима градива у 

старијим разредима. 

*Укључивање родитеља у процес 

припремања за ЗИ: праћење и контрола, 

подршка у мотивацији; 

*Сарадња са школама које показују боље 

резултате на тестирањима (размена идеја 

о начину припрема); 

*Рад на мотивацији ученика да се 

снажније укључе у процес припремања за 

ЗИ; 

● Такође, узет је у обзир и разматрање 

предлог из нашег извештаја да се направи 

посебан Протокол за примање нових 
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ученика и наставника у школу. Разматрали 

смо ко би на најбољи начин могао да 

разради детаљан протокол при доласку 

нових ученика или колега у школу. 

● Извештај о раду Тима као и извештај о 

квалитету рада школе биће презентован 

на Наставничком већу, као и на Савету 

родитеља и на Школском одбору. 

2.  4.10.2021. ● Усвајање извештаја са 
претходног састанка 
Тима 

● Анализа иницијалних 
тестова 2021/2022. 
год.  

● Разматрање 
Оперативног плана 
школе 

● Извештај са претходног састанка је 

усвојен. 

● Анализирани су иницијални тестови на 

Већима и стручним активима. Сматрамо 

да је ова анализа изузетно добро због 

сагледавања ситуације на почетку 

школске године којој је предходила 

година у којој смоимали вандредне 

услове. 

● Разматран је Оперативни план који је 

школа донела и сматрамо да је овај 

модел који се примењује у нашој школи 

одговарајући и функционише. 

3.  24.11.2021. ● Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Тима 

● Протокол за примање 

нових ученика и 

наставника у школу ( 

колега који су 

приправници, али и 

оних који то нису) 

● Разно 

● Извештај са претходног састанка Тима 

усвојен. 

● Водили смо разговор о Протоколу за 

примање нових ученика и наставника у 

школу ( колега који су приправници, али 

и оних који то нису). Закључили смо да је 

овај документ јако битан и да би био врло 

користан у школи. Закључили смо да нам 

је потребна подршка да бисмо 

договорили ко би саставио овакав 

Протокол. Обратићемо се саветници која 

је и дала предлог на семинару који смо 

похађали, договор је да покушамо да 

пронађемо један пример оваквог 

Протокола и да презентујемо Тиму у што 

краћем року. Педагог школе Иванка 

Момиров је нагласила да је јако важно да 

утврдимо и неке техничке ствари везане 

за пријем колега и нових ученика, као што 

су: обележавање учионица, а онд и 



 
 

320 
 

срдачан дочек, упознавање и да се утврди 

период у коме ће се нове колеге или 

ученици прилагодити новој средини. 

Ученику је потребан период адаптације 

али и утврдити ниво знања који поседује 

па тек онда давати оцене. Колеге 

упознати са специфичностима одељења 

али их и упознати са колегама. 

  

4.  29.12.2021. ●  Усвајање извештаја са 

претходне седнице. 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ – 

Постигнућа ученика – 

анализа иницијалних 

тестова – анализа 

завршних испита из 

предходног периода, 

● Израда инструмената 

за вредновање 

кључних област. 

●  Анализа успеха 

ученика на крају 1. 

полугодишта  

●  Праћење и 

вредновање 

образовних стандарда  

● Праћење и 

вредновање 

остварености исхода 

предвиђених ИОП – 

ом   

●  Израда плана за 

побољшање 

мотивације и 

постигнућа ученика на 

завршном испитиу  

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ 

ОБЛАСТИ- 6. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

● Извештај са претходног састанка је 

усвојен. 

● Разматрали смо на који начин је најбоље 

да измеримо постигнућа у успеху ученика 

и кренули смо од анализе у учењу у 

успеху и владању на крају првог 

полугодишта. Детаљно смо анализирали 

све податке које је директор доставио и 

припремио за седницу Наставничког већа 

која се одржава након нашег сатанка 

Тима. Сви смо закључили да је успех 

ученика несразмеран правом стању 

ствари и реалном успеху, зато што сви 

наставници узимају у обзир ново насталу 

ситуацију због пандемије вируса Ковид-

19. Много ученика је било одсутно и 

видљиво је да су нека одељења била на 

комбинованој настави у одређеним 

периодима. Такође, незанемарљива је и 

чињеница да су и колеге биле одсутне и 

на боловању због вируса. Ученици су 

немотивисани за постизање бољег успеха 

на завршном испиту и разматрано је који 

су разлози. Договорили смо се да 

искористимо  чек листе из којима ћемо 

снимити стање међу ученицима, 

родитељима и код колега наставника, а 

које се тичу постигнућа ученика. Тренутно 

је наша процена везана за успех у учењу 

ученика 8. разреда. Ученици који раде по 

ИОП-у се редовно прате, њихов напредак 

се разматра и они постижу успех у складу 
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ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА: 6.5. 

Материjално-технички 

ресурси користе се 

функционално. 

 

са планираним исходима које су 

наставници планирали.  

● Договор је да наставница Јасмина 
Доловачки проследи чек листе колегама 
одељењским старешинама 8. разреда и 
да се скенирање стања обави на самом 
почетку 2. полугодишта како бисмо 
договорили даљи рад и начин како да 
унапредимо пре свега мотивацију 
ученика, а затим и њихов успех  и  
постигнућа на завршном испиту. Следећи 
састанак је договорен одмах по завршетку 
распуста. 

● Самовредновање је извршено уз 
коришћење чек-листе, узимајући у обзир 
актуелно стање у школи, по процени 
чланова Тима за самовредновање, а на 
основу доступне школске документације.  

5.  11.1.2022. ● Усвајање извештаја са 

претходне седнице. 

● Усвајање 

полугодишњег 

извештаја Тима  

● Договор око начина 

рада у другом 

полугодишту 

● Предлог времена 

наредног састанка 

Тима око поделе 

задатака у Тиму 

 

● Извештај са претходног састанка је 
усвојен. 

● Чланови Тима упознати са 
садржајем полугодишљег 
извештаја о раду Тима за 
самовредновање. С обзиром да је 
састанак Тима за самовредновање 
одржан онлајн, чланови су се 
путем меила изјаснили и сви су 
сагласни са садржајем извештаја.  

● Предложено је да друго 
полугодиште започнемо са 
скенирањем стања везаним за 
успех у учењу како бисмо могли 
да предложимо одређене мере за 
унапређење образовних 
постигнућа ученика. Мотивација 
ученика је главна тема и начин 
како би се она подлига на ниво на 
коме ће ученицима бити битно да 
уче због знања а не само за 
оцену.Предлог је да наредни 
састанак буде у школи 18.1.2022. у 
12:15 часова. Већина је потврдила, 
али ћемо још једном размотрити 
време састанка зато што су се 
поједине колеге јавиле да нису у 
могућности.  
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●  Анализе података завршних 
испита може да нам у великој 
мери олакшада донесемо 
закључак на који начин да 
приступимо овој теми, тако да 
ћемо појединачне анализе, које  је 
свако од нас радио, објединити. За 
сада ,за анализу и обједињење 
података јевила се Ана Ритопечки, 
Оља Новокмет и придружиће нам 
се Ана Албу Савић, зато што су јој 
подаци потребни и за Тим за 
школско развојно планирање а и 
на тај начин ћемо повезати и рад 
Тимова. 

6.  31.3.2022. ● Усвајање извештаја са 

претходне седнице. 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 

ОБЛАСТИ – 

Постигнућа ученика- 

Квалитет школских 

постигнућа 

● Анализа успеха на 

крају трећег кватрала 

● Анализа резултата 

пробних и других 

тестирање ученика. 

 

● Извештај са претходног састанка је 

усвојен. 

● Примећена је слабија мотивација 

одређеног броја ученика да 

похађа припремну наставу која је 

организована и спроводи 

систематски током целе школске 

године. Уочен пад напредовања 

код ученика, без обзира на часове 

допунске наставе коју похађају, 

појава такође уочљива код 

ученика старијих разреда. Идући 

од млађих ка старијим разредима 

(од 4. до 8. разреда) такв тренд је 

све израженији и не мења се чак 

ни после напора да се преко 

сарадње са родитељима овај 

проблм исправи. 

● Анализиран је успех ученика на 

крају трећег квартала. Сви смо 

закључили да је успех ученика 

несразмеран правом стању ствари 

и реалном успеху, узимају у обзир 

ново насталу ситуацију због 

пандемије вируса Ковид-19. 

Незанемарљива је и чињеница да 

су и колеге биле одсутне и на 

боловању због вируса и постоји 
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велики број оправданих часова и 

одсуства ученика. Ученици су 

немотивисани за постизање бољег 

успеха иако колеге улажу напоре 

да им на сваки могући начин 

организују припремну наставу од 

самог почетка школске године. 

● Анализирана су постигнућа на 

пробном испиту и у поређењу са 

резултатима прошлогодишњег 

завршног просек и постигнућа по 

нивоима су знатно мања, али 

права процена и поређење моћи 

ће да се направи након ЗИ. 

7.  13.5.2022.  Усвајање извештаја са 
претходног састанка 
Тима 

 Анализа резултата 
пробних и других 
тестирање ученика. ( 
Национално 
тестирање 4. и 7. 
разреда- анализа 
постигнутог успеха) 

 Критеријуми 
вредновања познати 
ученику:мотивисаност 
ученика 
 

● Извештај са претходног састанка Тима 

усвојен. 

● Ове године је урађено национално 

тестирање 4. и 7. разреда и након 

урађеног тестирања уређена је детаљна 

анализа задатака по нивоима постигнућа, 

таква анализа ће свакако допринети 

унапређивању наставе и учења. Закључци 

анализе нису презентовани како би могли 

да утичу на развој функционалне наставе 

из свих предмета. *нпр. Наводи се 

„Ученицима су тешки текстуални задаци 

из ове области баш због непажљивог 

читања задатака и неразумевања 

прочитаног.“-што је значајно за све 

предмете. Такође,као мера за 

побољшање успеха стоји да је потребно 

на часовима инсистирати на задацима 

који траже логички начин размишљања и 

на текстуалним задацима који захтевају 

пажљиво читање.  Оно што је од великог 

заначаја је закључак наставнице историје- 

да када ученици бирају предмет из кога 

ће бити тестирани то значи да препознају 

своју јаку страну и припремају се за 

предмет који воле и који им лежи, тако да 
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бисмо могли очекивати и бољу 

мотивацију за постизање бољег успеха.                

 

8.   ● Усвајање извештаја са 
претходне седнице. 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE 
ОБЛАСТИ – 
Постигнућа ученика–
Анализа успеха 
ученика на крају 
наставне године 

● Праћење и 
вредновање 
остварених исхода 
предвиђених ИОП – 
ом 

● Анализа резултата 
завршног испита 
ученика 8. разред 

● Анализа остварености 
програма припремне 
наставе 

● Завршна анализа и 
извештавање Тима за 
самовредновање  

● Израда Плана за 
побољшање 
квалитета рада 
Школе за следећу 
школску годину 

 Извештај са претходног састанка Тима 
усвојен. 

 Анализиран успех у учењу и владању 

ученика на крају наставне године. 

 Представљен Извештај СТИО, чланови 

Тима су га прочитали и усагласили се са 

свим датим предлозима. 

  Анализирани резултати завршног испита 

ученика 8. разред. Не постоје подаци које 

бисмо  могли детаљно анализирати кроз 

нивое постигнућа ученика. Узета је у 

обзир табела   у којој се види просек 

поена за целу генерацију у односу на 

републички и општински просек, а такође 

смо уврстили и податке са пробног ЗИ. 

Уколико пристигну тестови где бисмо 

могли да урадимо анализу по нивоима 

постигнућа и то ћемо узети у обзир за 

годишњи извештај. 

 Пракса наставника школе је да припремну 

наставу отпочну одмах по почетку 

школске године, па се редовна настава 

стапа и надопуњује са припремном, што 

повећава квалитет наставног процеса, 

посебно у области припреме ученика за 

завршни испит. Неки наставници обрађују 

одређене области и кроз допунску и 

додатну наставу и везују их за рад на 

задацима који су типични за ЗИ. 

Број одржаних часова припремне наставе 

по годинама: 

2020/2021. -154 

2021/2022. -324 

 Тим је направио годишњи извештај о 

проценама по показатељима за изабране 

области и усаласио се да ЕВАЛУАЦИЈА 
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КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ- 6. ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА: 6.6. Школа 

подржава инициjативу и развиjа 

предузетнички дух; буде пребачена за 

наредну школску годину. Такође, донета 

је одлука да се облас 3 везана за 

постигнућа ученика, а посебнопоказатељи 

везани за завршни испит прате сваке 

године, како би добили реалне и јасне 

показатеље за промену. 

 

 
На основу анализе досадашњег рада школе у целини, Стручни Тим за самовредновање рада школе, 

извршио је избор кључних области и одредили смо подручија вредновања за наредни период од 

2021. до 2026. Приликом избора руководили  смо се анализом стања у школи, условима рада, 

процесима, продуктима и резултатима рада, Развојним планом школе и извештајима о раду школе 

за претходну школску годину. Такође, битно је напоменути да 

је  и ова година специфична због неповољне епидемиолошке ситуације која је узроковала 

прилагођавање организације рада школе у складу са насталим променама. 

 

Кључна област вредновања у овој школској години је област 3 - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, 
те је школски Тим за самовредновање анализирао образовна постигнућа у складу са подацима којима 
располажемо. Ми смо одлучили да се водимо новим подацима и у складу са тим пратимо образовна 
постигнућа у наредном циклусу како бисмо могли да унапредимо ову област. 

У процесу самовредновања чланови Тима водиће се, у складу са Правилником о 
самовредновању, следећим стандардима области: 

 
3.1. Резултати ученика на завршном испиту  
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа 
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.  
3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике су на 
нивоу или изнад нивоа републичког просека.  
3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег jезика и математике.  
3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег jезика и математике.  
3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег jезика и математике.  
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког 
просека.  
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3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на 
завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  
3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика и математике 
су уjедначена.  
 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнћима ученика  
3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика.  
3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у складу 
са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.  
3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама.  
3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу.  
3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 
програмским циљевима и индивидуалним потребама.  
3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  
3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализациjи подршке у учењу.  
3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. 
 
У оквиру oбласти 6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима самовредновање је такође извршено уз коришћење чек-листе, узимајући у обзир 
актуелно стање у школи, по процени чланова Тима за самовредновање, а на основу доступне 
школске документације. Праћен је и показатељ 6.5. Материjално-технички ресурси користе 
се функционално. У табели испод дата је чек-листа са стандардима и индикаторима која је 
коришћена приликом самовредновања у овој области, а након табеле дато је сажето 
објашњење/коментар по питању сваког индикатора 

 
Урађена је анализа података којима располажемо и они су упроеђени са подацима од 

предходне године.  
 

Прикупљање података везаних за тражене стандарде вршено је на основу доступне 
документације у школи: 

 дневник евиденције образовно-васпитног рада; 

 матична књига;  

 школска евиденција о завршним испитима; 

 евиденција рада стручних актива и стручних већа и остала документација 

 

Направљена је пре свега анализа података за  школску 2021/2022. годину и она је 

приказана у следећој табели. Тебала резултата ученика школе на пробном и на завршном 

испиту по тесту и поређење завршног испита са општинским и републичким просеком. 

Бодови су помножени са одговарајућим коефицијентом за тест. 
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 Увидом у документацију, детаљном анализом пробног и завршног испита 2020/2021. и 

2021/2022.године и на основу анализе приказане у претходној табели Тим доноси закључке 

о јаким и слабим странама рада установе у области постигнућа ученика.  

 

Стандард:  
3.1. 3.1. Резултати ученика на 

завршном испиту показуjу 

оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно 

оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења. 

(Анализа Завршног испита школске 

2020/2021. И 2021/2022. 

Јаке стране Слабе стране 

3.1.1. Резултати ученика на 

завршном испиту из 

српског/матерњег jезика и 

математике су на нивоу или изнад 

нивоа републичког просека.  

 

Интерном анализом, на нивоу 

општине наша школа из 

предмета Српски језик и 

књижевност постигла најбољи 

резултат, узимајући у обзир 

просечан број бодова на тесту. 

Иста интерна анализа показала 

је да је у том смислу једно 

одељење из школе по истом 

критеријуму чак прешло 

републички просек, што 

представља такође знак 

напредовања у односу на 

претходне године. 

Резултати ученика на завршном испиту из 

српског/матерњег jезика и математике су 

испод нивоа републичког просека.  

 

3.1.2. Наjмање 80% ученика 

остваруjе основни ниво стандарда 

постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и 

математике.  

 

 Праћење и анализирање 

података у циљу побољшања 

успеха ученика у наредном 

циклусу, 

Српски језик - 65,57% ученика остварује 

основни ниво. Јасно видљив заостатак у 

односу на очекивања у односу на основни 

ниво задатака, који још увек није достигао 

тражени циљ, што је у континуитету са 

досадашњим резултатима школе на Завршном 

испиту из предмета Српски језик и 

књижевност, а што нам је показатељ да 

знатније треба уложити напоре на пољу 

постигнућа у вези са задацима са основног 

нивоа. 

 Матерњи Математика Комбиновани Укупно 

Пробни – школа 6,99 5,76 8,78 21,53 

Завршни – школа 7,83 7,04 9,89 24,76 

Завршни – општина 6,422 6,196 8,311 20,93 

Завршни - република 8,17 8,034 9,9 26,1 
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Математика - 72,50% ученика остварује 

основни ниво. Анализом је утврђено да су 

ученици најслабије урађени задаци из 

геометрије, основних операција са 

полиномима и проценат и то су области на које 

треба посебно обратити пажњу у даљем раду. 

 

3.1.3. Наjмање 50% ученика 

остваруjе средњи ниво стандарда 

постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и 

математике.  

 

Српски језик - 62,29% за 

шк.годину 2021/22. 

Математика - 53,40% за 

шк.годину 2021/22. 

 

2020/2021. нема обрађених података, тако да 

одлучили да пратимо показатеље и податке за 

текући циклус како би могли да побољшамо 

успех где је потребно. 

3.1.4. Наjмање 20% ученика 

остваруjе напредни ниво 

стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег  

jезика и математике. 

Српски језик - 61,47% за шк.год. 

2021/22.  

 

Математика - 10,25% за шк.год, 2021/22. 

Анализом је утврђено да су ученици најслабије 

урађени задаци из геометрије, основних 

операција са полиномима и проценат и то су 

области на које треба посебно обратити пажњу 

у даљем раду. 

 

3.1.5.Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на нивоу 

или изнад нивоа републичког 

просека.  

Комбиновани тест је у рангу 

републичког нивоа. (-0.01) 

Такође, укупан просек је и 

изнад општинског нивоа и ту 

смо одмах иза школе из 

Дубовца.  

Детаљно анализирани тестови 

ученика на основу чека су 

донете мере побољшања.  

Анализу резултата је било могуће урадити 

само на нивоу школе а не по одељењима. 

3.1.6. Ученици коjи добиjаjу 

додатну образовну подршку 

постижу очекиване резултате на 

завршном испиту у односу на 

индивидуалне циљеве/исходе 

учења.  

Анализом и упоређивањем 

пробног и завршног испита 

види се велики напредак у 

укупном просеку бодова.  
Ученици који су радили по 

програму ИОП 2 углавном на 

завршном испиту постижу боље 

резултате у односу на остале 

ученике, јер су им тестови 

прилагођени потпуно у односу 

на садржаје и оквир задатака 

који им је познат. Такав тренд 

увиђа се на свим завршним 

испитима и то на сва три теста.  

Ученици који су радили неке од 

видова додатне наставе 

показали су бољи резултат на 

тестовима из тих области у 

односу на остале ученике . 

Слаба мотивација одређеног броја ученика да 

похађа припремну наставу која је 

организована и спроводи систематски током 

целе школске године. 

3.1.7. Просечна постигнућа 

одељења на тестовима из 

Ако анализирамо укупан просек 

на завршном испиту уочићемо 

да је просек на комбинованом 
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српског/матерњег jезика и 

математике су уjедначена.  

тесту доста већи у односу на 

матерњи језик и математику, 

али да се просечна постигнућа 

одељења из српског и 

математике незнатно разликују 

у корист матерњег језика. 

  

Стандард:  
3.2. Школа континуирано доприноси 

бољим образовним постигнћима 

ученика 

Јаке стране Слабе стране 

3.2.1. Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика 

 Ученици чија се слабија или 

јача страна констатују кроз 

праћење и међусобну 

комуникацију између 

наставника и стручне службе, 

упућују се на додатну 

подршку у учењу. 

 Компаративном анализом 

резултата са пробног 

завршног испита констатује 

се значајан напредак на ЗИ у 

свим областима, што би се 

могло, између осталог, 

тумачити као последица 

појачаног рада на часовима 

припремен наставе. 

 Слабија мотивација 

одређеног броја ученика да 

похађа припремну наставу 

која је организована и 

спроводи систематски током 

целе школске године. 

3.2.2. Ученици коjима jе потребна 

додатна образовна подршка 

остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима.  

Ученици који су радили по програму 

ИОП 2 углавном на завршном испиту 

постижу боље резултате у односу на 

остале ученике, јер су им тестови 

прилагођени потпуно у односу на 

садржаје и оквир задатака који им је 

познат. Такав тренд увиђа се на свим 

завршним испитима и то на сва три 

теста. 

Код појединих ученика (Д.С.-

5.разред) постоји проблем због ново 

настале епидемиолошке ситуације и 

они су у немогућности да похађају 

онлајн наставу или код комбиноване 

наставе имају проблем укључивања 

зато што им је неопходна рутина и 

тачно утврђен распоред који прате 

каоко би се социјализовали а тек 

онда савладали одређене садржаје 

који су прилагођени њиховим 

потребама. 

3.2.3. Ученици су укључени у 

допунску наставу у складу са своjим 

потребама 

Ученици се укључују у часове 

допунске наставе према сопственом 

осећају потребе за додатном 

подршком, али и на инсистирање 

учитеља/наставника, када примети 

потребу за тим. 

Појава непохађања допунске наставе 

уочена је код ученика старијих 

разреда и поред уочене потребе за 

њом. Овај проблем појачава се са 

протоком времена, иако постоји 

озбиљан напор појединих наставника 

да ученике подрже кроз овај вид 

наставе. 

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу 

Ученици показују напредак 

похађањем допунске наставе. 

 

Уочен пад напредовања код ученика, 

без обзира на часове допунске 

наставе коју похађају, појава такође 
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уочљива код ученика старијих 

разреда. Идући од млађих ка 

старијим разредима (од 4. до 8. 

разреда) такв тренд је све израженији 

и не мења се чак ни после напора да 

се преко сарадње са родитељима овај 

проблм исправи. 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак у 

складу са програмским циљевима и 

индивидуалним потребама.  

 

Ученици који похађају часове додатне 

наставе пказали су у претходним 

годинама боље резултате на 

завршним испитима, али су 

забележени и успеси ученика на 

такмичењима неколико година 

уназад. 

Уочљив је тренд пада ученика 

заинтересованих за додатни рад 

нарочито у 8.разреду. 

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан 

програм припреме ученика за 

завршни испит 

Пракса наставника школе је да 

припремну наставу отпочну одмах по 

почетку школске године, па се 

редовна настава стапа и надопуњује 

са припремном, што повећава 

квалитет наставног процеса, посебно у 

области припреме ученика за завршни 

испит. Неки наставници обрађују 

одређене области и кроз допунску и 

додатну наставу и везују их за рад на 

задацима који су типични за ЗИ. 

Број одржаних часова припремне 

наставе по годинама: 

2020/2021. -154 

2021/2022. - 324 

Уочен пад интересовања ученика за 

похађање ових часова у последње три 

године. 2020/2021. Континуирано 

праћење припремнен наставе на 

посебним часовима уочава се код 

свега петоро или шесторо ученика (из 

свих предмета). 

3.2.7. Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера знања 

користе се у индивидуализациjи 

подршке у учењу.  

Све врсте провера знања коресте 

наставницима за све видове подршке 

у учењеу и напредовању ученика. 

Осим иницијалних и годишњих 

тестова, у ово спадају и друге врсте 

провере знања и праћења ученика. 

Не постоје конкретнији подаци о овом 

виду рада. 

3.2.8. Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

Ове године је урађено национално 

тестирање 4. и 7. разреда и након 

урађеног тестирања уређена је 

детаљна анализа задатака по нивоима 

постигнућа, таква анализа ће свакако 

допринети унапређивању наставе и 

учења. 

  

 
На основу наведеног могуће је закључити да школа има и јаче и слабије стране, али да показатељи 
јасно показују више слабости. Посебно је проблематична ситуација где ми немамо увид у тестове 
ученика и због тога је немогуће направити јасну анализу поводом нивоа постигнућа ученика на 
завршном испиту. Закључује се да би ваљало донети посебну стратегију припремања ученика за овај 
испит, те акциони план у чију би реализацију требало да се укључе сви наставници и учитељи, 
будући да је у питању процес који траје 8 година. Такође, врло је важно наставити са праћењем ове 
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области квалитета  у свим наредним годинама  без обзира на план зато што ћемо тек на крају 
циклуса имати јасан увид у  промене ако се десе. 

 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.               

 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета 

наставе.                                                                                                                                                              
 

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски 
локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији 

наставе и учења.                                                                                                                                             

 

 

 

Стандард: 

6.5. Материјално-технички ресурси 
користе се функционално. 

Јаке стране Слабе стране 

6.5.1. Директор обезбеђује 
оптимално коришћење 
материјално-техничких ресурса.               

Школа  је веома добро опремљена 
савременим наставним средствима 
која су у функцији унапређивања 
наставног процеса. Директор школе 
је поделио задужења 
наставницима који брину о опреми 
у кабинетима, организована је 
мрежа спољних сарадника који 
одржавају интернет, опрему, и у 
сваком тренутку су доступни 
наставницима у случајевима када 
би недостатке и кварове требало 
отклонити. Периодично 
састављамо списак у коме уносимо 
проблеме са опремом и 
потражујемо ону опрему која је 
потребно да се замени или 
набави.У кабинетима где се изводи 
настава постоје пројектори са 
носачима. Учионице првих разреда 
су опремљене као дигиталне 
учионице, укључујући и просторију 
продуженог боравка. 

У Зборници је замењен намештај и 
постављен смарт телевизор за 

Понекад је потребно време за 
поправку и тада је потребно 
ускладити наставни план за час и 
могућности које су дате у учионици. 

Због епидемиолошке ситуације 
наставници су морали да шетају по 
разредним одељењима и сваког 
часа је било потребно да 
постављају и прикључују своју 
опрему што је изискивало 
одређено време. 
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потребе презентација. Такође је 
постављена и велика огласна табла. 

6.5.2. Наставници континуирано 
користе наставна средства у циљу 
побољшања квалитета наставе.                                                                                                                                                              

Наставници су похађали више 
семинара на којима су савладали 
коришћење ИКТ алата и користе их 
функционално на часовима и у 
складу са садржајима који се у том 
тренутку раде.  

Због епидемиолошке ситуације и 
промене учионица у току наставног 
дана потребно је мало више 
времена да се припреме наставна 
средства за час. 

6.5.3. Материјално-технички 
ресурси ван школе (културне и 
научне институције, историјски 
локалитети, научне институције, 
привредне и друге организације и 
сл.) користе се у функцији наставе 
и учења.                                                                                                                                             

Посете и учење ван школе 
реализовали смо кроз излете, 
екскурзије, посете позориштима, 
музејима, сарадњом са средњим 
школама, све до марта 2020. 
године, од када наставу и све 
остале активности реализујемо у 
посебним условима заштите 
ученика од ширења епидемије. 

  

 

Закључци Тима:  

 

Узимајући у обзир предходне извештаје и на основу анализираних показатеља стандарда уочљив је 
пад у области постигнућа ученика, изузев код ученика који раде по ИОП-у, за које су тестови 
прилагођени у односу на њихове могућности.  

За ЗИ 2020/2021. тај тренд се наставља, а напори који су показани у смислу подршке ученицима у 
припремању за ЗИ нису у складу са постигнућима ученика (број одржаних часова и временски оквир 
за припремање испита наглашено су високи, а постигнућа ученика без значајног померања. Нешто је 
бољи резултат код стандарда Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 
ученика, али се и у том стандарду појављују показатељи који указују на могући недостатак 
мотивације код ученика, што би било добро истражити. Овакви закључци Тима за самовредновање 
довољни су да би се могло отпочети са сачињавањем акционог плана за унапређивање области 
постигнућа ученика, што би у наредном периоду укључило све учитеље и наставнике у овај процес, 
како би се резултат побољшао.  

 

Ако разматрамо област 6  закључићемо да је континуирано промишљање о опремању Школе 
савременим наставним средствима допринело  да се настава стално побољшава у правцу 
савремених токова, а посебно у правцу хибридне наставе која подразумева дигиталне комептенције 
како ученика, тако и наставника. 

 

Предлози за побољшање слабих страна: 

 

 Увођење тестирања ученика по принципу тестова за ЗИ од првог /другог разреда и праћење 
ученичких постигнућа, посебно слабијих страна. Ове тестове ваља израђивати по нивоима и 
по угледу на тип задатака за ЗИ;  

 Анализе и закључке о постигнућима ученика након тестирања презентовати на Наставничком 
већу; 
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 Укључивање родитеља у процес припремања за ЗИ: праћење и контрола, подршка у 
мотивацији; 

  Сарадња са школама које показују боље резултате на тестирањима (размена идеја о начину 
припрема);  

 Рад на мотивацији ученика да се снажније укључе у процес припремања за ЗИ;  
 Ако епидемиолошка ситуација дозволи, вратити се на кабинетску наставу како би наставници 

у потпуности могли да користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе; 
 Други предлози (ОВ и НВ) 

 

Ковин, јул 2022.координатор Тима за самовредновање  

Оља Новокмет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

У првом полугодишту обављен је један 

инспекцијаски надзор просветне инспекције у 

погледу припремљености школе за рад током 

пандемије COV-19 вируса  

септембар 

2021. 

школа секретар школе 

Ванредни иснпекцијски преглед документације 16.06.2022. школа секретар школе 

Саветодавна посета током спровођења 

Завршног испита 

27, 28. и 29. 

јун 2022. 

школа секретар школе 

 
 
 
 
 
 
 

11 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ  ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ 
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Предвиђен Годишњим планом рада школе Задатак Тима је да континуирано ради на маркетиншком 
представљању Школе ажурирањем сајта школе, давањем изјава, инерјвуа, представљањем  у 
медијима, дистрибуцијом промотивног материјала. 
 
Координатор: Марија Михајлов Ђорђевић 

1. Петровић Саша  директор Школе 
2. Данијела Станковић Ћулибрк  
3. Марија Михајлов Ђорђевић 
4. Марија Поповић 

 

Редн

и број 

саста

нка 

Датум 

Тачке 

дневног 

реда 

Записник 

Број 

присут

них 

чланов

а 

8.  6.9.202

1. 

Догово
р око 
активно
сти 
Тима 

На првом састанку договорено је да сви чланови 

Наставничког већа буду део Тима за маркетинг тако што 

ће сваки члан Наставничког већа да припрема материјал 

прикладан за сајт школе. У оквиру материјала спадају 

текст, слике и видео записи активности у оквиру школе, 

ваннаставних активности, важне информације за ученике 

и родитеље/старатеље....  

Најјаче средство за промоцију школе које поседујемо 

јесте школски сајт www.os-djurajaksic.edu.rs уз додатак 

званичне Facebook странице школе. План је да се на сајту 

објави свака значајна активност. 

Поред сајта, као медиј за промоцију користићемо 

локалне медије и сајт Општинске управе Ковин. 

 

 

9.  24.12.2

021. 

Анализ

а 

резулта

та Тима 

за 

маркет

инг 

Тим је анализирао резултате који се тичу школског сајта. 

Резултати су следећи: 

Током 1. полугодишта школске 2021/2022. године на сајту 

је постављено 67. чланака. Овде се не рачунају 

документа тј. рачунају се само чланци из секције 

Актуелно. 

 

12 МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  

http://www.os-djurajaksic.edu.rs/
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Анализа посећености сајта (Awstats): 

 

 

10.  26.1.20

22. 

Активн

ости 

(разно) 

Подсећати наставнике да редовно пишу извештаје о 

важним или занимљивим школским активностима. 

Препорука је да се фотографије за сајт шаљу на школску 

мејл адресу уместо путем Vibera. Видео клипови би 

требало бити отпремљени на школски Youtube сајт. 

 

11.  25.6.20

22. 

Анализ

а 

резулта

та Тима 

за 

маркет

инг 

Тим је анализирао резултате који се тичу школског сајта. 

Резултати су следећи: 

Током 2. полугодишта школске 2021/2022. године на сајту 

је постављено 119. чланака.  

Најпосећенији чланци су:  

 Онлајн обука за ученике "Шта можеш да урадиш 

ако имаш сазнање да твој друг или другарица 

трпе насиље?"  

 Почетак школске 2021/2022. године и пријем 

првака  

 Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину

  

 Окружно такмичење из српског језика и језичке 

културе   

 Дигитално насиље  

 "Заборављене игре и вештине" у Плочици  
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 „Твоја сигурност је у твојим рукама“ - награђени 

ученици  

 

Анализа посећености сајта (Awstats): 

 

Закључак тима јесте то да је већина важних 

реализованих школских активности објављена на сајту 

школе и FB налогу.  
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1.РАЗРЕД 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења I-1, I-2 
Укупан број ученика 40 
Стручни вођа пута Вања Рајић 
Одељењске старешине Валентина Жеберан , Вања 

Рајић Путни правци Ковин – Црепаја -Панчево - 
Ковин Време реализације 17.5.2022. 

Туристичкa агенцијa Ступ“Вршац“а.д.Вршац 
Број лиценце туристичке 
агенције 

OTP 87/2021 категорија 
лиценце А  

Реализоване активности 

Аутобус је прегледан и утврђено је да је у исправном стању и да возач и водич имају сву 

потребну документацију и акридетацију за вожњу деце. Сви ученици су дошли на 
време, сместили смо се и екскурзија је почела тачно на време према планираном програму. 
Кренули смо у 8:00 са паркинга испред школе. У пријатној атмосфери возили смо се преко 

Панчева до Црепаје. Направили смо паузу за одмор и доручак, након чега смо стигли у Црепају. 
Прво смо посетили црепајску цркву Велика Госпојина, у пратњи нашег вероучитеља оца 

Душана Васића. После обиласка цркве упутили смо се до спортско- рекреативног центра „ 100 

топола“ и ергеле коња „ Бата Црепаја“ . Већи део дана ученици су уживали у Црепаји, јахали су 

коње и играли се на игралишту, 
уживајући у природи. Након дружења и ручка упутили смо се у Панчево. У Панчеву смо обишли 

Народни музеј и шетали обалом Тамиша. У 18 часова смо се упутили ка 

Ковину. Испред школе смо били у 19:00. 
 
 
 
 

Смештај - 
Оброци Ручак у ресторану „ 100 топола“ у Црепаји, ученици су изразили своје 

задовољство ручком путем анкете. 

Дисциплина 
ученика 

Дисциплина ученика је била за похвалу, поготово што је ово био 
њихов први одлазак на екскурзију. 

Општи утисак Екскурзија била изузетно успешна реализована и прилагођена 
узрасту. 
На томе треба да захвалимо и представнику агенције Слађи Остојић. 

Датум подношења извештаја 22.5.2022.година

13 Извештај о реализацији екскурзија током школске  године 
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2.РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења 2/1, 2/2,2/3 
Укупан број ученика 47 
Стручни вођа пута Наташа Николић 
Одељењске старешине Јевросима Ромић, Јелена Јовановић, Наташа Никилић 
Путни правци Ковин- Београд- Ковин 
Време реализације 18. мај 2022. 
Туристичкa агенцијa СТУП Вршац 
Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП87/2021 
 
 
 

Реализоване активности 

У уторак 18. маја 2022. год. у 8.00 кренули смо на екскурзију. Прво смо обишли Храм Светог Саве где су деца 

била одушевљена (9:00). Око 10:30 смо били на Авали где смо посетили Гроб Незнаног јунака рад Ивана 

Мештровића, а након тога смо били на Авалском торњу где смо се пењали на видиковац и посматрали прјзаж 

Србије. У 13:00 је био ручак у ресторану,,Чарапићев брест“ који се састојао из супе, бечке шницлеи кромпирића 

као и купус салате и сокића. Након тога смо се играли до 14:00 часова у парку ресторана. И прикупљали 

материјал за акцију ,,СА ПРИРОДОМ НА ТИ“. Око 14:30 смо били на Калемегдану где смо се возили туристичким 

возићем при чему су деца била одушевљена. У Зооврту смо били око 15: 30 ту смо посмартали егзотичне 

животиње којих нема у нашим крајевима, али смо и уживали игтајући се са јарићима и зечевима. Око 18:00 

часова смо кренули у правцу Ковина где смо стигли око 19:00 часова. Деца су била срећна и задовољма. Посебна 

похвала за возача и водича Слађу јер су нам максимално излазили у сусрет како деци тако и нама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смештај  
Оброци Оброк је био у реду и сва деца су била задовољна. 
Дисциплина ученика Ученици су били послушни и добри и похваљени од стране и водича и возача, али и од 

свих 
који су били у контакту са њима. Општи утисак Веома смо задовољни , али би препоручили следећој групи да промени распоред 
обиласка 
како би Авала остала за крај да деца могу да се играју и трче. Иначе пуно смо 

нсучили и видели у нашем главном граду.  
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3.РАЗРЕД 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења 3-1, 3-2 
Укупан број ученика 40 
Стручни вођа пута  
Одељењске старешине Весна Анђелков, Марија Поповић 
Путни правци Ковин-Нови Сад-Ковин 
Време реализације 19.мај 2022. 
Туристичкa агенцијa СТУП Вршац 
Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 87/2021 
 
 
 

Реализоване активности 

У четвртак, 19.маја 2022. године, пошли смо на екскурзију како је планирано, у 7:30. Екскурзија је 

реализована на релацији Ковин-Нови Сад-Ковин. 
Путовање је било удобно и пријатно, захваљујући возачу, водичу Слађани, превознику и агенцији СТУП Вршац. 
Посетили смо манастир Крушедол. У Сремским Карловцима, обишли смо Патријаршију, Саборну цркву Свети 

Никола, Богословију и чувену гимназију. Прошетали смо центром града. У Новом Саду, после ручка у хотелу 

„Војводина“, посетили смо Природњачки музеј, а затим разгледали Петроварадинску тврђаву. 
Све планиране активности су реализоване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смештај  
Оброци Ручак, као и услуга, нису се допали ни деци ни нама. Препорука за будуће трећаке је 

да 
промене место ручка. Дисциплина ученика Ученике су редом , где год смо били, хвалили. 

Општи утисак Веома смо задовољни, видели смо и научили пуно. 
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4.РАЗРЕД 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења IV-1, IV-2 
Укупан број ученика 53 
Стручни вођа пута Оља Новокмет 
Одељењске старешине Хермина Ђукић, Снежана Корак 

 
Путни правци 

Ковин – Орашац – Аранђеловац – Рисовачка пећина – Буковичка Бања –
Опленац/ 
Топола - Ковин Време реализације 16.5.2022. 

Туристичкa агенцијa Ступ“Вршац“а.д.Вршац 
Број лиценце туристичке 
агенције 

OTP 87/2021 категорија лиценце А 
 
 
 

Реализоване активности 

Аутобус је прегледан и утврђено је да је у исправном стању и да возач и водич имају сву потребну 

документацију и акридетацију за вожњу деце. Сви ученици су дошли на време, сместили смо се и екскурзија је 

почела тачно на време према планираном програму. Кренули смо у 7:30 са паркинга испред школе. У пријатној 
атмосфери возили смо се преко Младеновца до Тополе. Стигли смо у Орашац у 9 часова и прво смо направили 

паузу за одмор и доручак, након чега смо уз пратњу водича прошетали до Марићевића јаруге где нам је локални 

водич испричао историјске чињенице и објаснио нам значај места на коме се налазимо. У Ора шцу смо имали 

прилику да видимо и спомен школу, 
цркву и спомен музеј. Пут смо наставили ка Аранђеловцу и пећини Рисовачи. Након краће паузе, обишли 

смо и пећину, разгледали смо панораму града и мало пре 13 часова смо били испред ресторана „Elena 

holiday“ у Аранђеловцу. Након ручка смо отишли у Буковичку бању где су ученици имали време за шетњу, 
одмор и дружење у природи. У 16 часова смо кренули ка Тополи где смо обишли Карађорђев конак, а потом 

смо се упутили ка спомен комлексу на Опленцу. Обишли смо маузолеј династије Карађорђевић, Петрову 

кућу и Виноградареву кућу, након чега смо уживали у предивном парку који окружује цео комплекс. У 18 

часова смо се упутили ка Ковину преко Младеновца. Испред школе смо били у 19:20. 
 
 
 
 
 
 

Смештај - 
Оброци Ручак у ресторану „Elena holiday“у Аранђеловацу, ученици су изразили своје 

задовољство 
ручком путем анкете Дисциплина ученика Ово је бројна генерација, понашали су се пристојно, били су заинтересовани за 
садржаје, 
припремљени , постављали су смислена питања и учествовали су у разговорима 

које смо имали у обиласцима знаменитих места. Општи утисак Општи утисак је да је екскурзија била изузетно успешна и садржајна. Похвалила бих 
ученике и 
њихову заинтересованост за све теме које су тог дана испричане, а нарочито поводом 
њиховог односа према природи коју смо тог дана обилазили. Свако место је било 

очишћено и остављено у апсолутном реду. Имали смо одличан однос и сарадњу са 

нашим водичем Слађом Остојић.   
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5.РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења 5/1, 5/2 и 5/3 
Укупан број ученика 48 
Стручни вођа пута Марија Михајлов Ђорђевић 
Одељењске старешине Александар Милошевић, Оливера Милер Здравковић, Марија Михајлов 

Ђорђевић Путни правци Ковин – Ковачица – Идвор – Зрењанин – Српска Црња 
Време реализације Петак, 20.5.2022. од 07.00 до 20.00 
Туристичкa агенцијa СТУП Вршац 
Број лиценце туристичке 
агенције 

 
 
 
 

Реализоване активности 

 
06.00 – поставка аутобуса и преглед полиције. 
07.00 – полазак из Ковина. 
08.00 – 09.30 – доручак и обилазак галерије Бапка. 
10.00 – 11.00 – обилазак Задужбине Михајла Пупина. 
11.30 – 12.30 – Обилазак салаша Лујза. 
13.00 – 13.30 – ручак. 
13.30 – 14.00 - слободно време (шетња центром Зрењанина). 
14.00 – 15.00 – Обилазак Народног музеја у Зрењанину. 
16.00 -17.00 – обилазак Српске Црње (родна кућа Ђ. Јакшића, црква). 
20.00 – долазак у Ковин. 

 
 
 
 
 
 
 

Смештај - 
Оброци Нема замерки 
Дисциплина ученика Нема замерки. 
Општи утисак Нема замерки. 
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6.РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења 6-1, 6-2 
Укупан број ученика 42 
Стручни вођа пута Ана Ритопечки 
Одељењске старешине Ана Ритопечки, Маја Обрадовић Вукосављевић 
Путни правци Ковин –Текериш-Троноша-Тршић-Бања Ковиљача-Ваљево-Ковин 
Време реализације 21/22.5.2022. 
Туристичкa агенцијa СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 
Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 
 
 
 
 

1.дан 

Реализоване активности

Полазак из Ковина био је тачно на време, у 7.30. Вожња преко Београда и задржавањем на ОМВ пумпи од 30 

минута због доручка. Долазак у Текериш и обилазак спомен комплекса Церске битке, потом обилазак манастира 

Троноше и одлазак у Тршић и обилазак куће Вука Караџића. Разгледање Бање Ковиљаче, а затим одлазак у 

Гучево и смештај „Видиковац“. Вечера. Дискотека. 
2. дан 
Доручак у смештају. Одлазак у Бранковину и обилазак спомен комплекса. Разгледање Ваљева и ручак у 

ресторану „Јефимија“. Полазак из Ваљева ка Ковину у 17.00 са кратком успутном паузом. Долазак у Ковин 

испред школе око 19.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смештај У смештају пуно инсеката- нема заштитних мрежица на прозорима; 
Неисправне утичнице и климе по собама; 
Објекат је у близини границе, па је мрежа у ромингу; 
У крилу Б је распоред соба неадекватан, па наставник не може да има преглед и 

прати понашање ученика на адекватан начин. Собе у поткровљу крила Б су 

изузетно топле, без могућности хлађења. 
Оброци Вечера и доручак у објекту се није свидела деци. Ручак у ресторану „Јефимија“ у 

Ваљеву је без 
икаквих замерки-изузетан. Дисциплина ученика Нема замерки 

Општи утисак Екскурзија је реализована према предвиђеном плану. Све је протекло у најбољем 
реду.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

343 
 

7.РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТОВАЊА 
 

Одељења 7-1, 7-2, 7-3 
Укупан број ученика 35 
Стручни вођа пута Роберт Мучи 
Одељењске старешине Роберт Мучи, Маријана Илић, Милош Лалић 
Путни правци Ковин – Ниш, Ниш – Ковин 
Време реализације 26. и 27. мај 2022. 
Туристичкa агенцијa СТУП Травел 
Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 87/2021. категорија лиценце А 
 
 
 
 

Први дан: 26. мај 

Реализоване активности

 
    Аутобус је био постављен испред школе у 6.00. 

 Полиција је констатовала техничку исправност возила и валидност документације, прегледање је 

завршено у 6.30. 

    Окупљање ученика испред школе трајало је од 6.30 до 6.50. Тачно у 7.05 смо пошли на екскурзију. 

 Путовање до Деспотовца трајало је до 8.45, није било потребе за паузом у путовању, тако да није ни 

прављена. 

 У близини Деспотовца се налази манастир Манасија, чији је обилазак трајао од 8.55-9:40. По завршетку 

посете манастиру Манасији настављено је путовање према Ресавској пећини. 

 До Ресавске пећине смо стигли у 10.10 и њено разгледање је трајало од 10.20-10.55. Након разлгедања 

Ресавске пећине направљена је кратка пауза која је искоришћена за разгледање простора, шетњу и 

дружење. У 11.45 је настављено путовање према манастиру Раваници. 

 Посета манастиру Раваници трајала је од 12.50 до 13.20. После краће паузе настављено је путовање 

према Нишу. 

    Путовање до Ниша је трајало од 13.20 до 14.40. Путовали смо аутопутем и није било потребе за паузом. 

    До Градског музеја у Нишу стигли смо у 14.45 и његов обилазак је трајао до 15.15. Након обиласка 

Градског музеја направљена је кратка пауза у центру града. 

    Посета Ћеле кули трајала је од 16.00-16.30. Након посете Ћеле кули упутили смо се према хотелу 

„Видиковац“ у којем смо преноћили. У хотел смо стигли у 17 часова. 

 Као по плану вечера је почела у 19 часова, а након тога су уследиле припреме ученика за провод у 

дискотеци која је била у склопу хотела. Наши ученици су се лепо провели и искористили су прилику да се 

упознају са ученицима других основних школа, који су такође били смештени у хотелу „Видиковац“. 

Журка у дискотеци је трајала од 21.00 до поноћи. Након тога је уследило кратко дружење ученика по 

собама. 

 
Други дан: 27. мај 

 
 По договору са одељењским старешинама ученици су се пробудили око 7.00 и тада је почело сређивање 

соба и паковање пред наставак путовања. 
 Доручак је почео у 8 часова. Ученици су се служили самостално – шведски сто. Собе смо напустили пре 

доручка, тј. око 7.50, да би особље хотела проверило да ли су собе остављене у уредном стању. Није 

било никаквих проблема. У 8.45 смо напустили хотел и упутили смо се према Нишкој тврђави. 
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 Разгледање Нишке тврђаве је трајало од 9.30 до 11 часова. У склопу посете Нишкој тврђави обављена је 

и планирана вожња туристичким возићем. После тога уследила је још једна кратка шетња у центру Ниша 

и искоришћена је прилика за фотографисање ученика. 

 Путовање до Нишке Бање је трајало од 11.30 до 11.55. У Нишкој Бањи смо обавили кратку шетњу и 

отишли до ресторана „Гурманова тајна“ где је смо по плану почели са ручком у 13 часова. 

 Након ручка имали смо слободно време за шетњу, дружење и забаву. Многи ученици су искористили 

прилику да се забаве, играју и купују сувенире. Боравак у Нишкој Бањи је завршен у 14.40. Тада смо 

наставили путовање према последњој дестинацији екскурзије, пре повратка за Ковин. То је био спомен 

комплекс Чегар. 

     На Чегру су ученици били у прилици да присуствују предавању о самој битци и о војводи Стевану 

Синђелићу. Разгледање спомен комплекса Чегар трајало је од 14.50 до 16.20. 

 Путовање до Ковина трајало је од 16.25 до 19.30. Једна кратка пауза направљена је на бензинској пумпи 

на аутопуту код Јагодине. 

    Тачно у 19.30 смо стигли на паркинг испред наше школе и тада је завршена једна успешна екскурзија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смештај Одличан, чисте собе, удобни кревети, свака соба има телевизор. 

Оброци Без већих примедби. 

Дисциплина 
ученика 

Врло добра, неколико комичних ситуација. Ученици су испоштовали договор са 
одељењским 
старешинама. Није било проблематичног понашања. Ученици су се адекватно понашали 

приликом посете манастирима и пажљиво су служали туристичког водича и предавања 

која су била организована на појединим местима. Општи утисак Задовољни смо свим сегментима екскурзије. Имамо један преглог за будуће седмаке 
који би се 
определили за овај програм екскурзије. Предлог се састоји у томе да се посета Градском 

музеју у Нишу замени посетом водопаду Лисине (Велики Бук), који се налази у близини 

Ресавске пећине. У разговору са туристичким водичем се дошло до тог предлога због 
тога што музејска поставка није велика и може брзо да се разгледа и уколико се све 

одвија по плану све посете у току првог дана могу да се обаве и до сат времена раније 

од предвиђеног. Уколико би се посетио водопад Лисине могло би се добити још мало 

слободног времена за боравак у природи. 
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8. РАЗРЕД 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТOВАЊА 

Одељења 8-1, 8-2, 8-3 

Укупан број ученика 51 

Стручни вођа пута  Данијела Станковић Ћулибрк 

Одељењске старешине Братислав Новокмет, Данијела Станковић Ћулибрк, Јасмина Доловачки 

Путни правци 
Ковин – Крагујевац – манастир Благовештење – Златибор – Шарганска осмица 
– Дрвенград (Мећавник) – Ковин  

Време реализације 23/24.6.2022. 

Туристичкa агенцијa СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

 

Реализоване активности 

23. јун  

∙ Поставка аутобуса у 6.30. Полиција је (са кашњењем) констатовала техничку исправност 
возила и документације. ∙ Полазак у 7.45 (кашњење од 15 минута због кашњења 
полиције)  

∙ Од 10.00 до 10.30 посета акваријуму слатководних животиња на Природно-математичком факултету у 
Крагујевцу  

∙ Од 11.00 обилазак спомен-парка „Каргујевачки октобар“. Обилазак аутобусом са локалним водичем спомен-
парка.  

∙ 15.30 посета манастиру Благовештење, где се замонашио патријарх Павле 

∙ 17.00 долазак у хотел „Браћа Секулић“ Златибор.  

∙ Од 17.30 до 19.30 слободно време  

∙ 20.00 вечера  

∙ 21.30 журка у дискотеци у оквиру хотела.  

24. јун  

∙ Доручак у 8.30   

∙ 9.30 полазак аутобусом до Мокре Горе  

∙ 10.30 полазак возом „Шарганска осмица“  

∙ 13.00 ручак у ресторану „Шарганска осмица“  

∙ 14.30 обилазак „Дрвенграда“  

∙ 15.25 полазак у Ковин  
∙ 20.45 долазак у Ковин испред школе 
 

 

Смештај Нема замерки 

Оброци Нема замерки 

Дисциплина ученика Нема замерки 

Општи утисак Екскурзија је реализована према предвиђеном плану. Све је протекло у најбољем 
реду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


