
 

0 
 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ЂУРА ЈАКШИЋ" КОВИН 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

  

 
  



 

1 
 

 

СAДРЖAJ 

 

1 УВОД ...................................................................................................................................................... 4 

2 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ................................................... 5 

2.1 Школска зграда - историјат ................................................................................................................ 5 

2.2 Школска зграда ...................................................................................................................................... 6 

2.3 Материјална основа рада .................................................................................................................... 6 

2.4 Извештај о раду продуженог боравка ................................................................................................ 8 

2.5 Извештај о раду школске кухиње ........................................................................................................ 9 

2.6 Педагошка организација рада школе током првог полугодишта школске 2020/2021. године .. 9 

2.7 Извештај о кадровској структури и недељном задужењу наставника ...................................... 23 

2.8 Подела предмета на настатавнике за школску 2020/2021. ......................................................... 24 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ ............................................................... 26 

3.1 Извештај ореализацији школског календара................................................................................... 26 

3.2 Полазне основе рада школе ................................................................................................................ 30 

3.3 Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2020/2021. години ............................ 31 

3.4 Извештај о броју ученика на крају првог и другог полугодишта .................................................. 48 

3.5 Извештај о реализацији културних, спортских  и рекреативних   активности ........................ 51 

4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ .................................................................................. 72 

4.1 Извештај о раду Школског одбора .................................................................................................... 72 

4.2 Извештај о раду Савета родитеља.................................................................................................. 74 

4.3 Извештај о раду Наставничког већа ................................................................................................ 77 

4.4 Извештај о раду Одељенских већа .................................................................................................... 81 

4.5 Извештај о раду одељењских старешина ...................................................................................... 105 

4.6 Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу .................................................................. 105 

4.7 Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма за период од 2017. до 2021. 
године ........................................................................................................................................................... 110 

4.8 Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање ......................................................... 115 
4.8.1 Реализација акционог плана РПШ за школску 2020/2021. годину ....................................... 119 

4.9 Извештај о раду Педагошког колегијума ....................................................................................... 122 

4.10 Извештај о раду директора школе ............................................................................................ 123 

4.11 Извештај извештај о раду педагога школе .............................................................................. 131 
4.11.1 Резултати испитивања ученика 5. pазреда упитником о ''тешкоћама које настају 
приликом преласка са разредну на предментну наставу'' – новембар 2020. ................................... 133 

4.12 Извештај о раду секретара школе ............................................................................................. 137 

4.13 Извештај о раду библиотекара .................................................................................................. 140 

4.14 Извештај о раду Стручног већа за језике (српски, енглески и немачки језик) ....................... 143 

4.15 Извештај о раду Стручног већа за друштвене науке (историја и географија) ................... 150 



 

2 
 

4.16 Извештај о раду Стручног већа за природне науке (математика, физика, хемија, биологија 
и техника и технологија) ........................................................................................................................... 157 

4.17 Извештај о раду Стручног већа за уметност и вештине  (ликовна култура, музичка 
култура и  физичко и здравствено васпитање) ..................................................................................... 168 

4.18 Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање ................................................. 170 

4.19 Извештај о раду Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања .............................................................................................................................................. 180 

4.20 Извештај о раду Тима за заштиту од дигиталног електронског насиља .......................... 181 

4.21 Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе ............................... 183 

4.22 Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва ....... 198 

4.23 Извештај о раду Тим за професионални развој ........................................................................ 201 

4.24 Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију ученика ............................................ 202 

4.25 Извештај о раду Тима за реализацију програма школског спорта и спортских активности 
школе 203 

4.26 Извештај о раду Тима за „Еразмус+“ пројекте ......................................................................... 204 

4.27 Извештај о раду Тима за процену и спровођење безбедности у школи ................................ 209 

4.28 Извештај о раду Тима за естетско уређење школе ................................................................ 209 

4.29 Извештај о раду лица задужених за контролу забране пушења ........................................... 210 

4.30 Извештај о раду Ученичког парламента ................................................................................... 211 

4.31 Извештај о раду лица одговорног за праћење поштовање прописаних мера за спречавање 
и сузбијање  заразне болести COVID-19.................................................................................................... 216 

5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ................................... 217 

5.1 Реализација наставних часова ......................................................................................................... 217 

5.2 реализација додатне, допунске и припремне наставе ................................................................. 217 

5.3 Реализација пројектне наставе ...................................................................................................... 227 

5.4 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, 
предметима и укупно  на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. године ..................................... 232 

5.5 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, разредима, 
предметима и укупно  на крају 2. полугодишта школске 2020/2021. године ..................................... 234 

5.6 Изречене дисциплинским мере ученицима на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. године
 236 

5.7 Изречене дисциплинским мере ученицима на крају 2. полугодишта школске 2020/2021. године
 236 

5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима током школске 2020/2021. 
године ........................................................................................................................................................... 237 

6 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО  – ОБРАЗОВНОГ РАДА ................ 243 

6.1 Извештај о реализацији програма сарадње са породицом .......................................................... 243 

6.2 Извештај о реализацији програма здравствене и социјалне заштите ученика ...................... 243 

6.3 Извештај о реализацији програма заштите животне средине ................................................. 244 

6.4 Извештај о реализацији програма сарадње са јединицом локалне самоуправе ....................... 254 

7 ГОДИШЊНИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ....................................................... 255 

7.1 Извештај о раду Тима за самовредновање .................................................................................... 255 



 

3 
 

7.2 Записници са састанака Тима за самовредновање ....................................................................... 285 

8 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ  ИНСПЕКЦИЈСКИМ  ПРЕГЛЕДИМА И   НАДЗОРИМА У ШКОЛИ ............ 291 

9 МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ .......................................................................................................................... 292 

10 ЗАВРШНИ ИСПИТ ............................................................................................................................... 294 

10.1 Пробни завршни испит................................................................................................................. 294 
10.1.1 Анализа пробног завршног испита ..................................................................................... 295 

10.2 Завршни испит .............................................................................................................................. 303 
10.2.1 Анализа завршног испита .................................................................................................... 304 

11 Извештај о реализацији екскурзија током школске 2021/2022. године ........................................ 314 



Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин     Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

 

4 
 

 
 
 
 

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 2020/2021. години организован је ускладу са Годишњим 
планом рада за школску 2020/2021. годину и Анексом 1 и Анексом 2 Годишњег плана рада за 
школску 2020/2021. годину, односно тежиште је било на извршењу и реализацији 
програмских задатака из плана. Просторни, организациони, хигијенски и естетски услови на 
почетку школске 2020/2021. 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 
школске 2020/2021. године.  
Општи је закључак да је школа током школске године реализовала предвиђени план и 
програм рада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 УВОД 
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2.1 Школска зграда - историјат 

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

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

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

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

2 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
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2.2 Школска зграда 
 
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 

 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) – будући кабинет кабинет 
за информатику 

 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 

 
У свим учионицама и кабинетима су старе зелене табле замењене савременим белим 
магнетним таблама.  
На приземљу се налази информатички кабинет са 16 рачунара који је доступан сваком 
наставнику који жели да реализује час свог предмета уз употребу рачунара.  
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. Током 2021. године свака учионица и кабинет биће 
покривени носачем са пројектором или паметним телевизором. 
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Школа је покривена бежичном Интернет конекцијом, а како је наша школа укључена у 
пројектат „Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – 
Фаза 2“, свака учионица поседује и LAN прикључак за жично повезивање рачунара на 
Интернет. Спроведен је оптички кабл који омогућава велику брзину интернета. 
У продуженом боравку и учионицама за први разред постављен је паметни телевизор 
који се користи за приказ мултимедијалног садржаја. Телевизори су дијагонале од 50" i 4K 
резолуције. Ови паметни телевизори повезани су на интернет, а Android TV оперативни 
ситем омогућава репродукцију мултимедијалних садржаја. Када се повежу са 
наставничким лаптоп рачунаром, пројектују слику са рачунара. 
Кабинет за физику, хемију и биологију је опремљен неопходним наставним средствима за 
реализацију наставе. За потребе наставе из физике набављени су дигитални хронометар, 
каблови са фотосензорима за дигитални хронометар, дигитална вага и уређај за 
демонстрацију промене притиска са дубином. За потребе наставе из хемије набављен је 
дигитални pHметар, магнетне апликације за хемију и модели молекула. За потребе 
ученика нижих разреда, ученика који се образују по ИОП-у набављен је велики број 
дидактичких материјала и едукативних средстава. Три нова таблет рачунара намењена су 
ученицима који се образују по ИОП-2. Поред великог броја спорских реквизита, набављен 
је електрични клавир за потребе наставе музичке културе. За потребе помоћног особља 
набављена је нова оперема: машина за чишћење снега, професионални усисивачи за суво 
и мокро усисавање и дуваљка за лишће. У холу школе монтиран је паметни телевизор се 
електронским звоном. Електронско звоно је веб апликација која приказује: тачан датум и 
време, редни број часа који је у току, време које је преостало до краја часа.У дворишту се 
налазе три клупе и љуљашка. Подрум школе који је био пренатрпан материјалима који 
немају никакву употребну вредност потпуно је очишћен. Планира се додатно уређење 
подрумских просторија – глетовање и кречење. Једна од подрумских просторија 
претворена је у школски музеј. У дворишту је изграђен летњиковац у служби летње 
учионице. 

Ходници, службени улаз, школска капија и школско двориште покривени су видео 
надзором. 
 
Ограда је офарбана, а у циљу безбедност ученика, запослених и трећих лица, извршени су 
радови на сечи сувих грана и трулих стабала у оквиру школскe баште јер је утврђено да су 
крошње ризичнe за кориснике дворишта тј. да су гране небезбедне и одвојене од стабла и 
да прете да причине физичку или материјалну штету. 
Све учионице се користе од 1 – 4. разреда у једној смени, а ученици од 5 – 8. разреда у 
другој.  
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Ученици не мењају учионице, а распоред одељења по учионицама је следећи: 
 

Одељење Интерни назив учионице 

1-1 Учионица за 1. разред (приземље) 

1-2 Учионица за 1. разред (приземље) 

4-3 Учионица 4-3 одељења 

3-1 и 6-3 Српски језик 1 

4-2 и 6-1 Географија 

4-2 и 8-1 Српски језик 2 

7-2 Српски језик/библиотека 

2-2 и 7-3 Математика 1 

2-1 и 7-1 Математика 2 

5-1 Немачки 

5-2 Биологија 

6-2 Енглески језик 

4-1 и 8-2 Историја 

Кабинет за музичку и ликовну културу је соба за изолацију 

 

2.4 Извештај о раду продуженог боравка 
 

У  школској 2020/2021. години уписана је једна хетерогена група од ученика првог и 
другог разреда. Број ученика је био 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 нови ТВ , 
штампач и дидактичке игре. 
У складу са прописаним мерама, ученици  продуженог боравка учествовали су у разним 
активностима: 

 8. 9. обележили смо Међународни дан писмености 

 26. 9. обележили смо Европски дан језика 

 6. 11. дан рођења Вука Стефановића Караџића 

 13.11. Светски дан љубазности 

 27.01. Свети Сава 

 24.02.Међународни дан борбе против вршњачког насиља   

 22.03. Светски дан вода 

 26.03. Дан школе 

 
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 су радо долазили у боравак јер је све рађено кроз игру на занимљив и њима 
приступачан начин. 
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2.5 Извештај о раду школске кухиње 
 
Током првог полугодишта школске 2020/2021. године је за потребе продуженог боравка 
вршена је дистрибуција топлог оброка - ручка који нам доносе из ресторана ''Чиле'' за 
ученике боравка.  
 

2.6 Педагошка организација рада школе током првог полугодишта школске 
2020/2021. године 

 
Школа је током првог полугодишта 2020/2021. године радила према оперативном плану 
образовно-васпитног рада. 
 

ПРВИ ЦИКЛУС 

Настава се организује тако да ученици долазе сваког дана. Одељења у којима је број 
ученика већи од 15 се деле на две групе: група А и група Б.  Обе групе раде у истом 
саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему се почетак наставе за групу мења на 
недељном нивоу (једне недеље група А ради као прва, а друге недеље као друга). Часови 
трају 30 минута. 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – ПРВИ ЦИКЛУС 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 
4 часа: 
1. час - 7.30 - 8.00 
2. час - 8.05 - 8.35 
Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање учионица 
3. час - 8. 50 - 9.20 
4. час 9.25 - 9. 55 
Чишћење и проветравање учионица – 20 минута 
Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 
3 часа: 
1. час - 10.15 - 10.45 
2. час - 10.50 - 11.20 
Велики одмор - 15 минута 
3. час - 11. 35 - 12.05 
Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и 
проветравање учионица 
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ПРВИ ЦИКЛУС – РАСПОРЕД ЧАСОВА 
1-1 одељење  
Јевросима Ромић   

1-1 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика Српски 

2. Математика  Српски језик Енглески језик Српски језик Математика 

3. Енглески језик Математика Сон Ликовна култура Музичка култура 

4. Свет око нас Дигитални свет Математика Веронаука-грађанско Чос 

 
1-1 група Б  

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски Српски Српски језик Математика Српски 

2. Математика Математиак Сон Српски језик Математика 

3. Сврт око нас Дигитални свет Математика  Чос Енглески језик 

 
1-2 одељење  

Јелена Јовановић 
1-2 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика  Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Свет око нас Математика Енглески језик Ликовна култура Енглески језик 

4. Чос Дигитални свет Свет око нас Грађанско/верска 
наст.  

Музичка култура 

 
1-2 група Б  

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Математика Математика Српски језик  Енглески језик 

3. Свет око нас Дигитални свет Свет око нас Чос Математика 

 
 
 

2-1 одељење  
Весна Анђелков 

2-1 група A 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Физичко васпитање Математика Српски језик  

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Свет око нас Верска настава-
грађанско васпитање 

Српски језик Енглески језик Музичка култура 

4. Енглески језик Пројектна настава Свет око нас Ликовна култура Чос 
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2-1 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Математика Математика Српски језик  

2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика 

3. Свет око нас Пројектна настава Свет око нас Српски језик Чос 

 
3-1 Одељење  

Марија Поповић 
2 -2 група A 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Физичко 
васпитање 

Енглески језик Српски језик  

2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик  Математика 

3. Свет око нас Bеронаука/ 
Грађанско васпитање 

Српски језик  
Математика 
 

Музичка култура 

4. Математика Пројектна настава Свет око нас Ликовна култура Чос 

 
2-2 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески језик Математика Математика Свет око нас Српски језик  

2. Српски језик  Српски језик Српски језик Српски језик  Математика 

3. Математика 
 

Свет око нас Пројектна настава Математика 
 

Чос 

 
 
 
 
 
 
 

3-1 одељење  
Хермина Ђукић 

3 -1 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Ликовна култура Природа и 
друштво 

Верска 
настава/грађанско 
васпитање 

Музичка култура 

4. Природа и 
друштво 

Пројектна 
настава 

Енглески језик Чос Енглески језик 

 
3 -1 група Б  

 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 

Чос Природа и 
друштво 

Енглески језик Пројектна 
настава 
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3-1 одељење 
Снежана Корак 

3-2 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Физичко васпитање Ликовна 
култура 

Природа и 
друштво 

Веронаука/Грађанско 
васпитање 

Музичка 
култура 

4. Природа и друштво Енглески јез. Пројектна 
настава 

Енглески јез. ЧОС 

 
3-2 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик 

2 Математика Српски језик Математика Математика Математика 

3 Природа и друштво Пројектна 
настава 

Природа и 
друштво 

Српски језик ЧСА 

 
 

4-1 одељење  
Валентина Жеберан 

4-1  одељење у пуном саставу 

 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 Природа и друштво Ликовна култура Математика 

4. Природа и 
друштво 

Bеронаука/ 
Грађанско 
васпитање 

Чувари природе Чос Музичка култура 

 
4-2 одељење  
Вања Рајић 

4-2 група А 

 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 Природа и 
друштво 

Ликовна култура Математика 

4. Природа и 
друштво 

Bеронаука/ 
Грађанско 
васпитање 

Чувари природе Чос Музичка култура 

 
4-2 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика 
 

Српски језик Математика Енглески језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик  Српски језик  

3. Природа и 
друштво 

Чувари природе Природа и 
друштво 

Чос 
 

Математика 
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4-3 одељење  

Наташа Николић 
4-3 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика 
 

Српски језик Математика Српски језик  

2. Физичко  
васпитање  

Српски језик 
 

Математика 
 

Енглески језик Математика 

3. Математика Енглески језик Природа и друштво Српски језик Музичка култура 

4. Природа и друштво Bеронаука/ 
Грађанско 
васпитање 

Чувари природе Ликовна култура Чос 

 
4-3 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик  

2. Енглески језик Српски језик Математика Природа и друштво Математика 

3. Математика Природа и друштво Чувари природе Српски језик Чос 

 

 
ДРУГИ ЦИКЛУС 

Одељења у којима је број ученика већи од 15 се деле на две групе: група А и група Б. Ове 
групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу. Настава се 
свакодневно остварује са једном групом ученика, према редовном распореду часова који 
је усклађен са планом наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитање. 
Ученици ће имати до 6 часова на дневном нивоу по одељењу.  Обе групе раде у истом 
саставу сваке недеље (група А и група Б), при чему је почетак наставе исти за сваку групу. 
Часови трају 30 минута. 

 
 
 
 
 

ДРУГИ ЦИКЛУС – РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и 
проветравање учионица 
1. час - 13.00 - 13.30 
2. час - 13.35 - 14.05 
Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање учионица 
3. час - 14. 20 - 14.50 
Велики одмор - 10 минута / чишћење и проветравање учионица 
4. 15.00 - 15. 30 
5. час - 15.35 - 16.05 
6. час - 16.10 - 16.40 
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ДРУГИ ЦИКЛУС – РАСПОРЕД ЧАСОВА 
 
Ради боље организације наставе, током првог полугодишта вршена је измена распореда 
часова за више разреде, а сва распореде је усвојило Наставничко веће. 
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 Од 30. новембра 2020. године виши разреди прелазе на онлајн наставу, а школа доноси 
нови Оперативни план. 
 

Ученици који одлуком родитеља прате онлајн наставу, као и ученици који су из другог разлога 
спречени да долазе у школу, прате ТВ наставу.  Ученици током праћења ТВ часова нису у обавези 
да хватају белешке 
За ученике који одлуком родитеља прате онлајн наставу, као и за ученике који су из другог разлога 
спречени да долазе у школу, наставници разредне наставе су у уобавези да припремају наставне 
материјале и исте објављују у оквиру школске платформе за учење на даљину тј. у. оквиру своје 
Google учионице. Најважнији елементи сваке наставне јединице морају бити постављени у оквиру 
Google учионице.  Материјал може бити у оквиру Google учионице постављен у виду текста, 
PowerPoint презентација, PDF документа, Youtbe видео клипа... 
За све ученике првог циклуса, наставници разредне наставе организују онлајн наставу за изборне 
предмете (грађанско васпитање) и слободне активности. 

За ученике који немају техничких могућности да прате онлајн наставу, наставници ће на 

недељном нивоу припремати штампани материјал који ће путем поштом бити достављан 

ученицима. Наставници ће за ученике спремати: 

 Штампани материјал се спрема унапред тј. за наредну недељу уз поштовање  
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 Наставници су у обавези да, зученике који немају техничких могућности за праћење 

онлајн наставе, административном раднику шаљу материјал мејлом сваког петка, суботе 

или недеље на имејл адресу osdjaksic@gmail.com 

 

 Административни радник ће најксаније уторком ученицима поштом слати припремљен 

(одштампан) материјал. Материјал који наставници спремају за ученике којима ће се 

материјал слати поштом:  

 Мора бити израђен у виду Word документа или PowerPoint презентације 

 Поред наставног садржаја, материјал за штампу мора обавезно садржати:  

o назив наставног предмета 

o назив наставне области 

o назив наставне јединице 

o име и презиме наставника који је припремио материјал 

o име и презиме ученика којем је намењен материјал 

o одељење ученика којем је намењен материјал 

o рок предвиђен за решавање и слање решених задатака наставнику уколико 

штампани материјал садржи задатке које ученици морају решити и вратити 

наставницима  

 

 
ДРУГИ ЦИКЛУС 

ПЛАНИРАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ЧАСОВА ОНЛАЈН НАСТАВЕ 
 

Настава на даљину реализује се наставком реализације Посебног програма основног образовања 

и васпитања, у складу са претходним упутствима које се односе на остваривање наставе на 

даљину. Школа има аутономију да утврди време почетка часова и изврши временску 

организацију часова на дневном и недељном нивоу. 

У току остваривања наставе на даљину, наставник нарочито води рачуна о оптерећености 

ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева према 

ученику, поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова. Како су у претходном 

периоду ученици користили систем за управљање учењем, наставник је у обавези да свим 

ученицима који искажу потребу проследи и једноставно техничко упутство како да систем 

примене. Такође, пожљено је да обучи ученике како да се понашају и примењују мере ради 

очувања безбедности и поштовања законских одредби када су у онлајн окружењу, као и са 

правилима комуникације и заштитом података о личности. Наставник при планирању начина и 

алатки које ће користити приликом вођења ученика кроз наставу на даљину треба да има у виду, 

пре свега, обавезу заштите ученика од било ког вида дигиталног насиља. Подсећамо, то значи да 

наставници не би требало да траже од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се 

ученици виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору. 

Потребно је да наставници имају у виду укупна задужења која се задају ученицима на дневном 

или недељном нивоу и да примењују индивидуализовани приступ ученицима.  

mailto:osdjaksic@gmail.com


Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин     Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

 

18 
 

Потребно је да се ученицима прецизирају и омогуће одговарајући рокови за израду домаћих 

задатака, других задатака и достављање повратних информација. Обавезна је благовремена 

најава, минимум два дана раније, уколико се у овкиру система за управљање учењем реализује 

провера знања из одређеног предмета и које градиво обухвата та провера знања, као и да се 

остави могућност одлагања израде провере знања код ученика који нису у могућности да исту 

реализују из оправданих разлога. Неопходно је да ученицима из осетљивих група обезбеди 

додатна подршка за укључивање у наставу на даљину. 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА (ДРУГИ ЦИКЛУС) 

 

 
Распоред часова обавезних наставних предмета за више разреде 

 
 
 
 
 

Сатница према којој се одвија расопоред онлајн часова (виши разреди) 
претчас - 13.20 - 13.50  (часови изборних предмета и слободних активности за 5, 6. и 7. разред) 
1. час - 14.00 - 14.30  
2. час - 14.40 - 15.10  
3. час - 15. 20 - 15.50  
4. час 16.00 - 16. 30  
5. час - 16.40 - 17.10  
6. час - 17.20 - 17.50 
7. час - 18.00 - 18.30 (изборни предмети и слободне активности за 8. разред) 
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Обрада наставних јединица  

за ученике који имају техничких могућности да прате онлајн наставу 

Појмови: 

• G Suit - школска платформа за учење на даљину која обухвата апликације као што су (Google 

учионица, Google Meet, Google упитници...) 

• ТВ настава - ученици прате ТВ часове путем Јавног медијског сервиса Србије или путем РТВ 

Планете 

• Онлајн настава - наставник реализује час путем школске платформе за учење на даљину (G Suit) 

 

Образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе (виши разреди) остварује се: 

 путем наставе на даљину (онлајн чласови) употребом  школске G Suit платформе за учење 

на даљину (Google учионица, Гоогле Меет, Google упитници...)  од 14.00 према актуелном 

распореду часова 

 и путем ТВ часова на Јавном медијском сервису Србије у преподневним часовима ( 

распоред се налази на следећем линку: https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php) 

 

Ученици виших разреда неће бити подељени на А и Б групу.  

Препорука је да ученици виших разреда свакодневно прате ТВ наставу.  

Распоред часова онлјан наставе које ће реализовати наставници се неће преклапати са 

терминима часова ТВ наставе. 

Наставници ће бити дужни да према постојећем школском распореду часова одрже ученицима 

онлајн наставу у термину који предвиђа школски распоред.  

Ученици су дужни да према постојећем школском распореду часова присуствују онлајн настави у 

трмину који предвиђа школски распоред.  

 

У зависности од наставне јединице, наставник бира један од начина на који ће одржати сваки 

онлајн час: 

1. Директна комуникација са ученицима путем Google Meet апликације. 

Наставник унапред, а најксаније Непосредно пре почетка часа, путем Google Мееt 

апликације позива ученике да се укључе у видео конференцију. Наставник у оквиру 

есДневника бележи ученике који нису присуствовали онлајн часу. 

2. Постављање материјала у оквиру Google учионице.  

Уколико наставник сматра да у циљу реализације појединих наставних јединица нема 

потребе да буде у директној комуникацији са ученицима путем Google Meet апликације, 

онлајн час је могуће одржати путм Google учионице и то на следећи начин: 

 Постављањем видео материјала у оквиру Google учионице.  

Наставник може снимити своју лекцију (видео лекција) и презентовати је током 

онлајн часа ученицима. 

 Постављањем PowerPoint презентација, PDF документа, текстуалних докумената 

Youtebe видео клипова који садрже материјала у вези са наставном јединицом 

 Постављање линка у оквиру Google учионице ка ТВ часу са РТВ Планете који се 

https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
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односи на наставну јединицу која треба бити реализована уз додатне инструкције 

и домаће задатке 

 Постављање тестова (Google упитници) у оквиру Google учионице 

 

 С обзиром на то да у одређеном броју породица на исти начин учи више деце, пожељно је да 

наставник сними/припреми онлајн предавања или садржаје и видео-записе који могу у 

оквиру Google учионице бити доступни свим ученицима у сваком тренутку. 

 Наставници материјал за онлајн час постављају пре почетка онлајн наставе, с обзиром на то 

да наставници имају могућност да материјале и часове за потребе Google учионице припреме 

раније, а да користећи опцију „закажи“ материјал буде поставњен у време које одговара 

распореду часова (одложено слање) 

 Ученици током праћења ТВ часова нису у обавези да хватају белешке 

 Најважнији елементи сваке наставне јединице морају бити постављени у оквиру Google 

учионице!  

Материјал може бити у оквиру Google учионице постављен у виду текста, PowerPoint 

презентација, PDF документа, Youtbe видео клипа... 

 Наставници морају поштовати Правилник о посебном програму образовања и васпитања 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 110/2020 од 26.8.2020. године, а који ступио је на 

снагу 27.8.2020, а примењује се од школске 2020/2021. године. 

 

Штампани материјал за ученике који немају техничких могућности за праћење онлајн 
наставе 

 За ученике који немају техничких могућности да прате онлајн наставу, наставници ће на 

недељном нивоу припремати штампани материјал који ће путем поштом бити достављан 

ученицима. Наставници ће за ученике спремати: 

 Штампани материјал се спрема унапред тј. за наредну недељу уз поштовање  

 Наставници су у обавези да, зученике који немају техничких могућности за праћење 

онлајн наставе, административном раднику шаљу материјал мејлом сваког петка, суботе 

или недеље на имејл адресу osdjaksic@gmail.com 

Административни радник ће најксаније уторком ученицима поштом слати припремљен 

(одштампан) материјал.  

 

Материјал који наставници спремају за ученике којима ће се материјал слати поштом:  

 Мора бити израђен у виду Word документа или PowerPoint презентације 

 Поред наставног садржаја, материјал за штампу мора обавезно садржати:  

o назив наставног предмета 

o назив наставне области 

o назив наставне јединице 

o име и презиме наставника који је припремио материјал 

o име и презиме ученика којем је намењен материјал 

o одељење ученика којем је намењен материјал 

o рок предвиђен за решавање и слање решених задатака наставнику уколико 

mailto:osdjaksic@gmail.com


Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин     Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

 

21 
 

штампани материјал садржи задатке које ученици морају решити и вратити 

наставницима  

 

Све горе наведено важи и за часове изборних предмета и слободних активности: 

 грађанско васпитање 

 Верска настава 

 мађарски језик 

 румунски језик 

 свакодневни живот у прошлости 

 Цртање сликање и вајање 

 Чувари природе 

 

Оцењивање ученика 

Наставници прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно оцењују 

ученике току остваривања наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује 

оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. У периоду остваривања наставе на 

даљину, потребно је у континуитету примењивати различите технике за праћење резултата учења 

(квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Посебну 

пажњу треба посветити праћењу напредовања ученика у складу са принципима формативног 

оцењивања. 

Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима то јест на оним 

садржајима који су кључни за остваривање исхода обавезног предмета, изборног програма и 

слободне наставне активности. 

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове 

школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду 

до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. 

Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, 

планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, 

овај час се може реализовати и у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном 

распореду у односу на друге писмене и контролне задатке. 

 Ученици виших разреда могу бити оцењени искључиво онлајн, а не у школи. 

 Наставници могу да искористе могућност да ученике оцене и на основу активности и 

његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (израде и излагања 

презентација, изложбе радова и продуката, резултата истраживања, модела, цртежа, 

постера, дизајнерских решења и друго) 

 учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим 

облицима групног рада, рада на пројектима, збиркама одабраних ученикових продуката 

рада - портфолија 

 у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом 
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При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све оцене, 

како током наставе по изабраном моделу, тако и током наставе на даљину.  

Закључна оцена је јавна и образложена. Предлог оцене наставник уноси у есДневник у оквиру 

активности, а након тога, по завршетку Наствничког већа, у есДневник уноси закључну оцену.  

Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене, из оправданих 

разлога (болест, изолација и друго) може да буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен 

општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту је потребно посебно планирати 

додатну подршку за ову категорију ученика. 

Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да изузетно одговарају 

у школу, уз поштовање свих епидемиолошких мера. О терминима одговарања морају 

благовремено бити обавештени директор школе и одељењски старешина. 

Према актуелном Правилнику о оцењивању ученика, наставник може закљичти оцену ученику 

уколико ученик има барем једну уписану оцену у есДневнику (Правилник о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању; Члан 5, став 2. ; Правилник је објављен у "Службеном 

гласнику РС", бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020.). 

Оцењивање ученика који немају техничких могућности за праћење онлајн наставе  

За ученике који немају техничких могућности да прате онлајн наставу, наставници ће на 

недељном нивоу припремати штампани материјал који ће путем поште бити достављан 

ученицима, као што је горе наведено. Када је оцењивање ових ученика у питању, наставници 

морају припремити задатке које ће ученици урадити код куће и проследити (самостелно или 

посредством школе) наставницима. Наставници који штампане задатке прослеђују ученицима, 

морају јасно навести ученицима рок предвиђен за решавање и слање решених задатака 

наставнику. Приликом утврђивања рока за израду/решавање задатака, наставници морају да 

узму у обзир и време неопходно за слање и пријем материјала путем поште. 

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута 

Распоредом писмених задатака и писмених провера може да се планира највише једна провера у 

дану, а две у наставној недељи. Наставник је у обавези да обавести ученике о садржајима 

програма наставе и учења који ће се писмено проверавати према распореду најкасније пет дана 

пре провере. Уколико је могуће, писмени задаци и писмене провере дуже од 15 минута могу да 

се раеализују онлајн путем Google упитника, а никако у школи. Ревидирани распоред писмених 

задатак и писмених провера дужих од 15 минута налази се на сајту школе и огласној табли. 

Ученици који се образују по ИОП-у 

 

Посебну пажњу потребно је посветити и делу оперативног плана којим је утврђен начин 

остваривања наставе на даљину за ученике којима је потребно прилагођавање у оквиру 
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индивидуалног образовног плана (ИОП) - ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3.  

Обзиром на то да смо у оквиру постојећих оперативних планова већ дефинисали наведене 

начине остваривања наставе, односно пружања подршке за ове ученике, потребно је да исте 

наставници поново размотре и по потреби прилагоде околностима (онлајн настави) тако да сви 

ученици другог циклуса (виших разреда) похађају наставу на даљину. Током планирања онлајн 

наставе за ученике по ИОП-у, наставници се консултују са педагогом тј. координатором Тима за 

инклузивно образовање.  
Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу 

на породични контекст 
Акценат на јачању родитељских компетенција у стварању позитивног амбијента и помоћи деци у 
реализацији активности учења у кућним условима, уз подршку одељенских старешина, предментих 
наставника, стручних сарадника настојати да се одржи континуитет у учењу. Разумевање специфичних 
услова за рад деце од куће (социоекономски статус, динамика породице, дигитална писменост родитеља и 
деце, узраст детета, искуство детета у организацији рада од куће и остало ), помоћ ученицима у 
остваривању активности у ефикасније учење. 

 

2.7  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 која је 
технолошки вишак. 
Наставник географије Видосав Обрадовић је због губитка дела норме у матичној школи 
преузет на 5%. 
Наставник физичког и здравственог васпитања Александар Шушулић је укрупнио норму 
тако да је након одласка Драгана Бугариновића у пензију у нашој школи ангажован са 
потпуном нормом. 
Наставник физичког и здравственог васпитања Александар Шушулић је укрупнио норму и 
у нашој школи добио 40% од потпуне норме. 
Након трагичне смрти наставнице немачког језика Марије Станојоске, немачки језик 
предавала је Кинга Фалуши, а након ње на позицију наставника немачког језика долази 
Соња Илић.  
 

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 

Укупно: 1 1 2 4 

 

Стручни сарадници 
Средња 
стручна 

Виша стручна 
спрема 

Висока стручна 
спрема 

Укупно 
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спрема – 4. 
степен 

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 21 26 

Укупно:  4 30 34 

 
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: 50 

2.8 Подела предмета на настатавнике за школску 2020/2021. 
 

Предмет Име и презиме 
наставника 

Број 
часова 

Проценат Одељења Старешинство 

Српски језик Адриана Данилов 18 100% 51, 52,81, 82  

Маша Вулетић 20 111% 61, 62, 63,71, 73  

Данијела Станковић 
Ћулибрк 

4 22% 72 72 

Енглески језик Маријана Илић 18 100% 51, 52, 61, 62,63, 71,72,73, 81 62 

Венера Арсенов Бојовић 2 11% 82  

Немачки језик Соња Илић 20 111% 51, 52, 
61,62,63,71,72,73,81,82 

51 

Ликовна 
култура 

Јовица Атанацков 12 60% 51,52,61,62,63,71,72,73,81,82  

Музичка 
култура 

Снежана Качина 12 60% 72,73,81,82, 51, 52,61, 62, 
63,71 

 

Географија Роберт Мучи 11 55% 52,61,62,63,71 ,81 61 

Бранка Спирковић 6 30% 72, 73, 82  

Видосав Oбрадовић 1 5% 51  

Историја Јелена Дивнић 18 90% 51,52,61,62,63,71,72,73,81,82 82 

Математика Јасмина Доловачки 20 111% 61, 51, 52, 72, 73 73 

Братислав Новокмет 20 111% 62,63, 71, 81, 82 71 

Физика Јожеф Секељ 16 80% 61,62,63,71,72,73, 81,82  

Техника и 
технологија 

Јожеф Секељ 8 40% 71, 72, 81, 82  

Александар Милошевић 18 90% 51,52,61,62,63,71,73,81,82 81 

Милош Лалић 14 70% 51,52,61,62,63,72,73  

Информатика и 
рачунарство 

Александар Милошевић 7 35% 51,52,61,62,63,81,82  

Братислав Новокмет 3 15% 71,72,73  

Милош Лалић 10 50% 51,52,61,62,63,71,72,73,81,82 63 

Биологија Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

20 100% 51,52,61,62,63,71,72,73,81,82 52 

Хемија Ана Ритопечки 10 50% 71,72, 73, 81,82  
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Физичко и 
здравствено 

васпитање /Офа 

Александар Шушулић 21 75% 5-1, 5-2, 6-2, 72, 73, 81, 82  

Горан Јеремић 9 45% 6-1, 6-3, 7-1  

Енглески језик – 
нижи разреди 

Оља Новокмет 18 90% 1-4 разред  

 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ/СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
Предмет Име и презиме наставника Број часова Проценат 

Грађанско васпитање 
Оља Новокмет  2 10% 

Ана Албу Савић 4 20% 

Верска настава Душан Васић 11 55% 

 
Предмет                                    Разред Име и презиме наставника Број часова Проценат 

Цртање, сликање, вајање Јовица Атанацков 6 30% 

Свакодневни живот у прошлости Јелена Дивнић 5 25% 

Хор и оркестар Снежана Качина 1 5% 

Чувари природе Маја Обрадовић Вукосављевић 1 5% 

 
Предмет Број часова Проценат 

Мађарски језик 8 40% 

Румунски језик 6 30% 

 

 
 
Наставници – путници 
 
У школи ради 8 наставника који немају место боравка у Ковину. 
Из Београда путује 3 наставника. 
Из Баваништа путују 1 наставника. 
Из Плочице путује 1 наставник. 
Из Делиблата путује 1 наставник. 
Из Панчева путује 1 наставник. 
Из Смедерева путује 1 наставник
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3.1 Извештај ореализацији школског календара  
  

Настава је до 1. септембра реализована према Правилнику о школском календару за основне школе 
са седиштем на територији АПВ за школску 2020/2021. годину. 
Прво полугодиште почело је 1. септембра 2020. године и трајало је до 18. децембра 2020 године.  
Први квартал почео је 1. септембра 2020. а завршио се 26. октобра 2020. године. 
Други квартал трајао је од 27. октобра до 18. децембра 2020. године . 
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 12. септембра 2020. 
године. 
У четвртак, 1. октобра 2020. године настава се изводила према распореду часова за понедељк. У 
уторак, 3. новембра 2020. године настава се изводила према распореду часова за петак. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ  
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

2020.  2021. 

рн               Септембар   
01–02.01.2021. Нова година 
07.01.2021. први дан Божића за 
вернике који славе по јулијанском 
календару 
27.01.2021. Свети Сава – школска 
слава 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6      1● 2● 3 

2. 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7* 8 9 10 

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 

22 наставна дана   9 наставних дана  

рн               Октобар  01.10.2020. Настава се изводи по 
распореду од понедељка 
 
21.10.2020. Дан сећања на српске 
жртве у Другом светском рату 
 
15–16.02.2021. Сретење – Дан 
државности Србије 

рн                 Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 
10
* 

11 
21. 8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21 

8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23. 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18 наставних дана  

рн               Новембар  03.11.2020. Настава се изводи по 
распореду од петка 
 
11.11.2020. Дан примирја у Првом 
светском рату 
 
26–27.03.2021. Пробни завршни 
испит 

 рн                Март          

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       1 24. 1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31     

14. 30               

20 наставних дана  23 наставна дана  

рн               Децембар  25.12.2020. Први дан Божића по 
грегоријанском календару  
 
02–05.04.2021. Васкршњи празници 
по грегоријанском календару 
22.04.2021. Дан сећања на жртве 
холокауста, геноцида и друге жртве 
фашизма у Другом светском рату 
 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 29.    1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11 

16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    33. 26 27 28 29 30*   

17 наставних дана 81 наставни дан 19 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 
30.04–03.05.2021. Васкршњи 
празници по јулијанском календару 
 
01-03.05.2021. године Празник рада, 

рн                  Мај  

Школска година почиње у уторак 
01.09.2020. године. 
Прво полугодиште завршава се у среду 
23.12.2020. године. 
Друго полугодиште почиње у понедељак 
18.01.2021. године. 
Школска година завршава се: 

 У петак 04. 06. 2021. године за ученике 
осмог разреда.  

 У петак 18.06.2021. године за ученике од 
првог до седмог разреда  
 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2   

33 3* 4 5 6 7 8 9 

34. 10 11 12 13
* 

14 15 16 

35. 17 18 19 20 21 22 23 

36. 24 25 26 27 28 29 30 

37. 31  
 

    

16 наставних дана  

 

21, 22. и 23.06.2021. године – 
завршни испит за ученике осмог 
разреда 

рн                 Јун  

 П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 

38. 7 8 9 10 11 12 13 

39. 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30     

14 наставних дана 
99 

наставних дана 
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ЛЕГЕНДА 
 

 
Почетак и завршетак наставне године 

 
Државни празници који се обележавају радно (наставни 
дан) 

  Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 
 Пробни завршни и завршни испит 

 Ученички распуст  Завршетак квартала 

* Верски празник 
 

Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и 
Виминацијуму 

● Државни празник РН Радна недеља 

 
 

Табеларни приказ школског календара за основне школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2020/2021. годину 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

2020.  2021. 

рн               Септембар   
01–02.01.2021. год. - Нова година 
07.01.2021. год. - први дан Божића за 
вернике који славе по јулијанском 
календару 
27.01.2021. год. Свети Сава – 
школска слава 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6      1● 2● 3 

2. 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7* 8 9 10 

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 

22 наставна дана   9 наставних дана  

рн               Октобар  01.10.2020. год. -  Настава се изводи 
по распореду од понедељка 
 
21.10.2020. год. - Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском рату 
 
15–16.02.2021. год. Сретење – Дан 
државности Србије 

рн                 Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 
10
* 

11 
21. 8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21 

8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23. 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18 наставних дана  

рн               Новембар  03.11.2020. год. - Настава се изводи 
по распореду од петка 
 
11.11.2020. год. - Дан примирја у 
Првом светском рату 
 
26–27.03.2021. год. - Пробни 
завршни испит 

 рн                Март          

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       1 24. 1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31     

14. 30               

20 наставних дана  23 наставна дана  

рн               Децембар  25.12.2020.  год.  - Први дан Божића 
по грегоријанском календару  
 
02–05.04.2021. год. - Васкршњи 
празници по грегоријанском 
календару  
22.04.2021. год.- Дан сећања на 
жртве холокауста, геноцида и друге 
жртве фашизма у Другом светском 
рату 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 29.    1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11 

16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    33. 26 27 28 29 30*   

14 наставних дана 78 наставни дан 19 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 
30.04–03.05.2021. год. -  Васкршњи 
празници по јулијанском календару 
 
01-03.05.2021. год.-  Празник рада, 

рн                  Мај  

Школска година почиње у уторак 
01.09.2020. год. 
Прво полугодиште завршава се у петак 
18.12.2020. год. 
Друго полугодиште почиње у понедељак 
18.01.2021. год. 
Школска година завршава се: 

 У уторак 08. 06. 2021. год. за ученике осмог 
разреда.  

 У уторак 22.06.2021. год. за ученике од 
првог до седмог разреда  
 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2   

33 3* 4 5 6 7 8 9 

34. 10 11 12 13
* 

14 15 16 

35. 17 18 19 20 21 22 23 

36. 24 25 26 27 28 29 30 

37. 31       

16 наставних дана  

 

23,24. и 25.06.2021. год. – завршни 
испит за ученике осмог разреда 

рн                 Јун  

 П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 

38. 7 8 9 10 11 12 13 

39. 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30     

16 наставних дана 
101 

наставних дана 
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Измене школског календара за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 
2020/2021. годину 
 
 

3.2 Полазне основе рада школе 
 
Школа је у току првог полугодишта школске 2020/2021. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЛЕГЕНДА 
 

 
Почетак и завршетак наставне године 

 
Државни празници који се обележавају радно (наставни 
дан) 

  Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 
 Пробни завршни и завршни испит 

 Ученички распуст  Завршетак квартала 

* Верски празник  Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и 
Виминацијуму 

● Државни празник РН Радна недеља 
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3.3 Извештај о коришћењу уџбеничких комплета у школској 2020/2021. 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 

  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења 

министра писмо 
 

Музичка култура 1, Драгана Михајловић 650-02-00169/2018- 
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„НОВИ ЛОГОС“ 

уџбеник за први 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

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. 

 

 

2. РАЗРЕД 
 

 
 
 
 

Предмет 

 

Назив 

издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

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 

 
МАТЕМАТИКА 

 
„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. 
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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. 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 
„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. 

 

ЕНГЛЕСКИ 

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 заједн
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3. РАЗРЕД 
 

 
 
 

 
Предмет 

 

Назив 

издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

650-02-00592/2019-07 

од 11.2.2020. 

У свету речи, 
Читанка за српски језик за трећи 

разред основне школе 

 

Наташа Станковић 

Шошо,Маја Костић 

Дар речи, 
граматика за српски језик за трећи 

разред основне школе 

 
 
Јелена Срдић 

Радна свеска 
уз уџбенички комплет српског 

језика икњижевности за трећи 

разред основне школе 

 
Наташа Станковић 

Шошо, Јелена Срдић 

 
МАТЕМАТИКА 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Математика 3, радни уџбеник за 
трећи разред основне школе (први, 

други, трећи и четврти део) 

Сенка Тахировић 
Раковић,Ива 

Иванчевић Илић 

650-02-00619/2019-07 

од 28.1.2020. 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

 

Природа и друштво 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

Андријана Шикл 
Ерски, Марина 

Мунитлак 

650-02-00582/2019-07 
од 11.2.2020. 

 
ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Природа и друштво 3, радна 
свесказа трећи разред основне 

школе; уџбенички комплет; 

 

Андријана Шикл 

Ерски, 

Марина Мунитлак 

 
650-02-00582/2019-07 
од 11.2.2020. 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Ликовна култура 3, уџбеник за 
трећи разред основне школе; 

Милутин Мићић, 
Гордана Мићић 

650-02-00461/2019-07 
од 17.1.2020. 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Музичка култура 3, уџбеник за 
трећи разред основне школе; 

Драгана Михајловић 
Бокан, Марина Ињац 

650-02-00596/2019-07 
од 4.2.2020. 

 
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 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора 

писмо 
 

 
 

„KLETT“ 

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

Радмила Жежељ Ралић 

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

Радмила Жежељ Ралић 

МАТЕМАТИКА 
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора 

писмо 
 
 
 
 

„КЛЕТТ“ 

Маша и Раша Уџбеник 
ћирилица 

Бранислав Поповић, Ненад 
Вуловић, Марина Јовановић, 
Анђелка Николић 

Маша и Раша Радна свеска 
ћирилица 

Бранислав Поповић, Марија 
Станић, Ненад Вуловић, Сања 
Милојевић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора 

писмо 
 

 
„КЛЕТТ“ 

Маша и Раша Уџбеник 
ћирилица 

Винко Ковачевић, Бранка 
Бечановић 

Маша и Раша Радна свеска 
ћирилица 

Винко Ковачевић, Бранка 
Бечановић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора 

писмо 
 

„КЛЕТТ“ 
Уџбеник,“Чаробни свет музике“ + СD 
ћирилица 

Гордана Илић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора 

писмо 
 

"THE ENGLISH 
Project 1 – уџбеник, радна свеска и це-де, енглески 
језик за 4. разред основне школе, четврта година 
учења, односно за 5. разред основне школе, прва 

година учења ; 4th edition/ 4. 

Тom Hutchinson / aутори радне 
свеске:Тom Hutchinson,Janet 
Hardy-Gould 

BOOK" 
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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/покрајинског 

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) 
 

МАТЕМАТИКА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

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/покрајинског 

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/покрајинског 

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/покрајинског 

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/покрајинског 

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. 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

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”  
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Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

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  

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

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/покрајинског 

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/покрајинског 

секретара 

 Информатика и Милош Папић, 650-02-00057/2019-07 

„ВУЛКАН рачунарство Далибор Чукљевић од 9.5.2019. 

ИЗДАВАШТВО” за шести разред основне 
школе; 

  

 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАШТВО” 
 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 

„KLETT” 
Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести разред 

Сања Филиповић 650-02-00086/2019-07 

од 11.4.2019. 
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7. РАЗРЕД 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЕТТ 

Плетисанка,  

Зона Мркаљ, 
 

Читанка за седми 
разред основне школе, 

Зорица Несторовић  
650-02-00525/2019-07 

  од 4.2.2020. 

Граматика,  
Весна Ломпар 

650-02-00525/2019-07 
Српски језик и 
књижевност за седми 

разред основне школе, 

од 4.2.2020. 

Радна свеска уз 
уџбенички комплет, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе, 

 650-02-00525/2019-07 

Весна Ломпар од 4.2.2020. 

Зона Мркаљ,  
Зорица Несторовић  

Напомена: Уз уџбенички комплет издавачка кућа планира и четврти уџбеник: „Решења задатака, Радна свеска 7 уз 
уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седмиразред основне школе“ аутора Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић, али је актив наставника предмета Српски језик и књижевност не планира за рад са ученицима, те је с тим у вези 

ученици не наручују. 
 

МАТЕМАТИКА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 
 
 
 
 
 

„KLETT” 

Математика,   
уџбеник за седми Небојша Икодиновић,  
разред основне школе Слађана Димитријевић  

Математика,  650-02-00536/2019-07 

збирка задатака за Бранислав Поповић, од 20.1.2020. 

седми разред основне Марија Станић,  
школе; Сања Милојевић,  
уџбенички комплет; 
ћирилица 

Ненад Вуловић  
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Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

  
Историја, 

 
 
 
Драгомир Бонџић, Коста 
Николић 

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 
уџбеник са одабраним  

650-02-00431/2019-07 
УЏБЕНИКЕ  

за седми разред 

основне школе; 

од 6.2.2020. 

 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
„НОВИ ЛОГОС” 

Физика 7, Милена Богдановић,  
уџбеник за седми Александар Кандић,  
разред основне школе Горан Попарић 

од 5.2.2020. 

 

БИОЛОГИЈА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 

БИГЗ школство 
 

Биологија 7, уџбеник 
 

Дејан Бошковић 
650-01-00514/2019-07 

од 5.2.2020. 
 
 

ИСТОРИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

историјским изворима 
 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

Географија 7, уџбеник за 
седми разред основне 
школе; ћирилица 

 
Дејан Шабић, Снежана 
Вујадиновић 

650-02-00618/2019-07 
од 28.1.2020. 

 
 

ФИЗИКА 
 
 
 
 
 
 

650-02-00578/2019-07 
 
 
 
 

ХЕМИЈА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
 
 
 
 

„НОВИ ЛОГОС” 

Хемија 7 ,   
уџбеник за седми 
разред основне школе 

  

Хемија 7, Татјана Недељковић, 650-02-00579/2019-07 
лабораторијске вежбе Драгана Анђелковић од 4.2.2020. 
са задацима за седми 
разред основне школе; 
уџбенички комплет; 
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Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
„KLETT” 

Музичка култура 7, 

уџбеник за седми 

разред основне школе; 

Габријела Грујић,  
Маја Соколовић  
Игњачевић 

од 28.1.2020. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 
 
 
 

„THE ENGLISH 

Project 4, Serbiан editon, 

енглески језик за седми 

разред основне школе; 

седма година учења; 

 
 
 
 
 

Tom Hutchinson 

 
 
 
 

650-02-00503/2019-07 

BOOK” уџбенички комплет од 4.2..2020. 

 (уџбеник и радна 

свеска) 

 

 
 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 
 
 
 

KLETT 

Magnet neu 3, немачки 

језик за седми разред 

основне школе, 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска) 

 
 
 
Ђорђо Мота, Весна 

Николоски 

 
 
 

650-02-00528/2019-07 

од 30.12.2019. 

 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
KLETT 

Техника и технологија 7 

– уџбеник БЕЗ 

материјала 

 

Ненад Стаменовић, 
 

650-02-00572/2019-07 

Алекса Вучићевић од 4.02.2020 

 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
 

„ВУЛКАН Информатика и   

ИЗДАВАШТВО” 
рачунарство Милош Папић, 650-02-00363/2019-07 

 за седми разред 
основне школе; 

Далибор Чукљевић од 16.12.2019. 

 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
 
 
 
 

650-02-00530/2019-07
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 
Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо 

 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
„KLETT” 

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми 

разред основне школе; 

 
Сања Филиповић 

 

650-02-00534/2019-07 

од 20.1.2020. 
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8. РАЗРЕД 
 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 
 
 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Уметност речи, читанка за осми разред основне школе; 

ћирилица 

Дар речи, граматика за осми разред основне школе; 
ћирилица 

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

 
МАТЕМАТИКА 

 
 

„КЛЕТТ“ 

Математика 8, уџбеник за седми разред основне школе; 
ћирилица 

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

 
БИОЛОГИЈА 

 

„Завод за уџбенике“ 
Биологија, уџбеник за осми разред основне школе; 
ћирилица 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

„БИГЗ“ 
Музичка култура, уџбеник за осми разред основне школе; 
ћирилица 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

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

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 
„Завод за уџбенике“ 

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

 
„НОВИ ЛОГОС“ 

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

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

„THE ENGLISH BOOK“ 
Project 5, енглески језик за осми разред основне школе;  уџбеник, радна 
свеска, четврто издање 

 
ГЕОГРАФИЈА 

 

„НОВИ ЛОГОС“ 
Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; радна свеска; 
ћирилица 

 
ФИЗИКА 

 
„НОВИ ЛОГОС“ 

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

 
ХЕМИЈА 

 
„НОВИ ЛОГОС“ 

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

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

БИГЗ Ликовна култура 8 
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3.4 Извештај о броју ученика на крају првог и другог полугодишта  
 
На почетку школске 2020/2021. године, школа је имала укупно 396 ученика (200 дечака и 
196 девојчица).  На крају првог полугодишта школске 2020/2021. године, школа је имала 
укупно 396 ученика (198 дечака и 198 девојчица).   
 
 

Одељење дечака девојчица Број 
ученика 

1-1 15 10 25 

1-2 13 13 26 

2-1 14 9 23 

2-2 9 9 18 

3-1 12 12 24 

3-2 13 13 26 

4-1 3 12 15 

4-2 9 11 20 

4-3 8 8 16 

5-1 11 8 19 

5-2 14 9 23 

6-1 11 10 21 

6-2 4 9 13 

6-3 8 10 18 

7-1 11 9 20 

7-2 10 10 20 

7-3 11 12 23 

8-1 11 12 23 

8-2 13 10 23 

 19 200 196 396 

Број ученика на почетку школске 2020/2021. године 
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Одељење дечака девојчица Број 
ученика 

1-1 15 10 25 

1-2 13 13 26 

2-1 13 10 23 

2-2 9 9 18 

3-1 12 12 24 

3-2 12 14 26 

4-1 3 12 15 

4-2 9 11 20 

4-3 8 8 16 

5-1 11 8 19 

5-2 14 9 23 

6-1 11 10 21 

6-2 4 9 13 

6-3 8 10 18 

7-1 11 9 20 

7-2 10 10 20 

7-3 11 12 23 

8-1 11 12 23 

8-2 13 10 23 

 19 198 198 396 

 
Број ученика на на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. године 
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На крају школске 2020/2021. године, школа је имала укупно 397 ученика (200 дечака и 197 
девојчица).   
 
 
 

Одељење дечака девојчица Број 
ученика 

1-1 15 10 25 

1-2 13 13 26 

2-1 14 9 23 

2-2 9 9 18 

3-1 12 13 25 

3-2 13 13 26 

4-1 3 12 15 

4-2 9 11 20 

4-3 8 8 16 

9 96 97 193 

5-1 11 8 19 

5-2 14 9 23 

6-1 11 10 21 

6-2 4 9 13 

6-3 8 10 18 

7-1 11 9 20 

7-2 10 10 20 

7-3 11 12 23 

8-1 11 12 23 

8-2 13 10 23 

10 104 100 204 

 19 200 197 397 

 
Број ученика на на крају 2. полугодишта школске 2020/2021. године 
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3.5 Извештај о реализацији културних, спортских  и рекреативних   
активности  

 
 
Током школске 2020/2021. 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 

31. август 2020. Пријем првака 
На самом почетку школске 2020/2021. године, наша школа постала је богатија за још једну генерацију 
ученика. 
Пријем првака организован је 31. августа у школском дворишту. У име свих ученика и наставника, ђаке 
прваке поздравили су директор школе Саша Петровић и педагог Иванка Момиров и пожелели им 
добродошлицу и успешан почетак школовања. Након ових речи добродошлице, учитељице Јевросима 
Ромић и Јелена Јовановић су прозвале своје ђаке и са њима се упутиле право у ђачке клупе. 
Нашим ђацима првацима желимо да се у школи осећају пријатно, срећно и задовољно и да стекну што 
више знања и вештина. 

директор, 
педагог, 
Јевросима Ромић 
и Јелена 
Јовановић 

01. септембар 2020. Обука наставника за рад  у Гугл учионици 
Обука наставника предметне и разредне наставе за рад у Гугл учионици реализована је 1. септембра 
2020. године.  С обзиром на то да ће наша школа користити G Suit платформу за учење на даљину, 
наставници наше школе који у досадашњем раду нису користили ову платформу за учење на даљину 
имали су прилику да се упознају са основним принципима њеног функционисања – пријављивање, 
позивање ученика, постављање материјала, оцењивање... Обуку су водили наставници који су током 
претходне школске године користили алате за учење на даљину. 

Чланови 
наставничког 
већа 

08. септембар 2020. Обележавање  Међународног дана писмености 
 
Међународни дан писмености 8. септембар обележен је са неколико активности — изложбом најлепшим 
ученичких свезака у школској библиотеци, која ће трајати наредних десет дана. У овој активности 
учествовали су ученици виших и нижих разреда са својим учитељицама, библиотекарка школе Сенка 
Стоја и координатор акције проф. српског језика и књижевности и књижевности Маша Вулетић, која је 
припремила и паное и презентацију. До неке наредне активности — НЕГУЈ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, ЈЕЗИК ЈЕ 
ХРАНИТЕЉ ДУХА И НАРОДА. 
Међународни дан писмености (продужени боравак)  
Међународни дан писмености, обележава се широм света 8. септембра.И ми смо, ове године, у нашој 
школи, обележили овај дан.  Циљ је да се сваке године међународна заједница подсети на статус 
писмености и образовања, односно да се упозори на проблем неписмености, који још постоји у већем 
делу света. Да се истакне важност писмености за појединца, заједницу и друштво 

Наставник 
српског језика и 
књижевности  
Маша Вулетић, 
Наставник 
разредне 
наставе 
Александра, 
наставници 
српског језика и 
књижевности 

11. септембар 2020. Угледни час из српског језика и књижевности  
 
У одељењу 7-3, у петак, 11. септембра одржан је угледни час из српског језика и књижевности на тему 
"Лепо писање (калиграфија)". 
Ученици и присутне колеге имали су прилике да се упознају са калиграфијом, особеностима писма и 
рукописа, традицијом, али и применом у савременом добу. Угледни час је и почетак пројектног задатка. 
Ученици ће имати задатак да у различитим техникама и материјалима калиграфски осликају своје 
иницијале и по једну народну пословицу из збирке Вука С. Караџића. 

Наставник 
српског језика и 
књижевности  
Маша Вулетић 

12. септембар 2020 Јесењи лов на благо (12. септембар 2020; радна субота)  
12.9.2020. oрганизоване су активности сакупљања јесењих плодова и прављење и различитих предмета, 
слика, животиња.  
Као и увек ученици 2-1 одељења били су веома активни, маштовити и веома успешно су испунили 
постављен задатак- потраге за обележјима јесени. 
Све похвале. 

Наставници 
разредне 
наставе 
Јевросима 
Ромић, 
Весна Анђелков,  
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 Марија Поповић, 
Ђукић Хермина и 
Корак Снежана 
Вања Рајић и 
Валентина 
Жеберан 
Наташа Николић 

12. септембар 2020. Ђурина еко патрола по граду (12. септембар 2020; радна субота) 
У суботу 12. септембра 2020. године ученици старијих разреда Основне школе „Ђура Јакшић“ имали су 
организовану акцију, која је имала за циљ подизање свести о важности oчувања животне средине. 
Ученици су патролирали по граду и својим камерама бележили добре и лоше примере односа према 
природи и окружењу у ком живимо, од чега је ових других више. Низом фотографија, али и илустрација и 
поетскиим записима, ученици указују на немарно одлагање смећа ван контејнера и канти за одлагање 
отпада, на смеће које плива Дунавом, на сечу дрвећа, немарно одбачен отпад по градским шеталиштима 
и излетиштима. Идеја је да се прикупљени материјал искористи за прављење еко кутка и зидних новина у 
школи, али и за учешће на конкурсу „Школски зелени прес 2020.“ (Školski zeleni press 2020.),  као и у 
пројекту „За зеленије школе у Војводини“. Изабране опаске у виду фотографија и осталог прикупљеног 
материјала на ову тему биће видљиве и на школском сајту, па је ово прилика да се погледамо у огледало 
и размислимо о томе у каквом граду живимо, али и о томе шта бисмо могли да урадимо да оваквих 
слика више не буде. 

Ученици виших 
рареда, 
наставници 
биологије и 
греађанског 
васпитања 

18. септембар 2020. Радови Доротеје Сармеш, ученице 4-1 одељења 
Доротеја Сармеш, ученица 4-1 одељења, украсила је ђачке ормариће фигурицама које је направила од 
пластелина. 

Наставник 
разредне 
наставе 
Валентина 
Жеберан 

18. септембар 2020. Јесење боје (радови ученика 4-1 одељења)  
Ученици 4-1 одељења насликали су природу јесењим бојама. 

 

24. септембар 2020. Угледни час из географије  
У четвртак, 24. септембра,  у одељењу 5-2 одржан је угледни час из географије. Тема која се обрађивала 
на угледном часу била је Сунчев систем. Предавање наставника пратила је припремљена презентација. 
Присутни ученици и колеге били су у прилици да се упознају са основним сазнањима о Сунцу, структуром 
Сунчевог система и одликама планета. Угледни час је реализовао наставник географије Роберт Мучи. 
 

Наставник 
географије 
Роберт Мучи 

25. септембар 2020. Час ликовне културе - 4-1 одељење 
Ученици 4-1 су своју креативност приказали вајањем биљака и животиња од пластелина. 

Наставник 
разредне 
наставе 
Валентина 
Жеберан 

26. септембар 2020 Европски дан језика, 26.септембар, у нашој школи обележен је низом активности. 
Ученици другог разреда су са својим учитељицама Весном Анђелков и Маријом Поповић, наставницом 
енглеског језика, Ољом Новокмет и наставницом румунског језика, Аном Албу Савић, у ходнику у "Улици 
језика", направили плакат "Лепа реч и гвоздена врата отвара",  са исписаним лепим речима и 
поздравима на разним европским језицима..  
У сарадњи са наставницом српског језика и књижевности, Машом Вулетић, ученици нижих разреда су 
речи исписане на страним језицима лепили на плакате предвиђене за одређени језик, постављене 
такође у "Улици језика". 
 

Наставници 
разредне 
наставе Марија 
Поповић, 
Александра 
Милошевић, 
наставници 
енглеског, 
немачког, 
мађарског и 
румунског језика 

29. септембар 2020. Презентација покрајинског завода за спорт 
Покрајински завод за спорт у сарадњи са Спортским савезом Општине Ковин организовао је презентацију 
тестирања моторичких способности. 
Покрајински завод је у току шк. 2019/20 вршио тестирања моторичких способности ученика основних 
школа на територији Војводине и у склопу тог пројекта учествовало је 6 основних школа са територије 
Општине Ковин. У овом пројекту је учествовала и ОШ ,,Ђура Јакшић“ из Ковина чији је представник на 
презентацији био наставник физичког васпитања Горан Јеремић. 
На презентацији је била реч о тренутном стању тестираних моторичких способности ученика са 
територије Општине Ковин  и упоређивању резултата са осталим тестираним општинама. Резултати 
моторичких способности ученика са територије Општине Ковин спадају међу најлошијим резултаима u 
Војводини. 

Наставник 
физичког и 
здравственог 
васпитања Горан 
Јеремић 
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Презентација је одржана дана 29.9.2020. са почетком од 17h у Дому културе у Ковину. Присуствовали су 
организатори пројекта из завода за спорт, преставници Општине Ковин, представници Спортског савеза 
Општине Ковин, директори, наставници физичког васпитања и тренери са територије Општине Ковин. 
 

29. септембар 2020. Посета директорке Основне школе "Станко Марић" нашој школи 
Нашу школу је 29. септембра 2020. године посетила Радмила Марчић, директорка београдске Основне 
школе "Станко Марић", заједно са својим сарадницима Весном Ивковић и Љиљаном Толимир. 
Делегацију "Станкове" школе примио је Саша Петровић, а циљ посете је сарадња између школа, тј. 
договор у вези са  планирањем и реализацијом заједничких активности ученика и наставника ОШ 
„Станко Марић“ и ОШ „Ђура Јакшић“. 
Директори школа су закључили да је размена искуства између наставника и ученика школа које 
припадају различитим школским управама од великог значаја за унапређење квалитета образовно 
васпитног рада и да би сарадња те врсте у периоду који следи била велики корак у том правцу. С тим у 
вези планира се посета Основној школи "Станко Марић" са наше стране, а идеја је да наши наставници у 
тој школи реализују своје угледне часове  и "Станковим" ученицима покажу шта то имају прилику да виде 
наши ученици од својих наставника. 
Верујемо да смо овим отпочели једну лепу и успешнуи сарадњу! 
 

директор школе 

01. октобар 2020. Пројектна настава - 2-1 и 2-2 одељење  
Тема: "Тако ми се хтело да упознам тело" 
У оквиру часова Пројектне наставе, у другом разреду у септембру, обрађивали смо тему "Тако ми се 
хтело да упознам тело". Тему смо реализовали кроз презентације, песмице, слике, цртање, вежбе- кроз 
пројекат "Покренимо нашу децу", израдили плакат. 
Обраду теме остварили смо и кроз међупредметну сарадњу са страним језицима:енглески и румунски 
језик. Плакат су урадили ученици са својим учитељицама Весмом Анђелков, Маријом Поповић 
и  наставницама, Ољом Новокмет и Аном Албу Савић. 

Наставник 
разредне 
наставе Марија 
Поповић 
 
 

01. октобар 2020. Семинар на струју у нашем колективу Чланови 
наставничког 
већа 

01. октобар 2020. Малe олимпијскe игрe - општински ниво такмичења  
Општинско такмичење у Малим олимпијским играма одржано је 1. октобра 2020. године у спортској хали 
наше школе... 
Ученици наше школе заузели су следеће места: 
Дуња Петровић - 3. место у шаху 
Ненад Раденковић - 2. место у стоном тенису 
Андријана Кечина - 2. место у бацању пикада 
Небојша Чурчић - 2. место у трци на 100 метара 
Све похвале за наставнике физичког васпитања и све ученике који су учествовали на Малим олимпијским 
играма. 

Наставници 
разредне 
наставе 

02. октобар 2020. „Плави чуперак“ у Микиној улици 
Ученици 7. разреда са својом проф. српског језика и књижевности и књижевности извели су у петак, 2. 
октобра један интересантан и несвакидашњи час. Наиме, искористили су диван октобарски дан, градиво 
лектире-збирку песама “Плави чуперак“ Мирослава Антића и час одржали у истоименој улици у којој је 
летос осликан и мурал Мике Антића и исписани његови стихови. 
Часу су присуствовали случајни пролазници,учитељица Јевросима Ромић и први комшија који нам је 
понудио љубазно столице и клупе. Захвалили су нам се на стиховима и обновљеном градиву, а ми 
позивамо и остале суграђане да прођу овом улицом, погледају мурал и присете се стихова нашег 
легендарног песника. 
 

Маша Вулетић 

06. октобар 2020. Актив жена 1. Месне заједнице Ковин 
Снежана Цветковић и Аурора Стјеповић, представнице Актива жена 1. Месне заједнице, посетиле су 
нашу школу и том приликом ученицима 1. разреда поклониле по чоколаду. Иако су вредне жене Актива 
током претходних година организовале новогодишњи пријем за ученике наше школе уз послужење за 
наше малишане, ове године због неповољне епидемиолошке ситуације то није било изводљиво.  

директор школе 

06. октобар 2020. Општинско такмичење у стоном тенису  
У Ооновној школи "Жарко Зрењанин" у Скореновцу одржано је 6.10.2020. године Општинско такмичење 
у стоном тенису за дечаке и девојчице основних школа. 
Екипно су наши ученици освојили 3. место. 
 

Наставници 
физичког и 
здравственог 
васпитања 
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11. октобар 2020 Литерарни конкурс "Зашто волим Србију"  
Марија Накић, ученица наше школе, добила је захвалницу за учешће на литерарном конкурсу "Зашто 
волим Србију". 

 

16. октобар 2020. Пројектна настава - "Мој град"  
Ученици 2-1 одељења били су веома активни у реализацији теме „Мој град“. 
Због постојећег стања нису могли да обилазе град и посећују установе, али су сакупљали различити 
материјал и представили наш град,Ковин. Гледали су и  документарне филмове о граду. Све је изложено 
у ходнику школе и у учионици. 
 

Весна Анђелков 

20. октобар 2020. „Потера за пејзажима“ - посета 34. Ликовном салону  
У уторак, 20. октобра, посетили смо Центар за културу и погледали поставку 34. Ликовног салона 
-  Трагови будућности.Ученици 6. разреда су имали и задатак да одаберу три уметничка рада по избору у 
различитим техникама, а затим речима кратко дају коментар. На тај начин смо допунили и припрему 
пред писмени задатак, а „потера за пејзажима“је успела. Ликовни салон је традиција нашег града и увек 
је вредно посетит га. 

Наставник 
српског језика и 
књижевности 
Маша Вулетић 

05. новембар 2020 Ликовни радови ученика II-1 
Ученици II-1 изложили су своје ликовне радове у учионици и ходнику школе. Обликовали су , 
рециклирали различит материјал и настале су огриналне фигуре, као и шарени уникатни трписи и слова 
урађена од семенки и цевчица. Желе да покажу и другарима своје радове , па је и ово прилика да буду 
забележени. 

Наставник 
разредне 
наставе Весна 
Анђелков 

05. новембар 2020. Вук Стефановић Караџић – Живот, рад и дело  
У четвртак, 5. новембра, одржан је интересантан час: домаћин за извођење угледног часа на тему 
Вуковог живота и дела била је градска библиотека“Вук Караџић“. У пријатном амбијенту и уз 
презентацију и изложбу издања Вукових дела, ученици одељења 8-1 имали су прилику да се детаљније 
упознају са личношћу В. С. Караџића. Кроз културноисторијску причу водила их је професорка Маша 
Вулетић, која је овај час припремила и извела. Након часа било је приређено и скромно послужење за 
присутне. 
Захваљујемо се овом приликом домаћинима из градске библиотеке и планирамо неки нови  заједнички 
час. 

Наставник 
српског језика и 
књижевности 
Маша Вулетић 

06. новембар 2020. Обележавање Дана рођења Вука Караџића - 4-2 oдељење Наставник 
разредне 
наставе Вања 
Рајић 

09. новембар 2020. Јесен је покуцал и на наша врата - IV-2 одељење (видео)  Наставник 
разредне 
наставе Вања 
Рајић 

12. новембар 2020. Уређење школског дворишта 
Наши вредни помоћни радници су, у оквиру јесење акције уређивања школског довришта, посадили 
цвеће које смо добили на поклон од Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин. 
Цвеће које смо добили узгајали су ученици смера цвећар-вртлар. 

помоћни 
радници 

13. новембар 2020 Обележавање Светског дана љубазности  
 

Наставник 
разредне 
наставе 
Александра 
Милошевић 

 
16. новембар 2020. 

На часовима грађанског васпитања обележен Међународни дан толеранције  
Живимо у мултинационалној и мултиетничкој средини. У нашој општини у службеној употреби су три 
језика: српски, мађарски и румунски. Наша школа прави је пример очувања и неговања ових вредности – 
поред енглеског и немачког, у нашој школи учимо и румунски, мађарски и словеначки језик. 
У том светлу, обележили смо Међународни дан толеранције јер је едукација о њој једно од најмоћнијих 
средстава за изградњу мира и слоге и неговање правих вредности. 
Славимо различитости! 

Наставници Оља 
Новокмет и Ана 
Албу Савић 
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19. новембар 2020. Учити слова је лако кроз игру - 1-1 одељење  
Ученици 1-1 кроз интерактивну игрицу вежбају читање. Радују се сваком новом слову. 
 
Учење азбуке путем интерактивне игре - 1-1 одељење 
Ученици 1-1 одељења на занимљив начин кроз игру уче азбуку. 
У Гугл учионици 1-1 одељења постављена је интерактивна игра. 

Наставник 
разредне 
наставе 
Јевросима Ромић 
  
 

20. новембар 2020 У знању је моћ када треба помоћ - 2-1 oдељење 
Ово је тема Пројектне наставе за месец новембар у другом разреду, али  деца су толико заинересована 
да ћемо тему проширити и на месец децембар. Циљ пројекта је да се деца упознају са различитим 
опасностима у својој околини и како да реагују на дату ситуацију. Упознали су начин како реаговати када 
уједе пчела, оса, а како крпељ. Научили су да разликују  дате инсекте и када могу себи да пруже прву 
помоћ и када је неопходна помоћ одраслих.Вежбали су са одушевљењем да превију ране на руци, 
колену, лакту, прсту... да очисте рану, зауставе крварење док нису присутни одрасли.Вешти, 
заитересовани одушевљени, то ће се видети и на фотографијама. 

Наставник 
разредне 
наставе Весна 
Анђелков 

20. новембар 2020 Наше место - Пројектна настава 2-2 одељење 
У месецу октобру, 2020. године, тема за Пројектну наставу је била "Наше место". Научили смо многе 
занимљивости о нашем месту и крају у коме живимо. Тим поводом настали су и наши радови. 

Наставник 
разредне 
наставе Марија 
Поповић 

20. новембар 2020 16. новембар, Међународни дан толеранције - 2-2 oдељење 
На данашњи дан, чланице Уједињених нација потписале су декларацију о принципима Толеранције и 
установљен је Међународни дан толеранције, који се обележава 16. новембра. 
За толеранцију су потребни воља и спремност да се прихвати другачије од онога на шта смо навикли или 
у шта верујемо. 
Много тога може бити различито у односу на нас саме: мишљења, уверења, ставови, верска припадност, 
друштвене разлике, боја коже, физички изглед и слично. Потребно је само прихватити то, да нисмо сви 
исти и да је лепота управо у томе. Треба одбацити предрасуде. Ако је неко другачији од нас, он нам само 
може проширити видике и обогатити свакодневницу. 
Својом маштом и креативношћу, заједнички спајајући као слагалицу, створили смо наше виђење 
прихватања различитости и солидарности са свима- ТОЛЕРАНЦИЈУ. 

Наставнци 
разредне 
наставе 
Александра 
Танасић и 
Марија Поповић 
 

20. новембар 2020. Пакети за заштиту здравља за наше прваке  
Фондација Новак Ђоковић је, у оквиру хуманитарног пројекта „Нано борци – подршка образовном 
систему Републике Србије“, донирала је нашим првацима пакете за заштиту здравља. Пакети укључују 
"Сребрну маску" са интегрисаним јонима сребра и зеолитом и гелове за суво прање руку са јонима 
сребра, као заштиту од патогених организама. 

Наставник 
разредне 
наставе 
Јевросима Ромић 

20. новембар 2020. Обележавање Светског дана детета  
На часовима грађанског васпитања обележили смо Светски дан детета. 
Светски дан детета или Међународни дан детета је годишњи међународни догађај који се слави 20. 
новембра. Установљен је од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1954. године са циљем да 
се у свим државама слави истог дана. Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и разумевање 
међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обележава и да би се скренула пажња јавности на 
обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се деца суочавају. 
 

Наставнице Ана 
Албу Савић и 
Оља Новокмет 

20. новембар 2020 Обележавање Светског дан детета 
Светски дан детета је годишњи међународни догађај, који се обележава 20. новембра. Установљен је од 
стране генералне скупштине УН 1954. године са циљем да се у свим државама слави истог дана. 
Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом. Овај дан се обележава и 
да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима 
се деца суочавају. 
Ученици 2-2 одељења су овај важан дан обележили својим порукама и радовима. 
 

Наставник 
разредне 
наставе 
Александра 
Танасић и 
Марија Поповић 

23. новембар 2020. 8. Међународно такмичење „Willkommen 2020“ из страних језика  
На такмичењу је учествовало 18 наших ученика: Растко Ћулибрк, Алекса Беатовић, Милена Миљковић, 
Матеја Мариновић, Душан Гвозденовић, Владимир Лакићевић, Алекса РАдивој, Миа Анђелков, Ана 
Торда, Исидора Глигоријев, Тадија Поповић, Невена Радић, Тијана Шогор, Лара Зарија, Милош Млинар за 
енглески језик и Тадија Милошевић, Тадија Поповић и Јована Вујичин за немачки језик. 

Стручно веће за 
стране језике 
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Након завршетка теста ученици су добили извештај како су урадили тест без састава и били су у 
могућности да одмах одштампају сертификат о учешћу, са бодовима и временом теста. Званични 
резултати такмичења биће објављењи до 31. децембра 2020. и тада ће сезнати званични палсман у други 
круг такмичења. 
 

24. новембар 2020 Барили међу нама 
У центру за културу Ковин до 28. новембра траје поставка уметничких дела Милене Павловић Барили - 
слике, илустрације, поезија, костими. Ову изузетно вредну поставку посетила је и група наших седмака. 
Милена Павловић Барили је већи део свог живота провела у Паризу, САД - Њуjорк где је и преминула у 
36. години 1945. године. Рођена је у Пожаревцу 1909. школовала се у иностранству, таленат наследила од 
оца Италијана, Барилија који је био уметник и мајке,Српкиње која је учила уметност. Њена дела су 
изложена и у светским музејима, а бавила се и модом и израдом модних плаката за најпрестижнији 
модни часопис „Vogue“. 
У родној кући у Пожаревцу се налази легат ове уметнице и стална поставка радова. 
 

Наставник 
српског језика  и 
књижевностиМа
ша Вулетић 

25. новембар 2020. Угрожене животињске врсте - 4-3 одељење 
Ученици 4-3 одељења су ових дана имали задатак да реализују пројекте из природе и друштва. Сазнали 
смо које су биљне и животињске врсте угрожене у Србији, али и који су то Национални паркови и 
Резервати природе у нашој земљи и по чему су познати. Похвала за све ученике који су се потрудили и 
урадили своје задатке. 

Наставник 
разредне 
наставе Наташа 
Николић 

26. новембар 2020. Велики успех наших ученика на општинском конкурсу „Твоја сигурност је у твојим рукама” 
Наша школа је и ове године учествовала на конкурсу „Твоја сигурност је у твојим рукама”, који 
традиционално расписује Савет за безбедност саобраћаја на територији општине Ковин. 

Наставници 
разредне 
наставе 

27. новембар 2020. Угледни час из биологије и географије 
Наставница биологије Маја Обрадовић Вукосављевић и наставницa географије Бранка Спирковић 
одржале су 27. новембра 2020. године угледни час на тему заштићених природних добара Србије. 
Ученици VIII-2  имали су задатак да истраже заштићена подручја наше земље, ураде мултимедијалне 
презентације, а затим усмено изложе своје радове. 
Осмаци су веома озбиљно приступили задатку, показали изузетне истраживачке способности, уочили 
разноврсне природне реткости, истакли њихове вредности, схватили проблем угрожености и указали на 
значај очувања и заштите природе наше лепе Србије. 

Наставница 
биологије Маја 
Обрадовић 
Вукосављевић и 
наставницa 
географије 
Бранка 
Спирковић 

29. новембар 2020 О правилном прању руку на часовима грађанског васпитања  
Ове године, више него икад, важно је да се непрестано подсећамо на значај редовног и правилног прања 
руку. Имајући то у виду, на часовима грађанског васпитања организовали смо низ активности на тему 
правилног прања руку, а обележили смо и Светски дан прања руку. 
Радећи на овом мини пројекту, наши ученици писали су песме, цртали, правили плакате, а највећи број 
њих определио се за израду презентација којима су приказали како се правилно перу руке, али и указали 
на значај Светског дана прања руку. 
У наставку погледајте фотографије ученичких радова и изврсне ученичке презентације. 

Наставнице Оља 
Новокмет и Ана 
Албу Савић 

30. новембар 2020. Ликовна култура - радови ученика 2-2 одељења 
У новембру, 2020. године, на часу ликовне културе правили само шоље. Наше идеје и креације, 
забележила је учитељица Александра Танасић. Једна група је обликовала бића пластелином. 

Наставници 
разредне 
наставе 
Александра 
Танасић и 
Марија Поповић 

04. децембар 2020 Стижу празници - Пројектна настава 3-1  
Овог месеца тема у оквиру Пројектне наставе је "Стижу празници", 
Ученици III1 одељења су све  припремили за украшавање учионице. На часовима Пројектне наставе и 
Ликовне културе правили су украсе а уз помоћ својих родитеља су неке украсе припремили и донели у 
школу. Веома смо срећни што су се и  ученици који су одсутни са наставе прикључили пославши слике 
својих украса  тако да као и увек сви учествују у заједничким активностима. 
 

Наставник 
разредне 
наставе Хермина 
Ђукић 

04. децембар 2020. Рециклажа - пројектна настава 3-1 одељења 
У оквиру теме "Рециклажа" ученици су на часовима правили играчке од картона, пластичних флаша, 
тканине, сувог лишћа, перлица, колаж папира. 
Били су вредни и креативни и уз помоћ младе колегинице Марије Стаменковић свако је себи направио 
играчку а било је  и украса за учионицу. 

Наставник 
разредне 
наставе Хермина 
Ђукић 
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04. децембар 2020. "У знању је моћ када треба помоћ" - 2-2 одељење 
У месецу новембру, 2020. године, тема за Пројектну наставу је била "У знању је моћ када треба помоћ". 
Радили смо у групама: Посекотине, Опекотине, Повреде, Убод пчеле, осе и стршљена, Убодне ране. 
Научили смо правилно пружање прве помоћи у зависности од повреда. Научили смо и практични 
поступак превијања у зависности од врсте повреде. 
 

Наставник 
разредне 
наставе 
Александра 
Танасић и 
Марија Поповић 

08. децембар 2020 Радови ученика 1-1 одељења  
Ученици 1-1 су на часу дигиталног света  стварали омиљене јунаке цртаног филма. Радили су 
пластелином и направили дивне фигуре. 

Наставник 
разредне 
наставе 
Јевросима Ромић 

08. децембар 2020. Реализација пројектне наставе - 2-1 одељење 
Празници у слици речи, нова тема пројектне наставе у корелацији са ликовном културом ,слободним 
активностима, српским језиком и ЧОС-ом, ученици II-1  су били веома активни, заинтерсовани  и са 
одушевљењем реализовали овај садржај. Учионицу су украсили: својим оргиналним честиткама, 
ирвасима, јелкама искројених од њихових шака, као и јелка са лепим речима на улазу учионице. У ова 
суморна времена лепше се осећају у простору који су сами уредили и који одише празничном 
атмосфером.Све похвале и од учитељице Весне Анђелков. 

Наставник 
разредне 
наставе Весна 
Анђелков 

11. децембар 2020. Радови 1-1 са часова ликовне културе и ЧОС-а на тему "Новогодишњи празници" 
 

Наставник 
разредне 
наставе 
Јевросима Ромић 

11. децембар 2020. Савремено е-звоно у нашој школи 
Наша школа добила је савремено школско е-звоно.  
Пројекат "Е-звоно" су на волонтерској бази пројектовали и израдили/програмирали директор школе 
Саша Петровић и његов пријатељ Горан Цвијановић, програмер из Београда. 

директор школе 

16. децембар 2020. Oмаж Лудвигу ван Бетовену  
Данас, широм наше планете, љубитељи Бетовенове музике прослављају 250-огодишњицу рођења овог 
композитора из доба класицизма. Приређујући концерте и прославе, током целе године, одају му 
поштовање.  
И наш скромни допринос иде у том правцу: 

Наставница 
музичке културе 
Снежана Качина 

18. децембар 2020. Маскенбал у продуженом боравку Наставник 
разредне 
наставе 
Александра 
Милошевић 

18. децембар 2020. Новогодишња бајка у продуженом боравку 
У сусрет Новој години, почетком децембра, почела је креативна радионица у продуженом боравку. Тема 
су новогодишњи украси и капице, а колико смо били креативни види се из приложеног. 

 

децембар 2020. Пројекат ученика виших разреда из енглеског језика 
 
5. разред 
У току сваке школске године на часовима енглеског језика ученици имају активности којима показују 
своју креативност и различите таленте. Како се крај полугодишта приближавао, а са њим и празници, 
ученици петог разреда радили су пројекат на тему Празници или Година у мом животу. 
 
Настава на даљину је ученицима дала могућност да науче да боље "баратају" рачунарима и разним 
програмима и апликацијама како би направили сјајне презентације, а неки од ученика су били креативни 
на други начин и направили паное које ћемо изложити у нашој учионици. 
 
Који год начин да су изабрали, урадили су сјајан посао и за то били похваљени и награђени. 
 
6. разред 
 
На самом крају првог полугодишта, ученици шестог разреда радили су пројекат на енглеском  језику. 
Задатак је био да изаберу државу која им се допада и да о њој напишу неке важне чињенице и 
занимљивости. Како се настава одржавала на даљину, ученици су своје радове слали у виду 
презентација, а неки су направили занимљиве паное које су украсили фотографијама или цртежима. 
 

Наставница 
енглеског језика 
Маријана Илић 
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15.01.2021. Отворен музеј у "Ђуриној" школи  
У подрумским просторијама налазио се многобројни расходовани и неупотребљиви материјал. Велика 
акција сређивања подрума организована је 22. и 23. децембра 2020. године. Поред вредног помоћног 
особља, у акцији су учествовали наставници Александар Милошевић, Роберт Мучи и директор школе 
Саша Петровић. На иницијативу директора школе, поред великог сређивање подрумских просторија, 
једна од просторија претворена је у „Ђурин“ музеј.  
Тренутно се у „Ђурином“ музеју налазе наставна средства која одавно нису у употреби, експонати из 
области биологије и хемије, као и старе фотографије наставника, ученика и школе.  
Иако је „Ђурин“ музеј већ сада функционалан, план је да се у наредном периоду музеј додатно уреди и 
обогати новим експонатима. 

директор школе, 
наставници, 
помоћни 
радници 

16.01. Ново у нашој школи - побољшање материјално-техничких услова у школи 
Беле магнетне школске табле у свакој учионици и кабинету 
Свака зелена табла у школи замењена је савременом, белом, магнетном таблом. 
Паметни телевизори у учионицама за 1. разред и продуженом боравку 
Паметни телевизори дијагонале од 50" i 4K резолуције повезани су на интернет, а "Android TV" 
оперативни ситем омогућава репродукцију мултимедијалних садржаја. Када се повежу са наставничким 
лаптоп рачунаром, телевизори пројектују слику са рачунара. 

директор школе, 
Тим за 
обезбеђивања 
квалитета рада 
установе 

Овим пројектом ученици су били у прилици да покажу своју креативност и различите таленте, као и да 
покажу своје знање из других предмета као што су: информатика, географија, ликовно, музичко... 
 
7. разред 
 
На часовима енглеског језика ученици имају прилику да раде пројекте којима показују своје знање 
енглеског језика, али и много више. Овим пројектом поред познавања енглеског језика, ученици су 
показали своју креативност и лична интересовања. 
 
Једна од тема је била "Позната личност" и ученици су добили задатак да глуме новинаре, изаберу 
омиљену познату личност и напишу о њој битне информације и неке занимљиве чињенице. Поред тога 
требало је украсити рад како би изгледао као новински чланак. 
 
Друга тема је била "Важан догађај у мом животу" где су ученици могли да опишу неки догађај који је за 
њих био јако важан и да украсе рад фотографијама или цртежима који подсећају на тај догађај. 
 
Сви ученици који су радили на овим пројектима су одрадили сјајан посао. 
 
8. разред 
Током наставе на даљину на часовима енглеског језика, ученици 8-1 одељења имали су прилику да раде 
пројекат и покажу своје знање енглеског језика, али и много више.  
 
Овим пројектом поред познавања енглеског језика, ученици су показали своју креативност и лична 
интересовања (у овом случају- коју врсту музике воле да слушају). Тема је била "Омиљени музичар" и 
ученици су добили задатак да изаберу омиљеног певача, певачицу или музичку групу и напишу о њој 
битне информације и неке занимљиве чињенице. Поред тога рад је требало украсити фотографијама или 
цртежима. 
 
 

Децембар 2020. Новогодишње украшавање школе 
 
Током децембра месеца, ученици нижих разреда су са својим учитељицама учествовали у изради 
новогодишњих украсаи декорација којима је украшена наша школа. 

Наставници 
разредне 
наставе 

Децембар 2020. Велико уређење школског подрума 
 
Последље недеље децембра месеца, на иницијативу директора школе, започетзо је велико сређуивање 
школског подрума који  

Запослени из 
реда помоћног 
особља, 
директор школе 
и наставници 
Александар 
Милошевић и 
Роберт Мучи 

Децембар 2020. Фестивал науке 
 
Овогодишњи Фестивал науке из безбедносних разлога организован је у виду онлине платформе 
фестивала. Ученици су  
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Дидактички материјал и едукативна средства за ученике који се образују по ИОП-у 
Таблет рачунари и многобројни дидактички материјали и едукативна средства намењени ученицима 
који се образују по ИОП-у. 
 

 

26.01. Обележавање Светог Саве у продуженом боравку  
Дана, 27. јануара обележава се највеће име српске историје, Свети Сава.  
Савиндан је празник Српске православне цркве којим се обележава успомена на светог Саву, принца 
династије Немањића, српског  просветитеља и првог српског архиепоскопа. Од 1840. године овај дан се 
празнује као школска слава у свим школама на територији Републике Србије. Овим поводом у нашој 
школи, у продуженом боравку, организоване су креативне радионице.  
О Светом Сави постоје многе приче и анегдоте, а у народу су се створиле и многе легенде о њему. 
Једна од народних легенди каже да су се некада људи, да би добили брашно од жита, јако мучили. 
Туцали су жито у ступи или га млели у жрвњу. У знак захвалности, што је направио воденицу како би се 
лакше млело жито, у народу је поникао обичај да се на Савин дан праве переце. 
Ми смо у нашем боравку овако правили переце уз поруку: „ Да се сва срца сада уједине, сунце мира и 
љубави да нам свима сине.“ 
 
 

Учитељица у 
продуженом 
боравку 

27.01. Обележавање Светог Саве, школске славе 
Свечано и тихо протекла је овогодишња прослава школске славе. На церемонији резања колача, у 
фискултурној сали, присуствовали су само отац Душан, директор, наставници предметне и разредне 
наставе, као и по један представник сваког одељења 7. и 8. разреда. Остали ученици су са својим 
одељењским старешина, тј. учитељицама, у две групе, имали ЧОС на коме су причали о лику и делу 
Светог Саве. На почетку сваког часа ученицима се, преко разгласа, обратио директор школе честитајући 
им славу и објављујући имена овогодишњих добитника похвалнице „Свети Сава”. Награђене ученице су 
Ива Петровић (IV/1) и Емилија Девић (VIII/1). Оне су се истакле одличним успехом и примерним 
владањем, такође су допринеле стварању позитивне атмосфере у школи и учестовале су на многим 
наставним и ваннаставним активностима које афирмишу школу. 
Топлини овог празника у школи допринела је химна посвећена Светом Сави, која је до посетилаца 
допирала већ на самом уласку у школу, а емитовала се са екрана у школском холу током целог дана, као 
и незаобилазне переце које су, као редовно следовање сваком ђаку, чиниле овај празник потпуним, без 
обзира на околности. 
Иако је овогодишња свечаност протекла уз многа ограничења у циљу очувања здравља свих нас, то нас 
није спречило да осетимо дух овог великог школског и црквеног празника. 
Свим ученицима, наставницима и верницима Српске православне цркве желимо срећну славу! 
 

Чланови НВ 

28.01. Међународни Дан заштите података о личности обележава се 28.јануара. 
У мају 2018. године у Европској унији је на снагу ступила Општа уредба о заштити података која је личне 
податке ставила под заштиту без преседана. У Србији је нови закон о личним подацима усвојен почетком 
новембра 2018. 
Обележавамо Дан заштите података личности кроз активности на часовима грађанског васпитања, 
енглеског и румунског језика. Ученици су у оквиру овог малог пројекта добили задатак да користе веб 
алате и направе тзв. WORD CLOUDS кључних речи које смо одредили у разговору и кроз обраду ове теме. 
 

 

27.01. Тим за Еразмус + и еТвининг пројекте  
Да се представимо: Ми смо Тим за Еразмус + и еТвининг пројекте! 
 Чланови Тима наше школе су Ана Ритопечки, која је преузела и улогу координатора Тима, а поред ње су 
ту Саша Петровић, Наташа Николић, Маја Обрадовић Вукосављевић, Ана Албу Савић, Братислав 
Новокмет, Марија Поповић, Адриана Данилов, Марија Михајлов Ђорђевић и Оља Новокмет. Верујемо да 
ће се наш Тим проширивати. 
Један од најважнијих елемената eTwinning пројеката је сарадња између наставника, ученика, школа, 
родитеља и локалних власти. У eTwinning-у наставници раде заједно и организују активности за своје 
ученике. Имају активну улогу, комуницирају, истражују, доносе одлуке, поштују једни друге и уче 
вештине за 21. век. eTwinning пројекти укључују допринос сваког члана тима и заједничка је жеља да се 
усавршимо и оснажимо. 
Ове школске године смо отпочели прикључивши се пројектима везаним за медијску писменост – 
LITERATE TWINNERS и још два пројекта из области природних наука – Хокус Покус СКОПУС и Математика у 
корелацији и љубави са... 
Наш циљ је да укључимо што више ученика и наставника у пројекте који се тичу савремених токова у 
образовању како бисмо сви заједно као школа ишли у корак са модернизацијом  школства и напретком у 
науци. 
 

Тим за Еразмус + 
и еТвининг 
пројекте  
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05.02. Негујмо праве вредности – обележавамо Светски дан љубави према кућним љубимцима  
„Човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати!“ једна је од снажих порука из „Малог 
Принца”. 
Крајем прошлог полугодишта радили смо овај пројектни задатак и ваши радови су нам били врло 
инспиративни. Позвани сте да погледате кратки филм Џејкоба Фреја „Поклон“ који је заснован на 
стрипу  „Савршенство“ Фабиа Коале. Тражили смо од вас да размислите о правим вредностима живота и 
да се подсетите шта значи бити хуман или имати емпатију према некоме или нечему. 
Задаци су били  да напишете страницу дневника – ове задатке нећемо презентовати зато што су лични, 
следећи задатак је био написати своју причу на тему „Поклон“ или  нацртати стрип на исту тему и 
последњи задатак био је направити презентацију или постер којим би подигли свест о окрутности 
појединих људи или организација према животињама. 
 
 

 

09.02. Oгледи - Вода и друге течности као растварачи  
Ученици  III1 одељења су на часовима Природе и друштва радили огледе и на занимљив начин научили 
које се материје растварају у води а које не. 

Хермина Ђукић 

   

13.02. Луткарско позориште - 2-1 одељење 
Израдом сцене и лутака, ученици другог разреда су се, на часу ликовне културе, упознали са појмом 
луткарског позоришта. Ученицима је ова активност била врло забавна. Посебно им се допало да се играју 
луткама које су сами направили. Радове ученика II-1 можете погледати на сликама које се налазе у 
прилогу. 
 

Весна Анђелков 

17.02. Наша школа на мапи света  
На овом пројекту (LITERATE TWINNERS) се увелико ради, такође, покушавамо да заинтересујемо што више 
ученика за овај вид савременог, креативног и самосталног учења. Циљ пројекта је да се ученици 
дигитално описмене. Док су писање и читање основ класичне писмености, овладавање дигиталном 
писменошћу је потреба новог доба јер подразумева не само читање и писање садржаја на интернету, већ 
и коришћење веб-алата, као и критички однос према информацијама које се нуде на интернету. Ми 
желимо да научимо ученике како да користе интернет на најбољи могући начин, истовремено 
избегавајући опасности које вребају. Децу не треба ограничавати када је у питању коришћење интернета, 
већ разговарати са њима, слушати их и разумети њихове потребе. 
Употребом ThingLink веб-алата направљена је карта света и означене су школе које учествују у овом 
пројекту. На карти је и наша школа, можете је пронаћи на следећем линку: 
https://www.thinglink.com/card/1417618487639015426 
Један од савета који дајемо својим ученицима, а који бисмо желели да они усвоје, је да не деле своје 
фотографије на интернету. Из тог разлога у овом пројекту уместо њихових фотографија користимо 
аватаре који су генерисани преко веб-алата Pixton, који се иначе користи у образовне сврхе. Уз помоћ 
овог алата може се креирати виртуелна учионица, као и виртуелни ликови који могу послужити за 
осмишљавање лекција, а ученици могу да ураде домаћи задатак. На крају текста, у прилогу, је слика 
разреда. 
У оквиру овог пројекта обележили смо два значајна дана/датума – Дан заштите личних података на 
интернету, 28. јануара, и Дан сигурнијег интернета, 9 фебруара. 
 

Ана Албу Савић 
Оља Новокмет 

Адриана 
Данилов 

19.02. Обележен "Прешернов дан" 
У Библиотеци “Вук Караџић” у петак 19. фебруара 2021. године одржана је традиционална прослава 
"Прешерновог дана", најзначајнијег словеначког културног празника. Програм је приређен у читаоници 
библиотеке уз примену свих епидемиолошких мера, пред 30  посетилаца, међу којима су били и 
представници из јавног и културног живота Ковина. 
У име домаћина присутнима се обратила Јелена Стојановић, директорка библиотеке, док је у име 
организатора госте поздравио Јосип Вебер, председник Удружења Словенаца “Логарска долина” из 
Панчева и члан Националног савета словеначке националне мањине у Србији. Пре почетка програма 
присутнима је прочитано и поздравно писмо Ирене Херак, саветнице за културу и медије при Амбасади 
Републике Словеније у Београду. 
Занимљив програм гостима су приредили наши ученици који је осмислила професор српског језика 
Маша Вулетић. Они су говорили о познатим српским и словеначким песницима, сликарима, музичарима 
и спортистима који су током својих каријера међусобно сарађивали. 
У програму су учествовали и ученици-некадашњи полазници курса словеначког језика који је у Ковину 
водила др Милена Спремо. Поред представе присутни су имали прилике да уживају у промотивним 

директор школе, 
Маша Вулетић, 
ученици 

https://www.thinglink.com/card/1417618487639015426
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филмовима словеначке туристичке организације. Следећу манифестацију у Ковину Удружење “Логарска 
долина” планира на пролеће, када ће се организовати “Дани словеначког филма”, а затим и прослава 
поводом 30 година државности Републике Словеније. 
Прва манифестација поводом овог празника одржана је током 1941. године, а настављена је након 
завршетка Другог светског рата. Манифестација и даље траје, а обележава се не само у Словенији, већ и у 
другим земљама у свету где живе Словенци и где постоје Удружења Словенаца. 
Прешернов дан се први пут у Панчеву обележио 2010. године, а од 2013. године манифестацију редовно 
приређује Удружење Словенаца Јужног Баната “Логарска Долина” из Панчева које има подружницу у 
Ковину. 
У Ковину се Прешернов дан редовно обележава од 2013. године. Програм се приређује у организацији 
Основне школе “Ђура Јакшић”, Удружења Словенаца “Логарска долина”, ковинског Центра за културу 
и  Библиотеке “Вук Караџић” уз подршку Општине Ковин. 
 
 

21.02. Општинско такмичење из енглеског језика  
Општинско такмичење из енглеског језика одржано је у ОШ „Бора Радић“ у Баваништу 21.02.2021. 
године. Као и сваке године оно се одржава увек само за ученике осмих разреда. Наши представници ове 
године биле су ученице 8-2 разреда, док је  ментор ученицима  била наставница Венера Арсенов Бојовић. 
Тијана Шогор се пласирала на 2. место , а Лара Зарија на 3. место. Такмичарке су показале одлично 
знање и пласман, обзиром да су се припреме ове године одвијале онлајн у гугл учионици због 
епидемиолшке ситуације и спровођења мера за сигуран и безбедан рад у установи. 
 

 

24.02. Прича о Дану розе мајица 
Широм света последње среде у фебруару обележава се Дан борбе против вршњачког насиља. Све је 
почело 2007. године када је група активиста у једној канадској провинцији покренула иницијативу након 
што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао носећи розе мајицу, те због тога претрпео ругање 
и вербално насиље од стране 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 обучени у 
розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама. Наша школа је 
почела да обележава Дан розе мајица прошле године, али наши напори да се спречи вршњачко насиље 
постоје одувек. Промовисање превенције и заштите деце и ученика од насиља и дискриминације 
изузетно су важни, као и стално указивање на значај толеранције, емпатије, поштовања дечијих права, 
различитости међу децом, оснаживање за ненасилну комуникацију и међусобну сарадњу, као и мирно 
решавање конфликата. 
Ученици нижих разреда су имали низ активности у току целе недеље, од разговора о вршњачком насиљу 
и приче о Дану розе мајица, до радионица, прављења плаката, исписивања порука на розе мајицама, 
остављања отиска шакица од којих смо касније направили крила анђела крај којих су се ученици 
фотографисали и многих других. Четврти разреди су на часу енглеског научили како се 
користи Pixton.com апликација и кроз стип су приказали на који начин их инспирише ова прича. 
Виши разреди су подржали ове наше активности и цела школа је у среду носила розе мајице. Ученици су 
на часовима грађанског васпитања добили неколико задатака везаних за причу о Дану розе мајица, 
могли су своју креативност да искажу кроз стрип, кроз коришћење веб алата, али и кроз цртеже. 
 
 

Актив нижих 
разреда и 

наставнице 
грађанског 
васпитања 

03.03.2021. Епске народне песме уз портрете српских краљева и краљица 
У Центру за културу је у току изложбена поставка „Портрети српских краљева и краљица „аутора Андреја 
Дрежњака. Изложба ће трајати до 8. марта. Поставка обухвата слике и цртеже уз које су дати пропратни 
текстови са историјским подацима из живота осликаних владарских парова Мрњавчевићи , 
Хребељановићи , Немањићи и Котроманићи. 
Портрети су веома изражајни,пажњу привлачи одевање краљева и краљица-одоре, круне, накит, 
украси... 
Ученици 7. разреда имали су час обнављања градива епских песама у овом лепом амбијенту. Уз портрете 
били су мотивисани да активно учествују и присете се народних епских песама,јунака,њихових подвига. 
Издвајају се портрети цара Лазара и царице Милице,Марка Краљевића,Милоша Војиновића. Ученици 
имају и пројектни задатак - Мој омиљени епски јунак или јунакиња. 
 

Маша Вулетић 

04.03. Угледни час о води - 1-1 одељење  
На часу света око нас  1/1 је учило о води. Учили смо да је вода течност и да у њој можемо растворити 
неке намернице а неке не. Покушали смо да је миришемо када је чиста и када је раствор, а на крају смо 
је и пробали. Посебно интересантно на часу је било  да су ученици видели експеримент "Лава у боци". 
Научили смо да је вода има већу густину од уља и остаје на дну, а да уље плута по њој. Деца су радо 
учествовала и на крају часа израђивала мапе ума показавши шта су све научили на часу. 
 

Јевросима Ромић 
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04.03. 
 

Пројектна настава у 2-1 одељењу - Одељењска енциклопедија  
Фебруарска тема пројектне наставе је била да правимо одељењску енциклопедију.  
Ученике је са енциклопедијама упознала Сенка, школски библиотекар, која им је одржала час у 
библиотеци. Затим су ученици према свом интересовању сакупљали различит материјал и тако је настала 
Мала одељењска енциклопедија. Највише су децу привукли садржаји о животињама, биљкама, спорту и 
занимљивостима (грађевине, свемир, оружје, природне лепоте, открића...). Тако је настала 
енциклопедија са око 50 страна. Све похвале за труд. 

Весна Анђелков 

11.03. Општинско такмичење из хемије  
У суботу, 6. марта одржано је општинско такмичење из хемије. Такмичење је одржано у ОШ "Паја 
Маргановић" у Делиблату. Нашу школу представљало је  петоро ученика, четири ученика седмог разреда 
и један ученик осмог разреда.  Резултати наших ученика су следећи: 
Барбара Будимлић (7-1) - 2.место 
Новак Келе (7-2) - 2. место 
Аљоша Фила (7-1) - 4.место 
Борис Алексић (7-1) - 5. место 

 
Страхиња Кривошић (8-2) - 2. место 
 

Ана Ритопечки 

12.03. Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог” 
У петак, 12. марта, одржана је Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог” у Центру за културу у 
Ковину. Ученик наше школе Вук Радојковић (8-1) учествовао је на смотри рецитујући песму Богдана 
Чиплића „Муве салашарке”. Вук је и ове године, као и претходних, био веома успешан, те је проглашен 
једним од три најбоља рецитатора средњег узраста и пласирао се на наредни ниво овог такмичења. 
Честитамо Вуку на пласману и желимо му успех у даљем току такмичења! 
 
 

 

16.03. Екопатрола - 1-1 одељење  
Ученици првог разреда учили су о ваздуху и загађењу ваздуха и животне средине. Врло свесни загађења 
које је свуда око нас и које је изузетно актуелно ових дана, зато што стиже и са рубова нашег града, 
ученицу су писали поруке како спречити загађење. 
Најзанимљије поруке: 
"Своје смеће понеси са собом кући."- Алексеј Татсуми, ученик који нам је стигао из Јапана. 
"Смеће право у канту баци, тако раде сви прваци."- Марија Младеновић. 
"Смеће баци у канту, а не на траву!" 
"Не сеци дрво, засади дрво!" - Војин Марчетић. 
"Чувај околину јер она чува нас!"- Николија Смиљанић. 
 

Јевросима Ромић 

22.03. У продуженом боравку обележен Светски дан вода 
Светски дан вода се широм света обележава 22. марта. Ми смо овај датум  обележили у нашем боравку. 
Причали смо  значају те драгоцене течности , подсетили се  да воду морамо чувати и не загађивати је. 
Вода је један од основних услова за живот и опстанак живог света. Поред тога, ми смо са 
уживањем  направили плакат  на исту тему – ВОДА ЖИВОТ ЗНАЧИ 

учитељица 
Александра 

22.03. Деца у дигиталном добу  
 

 

29.03. Окружно такмичење у пливању  
Окружно такмичење у пливању одржано је 29. марта Панчеву. 
Разултати наших ученика: 

Име и презиме ученика Разред Дисциплина Освојено место 

Марија Вујчин  5. разред   прсно (50m)  II 

 Страхиња Кришовић   8. разред  краул (50m)  III 
 

Александар 
Шушулић 

29.03. Дан школе - 4-2 одељење 
Наша школа његово име носи, 
и тиме се поноси! 
Ученици 4-2 одељења желе свима срећан Дан школе! 

Ученици 4-2 
одељења 

29.03. Дигитално чишћење / Digital clean up day  
У дигиталном свету као и у нашој животној средини, налази се огромна количина смећа. Шта је дигитално 
смеће? Сви непотребни мејлови, фајлови, апликације, дупликати фотографија и видеа. Ово дигитално 
смеће ствара загађење које црпи енергију и онда када заборавимо да уопште постоји. Сваке године 
интернет и системи који га одржавају произведу 900 милиона тона CO2, што је више од годишње 

Чланови 
Ерасмус+ тима 
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производње CО2 целе Немачке. Неке студије процењују да ће интернет у једној деценији потрошити 20% 
укупне светске енергије. 
Шта можемо да урадимо? 
Објасните свима које знате шта је дигитално смеће. Паметно користите своје уређаје. Редовно чистите 
своје меморије и клауд сервисе. Немојте дуплирати фотографије. Бришите смеће из својих паметних 
телефона, али и апликације које не користите. 
Пројекат LITERATE TWINNERS  се придружио овом глобалном чишћењу на светском нивоу. Очистили смо 
телефоне, таблете и компијутере и сачували огромне количине CO2. И наша школа је учествовала. 
Ова кампања и даље траје и још увек се можете придружити глобалном чишћењу. Цео поступак је 
изузетно лаган, очистите свој уређај, запамтите колико сте смећа очистили и идите на линк: 
https://digital.worldcleanupday.org/  и пријавите колико сте смећа очистили. Добићете сертификат на крају 
и обавештење колико сте CO2 уштедели. 
 

30.03. Песма на дар 
Наши старији основци акцијом "Песма на дар" дали су свој допринос обележавању Дана школе. 
Декорисали су улаз школе, чула се пригодна музика, а суграђане су даривали бомбонама и једном од 
песама Ђуре Јакшића. 
Добили смо многобројне похвале, хвала свима! 
 
 
Дан школе на мало другачији начин  
Обележавање Дана школе у условима који су неповољни пре свега, веома се разликује од начина 
прославе који смо имали у претходним годинама, када смо тај свечани тренутак делили са бројним 
званицама – ученицима, родитељима, запосленима и колегама у пензији. 
Ове године март месец је протекао у знаку проучавања лика и дела Ђуре Јакшића, чије име поносно 
носимо. Прогласили смо ходнике наше школе улицом Ђуре Јакшића и убрзо су осванули дивни радову 
наших ученика. 
Нека је срећан Дан школе свима који је носе у срцу и осећају понос јер је део њихових живота. 
Прелистајте нашу књигу: https://online.fliphtml5.com/tcipi/gkil/#p=1 
 
Дан школе у продуженом боравку  
Ученици у продуженом боравку дали су свој мали допринос обележавању Дана школе. 
 
 

Чланови НВ 

05.04. Химна наше школе  
Химна Основне школе "Ђура Јакшић" Ковин 
Изводе је: 
* Барбара Будимлић - клавир 
* Филип Угљеш - гитара 
* Диана Алијевић - вокал 
* Аљоша Фила - вокал 
Аранжман, речи и музика: 
Снежана Качина, наставница музичке културе 
 

Снежана Качина 

06.04. „Енергија је свуда око нас 2020“ - 1. место у области мултимедијалних презентација 
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике организовао је пројекат „Енергија је свуда 
око нас 2020“. Наши ученици- аутори филма: Невена Радић 8-1, Анђела Ранков 8-1 и Јован Проданић 8-2 
и ментор Маја Обрадовић Вукосављевић су освојили 1. место у области мултимедијалних презентација у 
оквиру основних школа. Аутор Невена Радић и ментор Маја Обрадовић Вукосављевић су посебно 
награђени дипломом и поклоном за освојено 1. место. Овогодишња свечаност доделе диплома и 
награда обављена је онлајн због неповољне епидемиолошке ситуације. 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

08.04. Ликовна културе у корелацији са светом око нас - 2-1  
На часовима ликовне културе у корелацији са светом око нас ученици су применили научено о кретању и 
настали су прелепи змајеви, које су и у игри испробали, као и морско дно, групни рад са мноштвом 
животињског света. Оргиналност, креативност,   лепота, и задовољство се види у њиховим радовима, као 
и њиховим лицима. 
Све похвале за ученике II-1. 
 

Весна Анђелков 

09.04. „Посади свој хлад“  
У петак 9.4.2021. организована ја подела садница белог јасена у оквиру акције „Посади свој хлад“. Били 
смо принуђени да због прописаних мера редукујемо број учесника. Ученици 5. разреда који су са 
наставницом биологије, Мајом Обрадовић Вукосављевић, преузели саднице за нашу школу су: Миа 
Анђелков 5-2, Невена Доватов 5-2, Лазар Грбовић 5-2, Николина Кринуловић 5-1 и Матеја Марјановић 5-
1. 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

https://digital.worldcleanupday.org/
https://online.fliphtml5.com/tcipi/gkil/#p=1
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Због одржавања пробног завршног испита за осмаке у школи у том периоду, накнадно ћемо наћи 
одговарајућа места за саднице белог јасена и посадити наш хлад. 
 

15.04. Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“  
Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“ одржано је онлајн 12.04.2021. Учествовало је двоје наших 
ученика и обоје су показали висок ниво знања и освојили дипломе у категорији подмлатка: 
2. место  Aњa Кoрaк 7-1 
3. Филип Живaнoв 7-1 
Ученици су се за такмичење спремали са наставницом биологије, Мајом Обрадовић Вукосављевић. 
Ученицима ће у току Недеље Црвеног крста (од 8. до 15. маја 2021. године) бити уручене награде и 
дипломе. 
 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

16.04. Ускршње играрије 
На часу ликовног, ученици 1-1 разреда правили су разне украсе у облику зека, пилића и ускршњих 
цветних икебана инспирисани надолазећим празницима. Мала ускршња изложба је осванула у нашој 
учионици. Изволите, погледајте!  

Јевросима Ромић 

17.04. Општинско и окружно такмичење из хемије  
У току ове наставне године и поред отежаних услова рада и отежане саме припреме ученика за 
такмичење (у ченици су због пандемије изазване вирусом COVID-19  један период наставу похађали 
онлајн и подељени су у две групе), резултати на досадашњим нивоима су сјајни. 
На такмичењу из хемије учествовали су ученици 7. и 8. разреда 
На општинском нивоу резултати су следећи: 
Седми разред 
1. Барбара Будимлић - 2. место 
2. Новак Келе - 2. место 
3. Аљоша Фила - 4. место - похвала 
4. Борис Алексић - 5. место - похвала 
Осми разред 
1. Страхиња Кривошић- 2. место 

 
Окружни ниво: 
1. Барбара Будимлић - 2. место 
2. Новак Келе - 3. место 
 

Ана Ритопечки 

22.04. Дан планете - 2-1 одељењe  
 Ученици 2-1 су обележили 22. април, Дан планете. 
Гледали  су презентације о планети, њеном загађењу, природним лепотама.Ученици су научили песму 
посвећену овом дану и цртали  су. Ово су њихови радови. 
 

учитељица Весна 
Анђелков 

22.04.   Карневал пролећних шешира  
 

Оља Новокмет 

22.04. Дан планете Земље са првацима  
 

Оља Новокмет 

22.04. Обележен Дан планете Земље у 3-1 одељењу 
 

Оља Новокмет 

23.04. Интернационални дан детета  
 

Оља Новокмет 

24.04. Резултати Општинског такмичења из српског језика 
Општински ниво такмичења из српског језика - 24. април 2021. 
РЕЗУЛТАТИ 

Име и презиме ученика Назив школе, место Име и презиме наставника Број поена Пласман 

Сара Стојковић Основна школа ,,Бора Радић” Баваниште Јована Станишић 16 1. (3.) 

Дуња Јовић Основна школа ,,Бора Радић” Баваниште Јована Станишић 15 2. (3.) 

Тијана Шогор Основна школа “Ђура Јакшић” Ковин Адриана Данилов 15 2.(3.) 

Елена Стевановић Основна школа ,,Бора Радић” Баваниште Јована Станишић 14 3.  

Актив за језике 
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Нађа Милић 
Основна школа ,,Десанка Максимовић” 
Ковин 

Олгица Петковић 14 3. 

Софија Васиљевић Основна школа ,,Бора Радић” Баваниште Јована Станишић 13 4. 

Андреј Станковић Основна школа “Миша Стојковић” Гај Миљана Бошковић 11 5. 

Анђела Стојадинов 
Основна школа “Сава Максимовић” 
Мраморак 

Драгана Пауновић 11 5. 

Миа Терзић Основна школа “Миша Стојковић” Гај Миљана Бошковић 11 5. 

Јана Амбруш Основна школа ,,Бора Радић” Баваниште Душан Симић 9 6. 

Лена Ђан Основна школа “Миша Стојковић” Гај Миљана Бошковић 9 6. 
 

24.04. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
Наша школа је и ове године била домаћин Општинског такмичења из српског језика и језичке културе. 
Због неповољне епидемиолошке ситуације, а по налогу Министарства, ове године су своје знање 
одмеравали само осмаци. Учествовало је пет основних школа са територије наше општине, одзив је био 
знатно слабији него претходних година. Ипак, сви такмичари су показали изванредно знање и 
посвећеност. Две ученице из Баваништа и наша Тијана Шогор (8/2) пласирале су се на наредни ниво овог 
такмичења. 
Захваљујемо се свим такмичарима и њиховим менторима, а ученицама које су се пласирале на окружни 
ниво такмичења желимо много среће и успеха! 
 

Адриана 
Данилов 

25.04. Учешће наших ђака у жирију  
Награде младе публике Европске филмске академије 2021.  
На позив Слободне зоне јуниор из Београда, која је и ове године посредовала у учешћу ученика из Србије 
на престижном међународном  филмском догађају за младе, школа је учествовала на конкурсу “Награда 
младе публике Европске филмске академије 2021”.  Под менторством своје наставнице Данијеле 
Станковић Ћулибрк, две ученице 7-2 одељења - Нађа Пријовић и Јана Стојковић, снимиле су своје 
филмове-портрете, којима су се пласирале за улазак у жири младе публике Европске филмске академије, 
те заједно са децом из Велике Британије, Немачке, Данске, Пољске, Румуније, Шпаније, Грчке, Турске, 
Малте, Аустрије и бројних других земаља пратиле, учествовале у дискусији и на тај начин представљале 
део српског жирија за избор најбољег филма за младе које је номиновала Европска филмска академија. 
Коначно жирирање догодило се 25. априла, а на овај начин су Нађа и Јана представиле и школу и град, 
што је стајало и у њиховим кратким филмовима, али је и објављено на фестивалу, што је посебан разлог 
да будемо поносни, њих две свакако богатије за огромно искуство ове врсте, које би, како кажу, волеле 
да понове. 
 

Данијела 
Станковић 
Ћулибрк 

26.04. ТВ час настивнице Јелене Дивнић  
Наставница историје, Јелена Дивнић, припремила је за потребe ТВ настве наставну јединицу 
"ВЛАДАВИНА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА (УТВРЂИВАЊЕ), ЗЛАТНО ДОБА СРПСКЕ КУЛТУРЕ 1903-
1914." 
Одлично осмишљен и презентован час емитован је 26.4.2021. године ТВ каналу РТС 3. 
Колектив наше школе поносан је на наставницу Јелену не само због свог учешћа у реализацији наставе на 
даљину, већ и због изванредних резултата које  дуги низ година остварује на такмичењима из историје. 

Јелена Дивнић 

27.04. Биологија - Пројекат ученика 5. и 8. разреда на тему „Анропогени фактор“ (утицај човека на природу)  
Ученици 5. и 8. разреда су радили на пројекту кроз који су приказали позитиван и негативан утицај човека 
на природу. Ученички радови, цртежи и фотографије смештени су у црвеним (негативни утицај) и 
зеленим рамовима (позитиван утицај човека) који су ученици самостално креирали и правили. На 
рамовима се налазе поруке човечанству које су ученици осмишљавали. Поводом 22.4. када се обележава 
Дан планете Земље постављена је изложба ових радова у холу школе. У постављању изложбе наставници 
биологије, Маји Обрадовић Вукосављевић, су помагали ученици 7. разреда: Нађа Пријовић 7-2, Ања 
Корак и Филип Живанов 7-1. 
 Позивамо све наше ученике и запослене да погледају ову изложбу и размисле о будућности наше 
планете и нас самих, шта ми можемо учинити за природу и како човек, који је један од утицајнијих 
еколошких фактора на планети, може променити лош исход свог деловања. Због прописаних мера нисмо 
у могућности да позовемо друге посматраче, али вам сликама на сајту можемо дочарати бар део ове 
изложбе. 
Бираћемо и награђиваћемо најбоље, наједукативније и најкреативније радове у сусрету још значајних 
еколошких датума који предстоје: 
6.5. Дан еколога Србије 
9.5. Дан птица 
10.5. Дан одрживог развоја 
15.5. Дан акције за климу 
22.5. Дан заштите биодиверзитета 
24.5. Европски дан паркова 
31.5. Дан борбе против дувана 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 
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5.6.  Међународни дан заштите животне средине и Дан НП Ђердап 
8.6. Дан океана 
 

09.05. eTwinning дан - 9. мај 
Шта нам eTwinning значи? Дали смо по једну реч и направили смо WORDCLOUDS-e. 
#HAPPYETWININGDAY  #SREĆANDANETWINNING-A 
Данас, 9. маја, прославили смо eTwinning дан кроз разне активности. Наши ученици су били укључени 
кроз наша три активна пројекта: „LITERATE TWINNERS“, „Hemija u kući“ и „Hokus Pokus Scopus“. 
Активности у нашој школи поводом eTwinning дана 
Тимови у оквиру пројекта Hocus Pokus SKOPUS су направили заједнички видео у којем је по један ученик 
из сваког тима изговорио по једну реченицу и то је склопљено у заједнички видео. 
Тимови у оквиру пројекта "THERE IZ CHEMISTRY AT HOME" су направили заједнички Padlet на којем је 
свако поставио нешто занимљиво о  9. мају - Дану еТwinninga. Наш тим је поставио постер.    

Ана Ритопечки и 
Оља Новокмет 

11.05. Посета изложби фотографија „Субјективна фотографска документа„  
Центар за културу Ковин нам пружа могућност да видимо поставке најзначајнијих ликовних,примењених 
и фотографских радова. Једну такву изложбу посетили смо 11. маја и уживали у радовима Горанке 
Матић, Бранимира Карановића и Александра Келића. 
Аутори су своје поставке назвали – Време идола, Тумач фотографије и Несавршена и незавршена прича. 
У разговор током изложбе прикључио нам се  уредник галерије Милан Живковић, и сам истакнути и 
награђивани  мајстор фотографије. Живковић нас је позвао и даље-имали смо прилике да погледамо 
поставку фотоапарата и пратећих реквизита као и Живковићеве радове. 
Уживали смо у овом несвакидашњем часу фотографије. Надамо се да ће се поново активирати Фото 
секција-клуб на нивоу општине где би сви заинтересовани могли да се активирају и открију своју страну 
стварности кроз фотографски објектив. 
 

Маша Вулетић 

12.05. Додела диплома за општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“  
У просторијама Црвеног крста у Ковину 12.5.2021. организована је додела диплома за општинско 
такмичење „Шта знаш о здрављу?“ уз поштовање прописаних мера. Наши ученици, Ања Корак и Филип 
Живанов из 7-1 су осим диплома за 2. и 3. место добили и пригодне поклоне. 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

20.05. С природом на ти  
20. маја смо се прикључили акцији "С природом на ти" која је инспирисана глобалном акцијом Outdoor 
class day. Ми смо се пријавили и на сајту где нас можете наћи и на мапи света као једну од школа која је 
учествовала у оваквој активности. 
Наша акција је укључила све ученике млађег узраста кроз пројекат "Рециклирамо и садимо" што можете 
видети у еКњизи коју смо вам припремили. 

Актив нижих 
разреда  

21.05. Радионица сапуна  
Традиционално сваке наставне године, па и ове,  ученици осмог разреда праве ручно рађене сапуне. Ова 
радионица је осмишљена у циљу бољег разумевања дела градива „Масти и уља и сапонификација“ .  На 
овај начин ученици лакше савладавају градиво и на занимљив и интересантан начин долазе до сазнања о 
самој технологији прављења сапуна. Задовољство је огромно када дођу до конкретног производа свог 
рада, па смо радионицу морали да поновимо због велике заинтересованости наших ученика. 

 

22.05. Изванредан резултат Невене Радић на Републичком такмичењу из историје 
22. маја у Шапцу је одржано Републичко такмичење из историје.  
Невена Радић, ученица 8. разреда, показала завидно знање освојивши 34 поена од 40.  
Честитамо Невени и њеној наставници Јелени Дивнић на изузетним резултатима које су оствариле на 
такмичењима. 

 

22.05. Willkommen такмичење 2021.  
У суботу 22.5.2021.  је одржано 9. међународно такмичење страних језика “Willkommen 2021” у циљу 
популаризације учења страних језика у основним и средњим школама. 
Willkommen такмичење је реализовано онлине преко Willkommen платформе и наши ученици су у већем 
броју радили тест онлине у школи. 
Учествовало је 29 ученика од 3. до 8.разреда и радили су тестове и писали есеје на енглеском и немачком 
језику. Ученици су одмах након урађеног теста добили повратну информацију о свом резултату на тесту, а 
најбољим учесницима се бодује и есеј, тако да ћемо званичне резултате добити за месец дана. 
Похваљујемо све ученике који су учествовали у ишчекивању резултата за пласман у други круг 
такмичења.  

Оља Новокмет 

24.05. Пролећно уређење школског дворишта  
Наше вредно помоћно особље у акцији уређења школског дворишта. 

 
 Захваљујемо се Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин на поклону - цвећу које смо искористили 
за украшавање нашег школског дворишта. 

Помоћно особље 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/images/21/eTwinning_day1.jpg
https://outdoorclassroomday.com/
https://outdoorclassroomday.com/
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24.05. Иновативни и угледни час корелације биологије, хемије и грађанског васпитања -Утицај загађивача на 
животну средину и еколошка права-  
У понедељак 24.5.2021. одржан је иновативни и угледни час корелације биологије, хемије и грађанског 
васпитања са ученицима 8-2 на тему загађујућих материја и заштите животне средине. У овој иновацији 
учествовали су и ученици 8-2 који су се укључили путем Гугл састанка. Час су осмислисле и одржале 
наставнице: Ана Ритопечки, Маја Обрадовић Вукосављевић и Ана Албу Савић. 
 У уводном делу часа ученици су се подсетили извора и механизма загађења средине, као и последица. 
Овде смо повезали знање из биологије и хемије. Ученици су се потом поновили најважнија еколошка 
права, права дискусије и начин доношења одлука на локалном нивоу. Овим смо повезали знање из 
биологије и грађанског васпитања. 
  Ученици су извлачили своју улогу у радионици: локално становништво и становништво региона, Савез 
еколога и Регионални туристички савез, локално политичко руководство и представници Владе. 
Ученицима су дате инструкције за рад и чињенице о изградњи цементаре. Ученици су осмислили 
аргументе за и против изградње цементаре. Формиране су две групе ученика и свака група је донела 
своју одлуку и образложила је. 
 Наши циљеви били су: промена става и угла гледања на проблем равнотеже у природи и освешћивање 
процеса доношења одлуке, посебно у ситуацијама где се сударају интереси различитих група. 
 

Ана Ритопечки, 
Маја Обрадовић 
Вукосављевић и 
Ана Албу Савић 

25.05. Пројектна настава - 2-1 одељење  
Тема пројекта је "Од тањира до сувенира" у месецу мају. Ученици су изливали тањире од гипса, 
осликавали их, затим правили маске од картонских тањира и аранжирали салату, коју су на крају у сласт 
појели. 
Веома успешно су реализовали овај пројекат, све похвале за ученике 2-1 одељења. 
 

Весна Анђелков 

26.05. Захтеви занимања  
 

Иванка Момиров 

26.05. Професионална оријентација ученикa  
Ево неколико корака о доношењу одлука о избору занимања 
Ко сам ја, које су моје способности, интересовања, особине личности - шта волим прво да учим или да 
радим – то је већ предуслов твог  будућег занимања 
Шта знам о различитим занимањима, која све занимања постоје – упознавање за различитим 
занимањима 
Које школе постоје, шта све могу да упишем – упознавање са различитим школама – гимназија, средње 
стручне школе... 
Пробаћу шта ми највише лежи – посета установама, предузећима – обилазак 
Донео сам одлуку – ово је моје будуће занимање – то је оно што ми одговара, чиме би волео да се 
бавим. 
Сајт где можеш да сазнаш све о себи, својим интересовањима, способностима ( попуњавају се анкете on 
line које такође могу да вам помогну  у избору занимања и упознавању себе ), различитим занимањима, 
школама...   
Ту се налази и књига коју полако можеш да читаш – ''водич за избор занимања'' 
За све информације можеш да се обратиш и ос, педагогу, предметмом наставнику. 
  
 

Педагог школе 
Иванка Момиров 

 

26.05. Мултилингвални речник медијске писмености  
 Речник је настао заједничким радом свих Тимова у оквиру пројекта LITERATE TWINNERS и представља 
кључне речи које смо користили у току овог пројекта. 

Чланови 
Ерасмус+ тима 

27.05. Покажимо лице животне заједнице - Пројектна настава (3-1 одељење)  
  У оквиру предмета Пројектна настава  обрађена је тема „Покажимо лице животне заједнице“ а 
у корелацији са  предметима  Ликовна  култура   и  Природа  и  друштво  где су детаљно 
обрађене   животне заједнице. 
Ученици су кроз сарадњу ,у групама, систематизовали   стечена знања о шуми, ливади и пашњаку,бари и 
језеру и о потоку и реци користећи интернет,слике, текстове и своје ликовне радове. 
 

Ђукић Хермина 
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31.05. Часови биологије у 5. разреду у сарадњи са Црвеним крстом Ковин  
Болести зависности 
Представници Црвеног крста Ковин, Валентина Марковић, Страхиња Ђорђевић и Дуња Петровић (наша 
ученица, волонтер ЦК Ковин) су на часу биологије одржали занимљива предавања ученицима 5. разреда 
на тему Болести зависности. Ученици су били активни учесници часа кроз који смо се подсетили шта је то 
зависност, због чега и како се развија, које су последице и како спречити овај велики проблем. 
31. мај се обележава као Међународни дан борбе против дуванског дима. Овим активностима смо и ми 
учествовали у обележавању овог важног датума. 
 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

31.05. Представници Црвеног крста Ковин на часовима биологије у 6. разреду 
Реалистичан приказ повреда и пружање прве помоћи 
Године сарадње са Црвеним крстом Ковин резултирају занимљивим часовима и активностима за наше 
ученика. Овог пута представници Црвеног крста Ковин, Валентина Марковић и Страхиња Ђорђевић, су 
нашим ученицима 6. разреда на часовима биологије демонстрирали прављење реалистичног приказа 
посекотина и опекотина, али и пружање прве помоћи приликом оваквих повреда. Ученици су били 
активни учесници и овакве активности сматрају не само поучним већ и изузетно интересантним. 
Погледајте фотографије са ових часова и уверите се и сами. 
31.5. се обележава као Међународни дан борбе против дуванског дима, па смо овом приликом и ми 
обележили овај важан датум. Представници Црвеног крста Ковин су подсетили ученике на штетно 
дејство конзумације дувана и значај вођења здравог начина живота. 
Валентина и Страхиња су позвали све заинтересоване ученике да се прикључе организацији Црвени крст 
Ковин како би научили више о реалистичном приказу повреда и пружању прве помоћи, али и да би 
учествовали у многобројним акцијама које Црвени крст спроводи. 
 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

 

31.05. Пројекат „Школски климатски изазов“  
„Школски климатски изазов се одржава у склопу двогодишњег пројекта „Да нам клима штима“ који у 
Србији реализује WWF Србија уз подршку Владе Шведске. Реализатор такмичења је KidHub из Београда.“ 
Овогодишња тема је „Град и климатске промене“. Учествују ученици од 2. до 8. разреда основне школе 
из целе Србије. 
Више информација о овом пројекту и такмичењу можете видети на https://www.dizajnaton.edu.rs/sta-
radimo . 
Кроз овај пројекат наши ученици са ментором, Мајом Обрадовић Вукосављевић активно учествују у 
решавању еколошких проблема примењујући Designathon Works метод рада. Нашу школу представљају 
тимови: 
1) Андријана Кечина 6-2 и Огњен Јовановић 6-1 
2) Нађа Пријовић, Лана Јовановић и Вељко Бугарин 7-2. 
 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

31.05. Заједничка брошура пројекта о медијској писмености и дезинформацијама 
Ово је заједничка брошура пројекта LITERATE TWINNERS о медијској писмености и дезинформацијама, 
настала као заједнички рад свих партнерских школа 

.  Ана Албу Савић 

31.05. Двојезични час у нижим разредима  
Ученици првог, другог и трећег 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 завидно знање немачког, руског, 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, додатни његов 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 

03.06. Традиционално међународно такмичење у писању есеја „Goi Peace Foundation“ 
Амбасада РС у Токију у сарадњи са  МПНТР проследиле су школама допис у вези овог престижног 
такмичења на коме  ове године наша школа  први пут учествује. Наша представница је Лара Зарија 
ученица 8-2 разреда, која се такмичи у категорији деце до 14 година. Овогодишња тема такмичења „Goi 
Peace Fondation“ је „What is life?“ (Шта је живот?). Tакмичење је активност у оквиру Унеско програма ESD 
for 2030 (Образовање за одрживи развој), а подржавају га и Национална комисија Јапана за Унеско, 
Министарство образовања, културе, спорта, науке и технологије, Савез приватних виших школа Јапана, 
Управа за образовање метрополе Токија, медијски јавни сервис NHK и медијска организација Никеи. 
Резултати такмичења биће објављени 31. октобра на званичној интернет страници фондације 
www.goipeace.or.jp oве године. Прва три награђена добитника биће позвана да учествују  на виртуелном 
сусрету добитника, а повеље, поклони и награде биће послати у децембру ове године, а Ларин есеј 
поносно носи наслов  „Life is Now“. 

Венера Арсенов 
Бојовић 

https://www.dizajnaton.edu.rs/sta-radimo
https://www.dizajnaton.edu.rs/sta-radimo
https://www.goipeace.or.jp/
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Честитке Лари на изузетном залагању и промовисању наше школе на  међународним такмичењима у 
оквиру наставе енглеског језика и пуно успеха у даљем школовању!!! 
 
 

05.06.  Светски дан заштите животне средине и награђивање младих еколога  
1972. године на Стокхолмској конференцији, 5. јун је проглашен за Светски дан заштите животне 
средине. Први пут је прослављен под слоганом „Само је једна Земља” 1974. године. 
Данас више од 140 земаља света учествује у обележавању овог еколошког празника, при чему се баве 
највећим проблемима и изазовима – од загађења мора, уништавања шума и кријумчарења дивљих 
врста, преко климатских промена и одрживог развоја до образовања деце о заштити животне средине.  
Овогодишње обележавање је почетак Декаде обнове екосистема 2021-2030. УН позивају да се сви 
удружимо у глобалном покрету Генерација обнове како би се зауставила деградација екосистема и свима 
осигурала одржива будућност. Главна и званична порука је “Reimagine.Recreate.Restore”.  
Наша школа учествује у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“ који, између осталог, 
предвиђа обележавање важних еколошких датума, озелењавање околине и едукацију.  
Поводом 5. јуна, значајног еколошког датума када се обележава Светски дан заштите животне средине 
организовали смо награђивање младих еколога. 
Ученици 5. и 8. разреда су гласали за најбоље радове ученика 7. разреда на тему „Заштићена природна 
добра“, а ученици 6. и 7. разреда су гласали за најбоље радове ученика 5. и 8. разреда на тему 
„Антропогени фактор“. Како би гласали, ученици су морали пажљиво да прегледају све радове. На овај 
занимљив начин ученици су проширили своју еколошку свест и додатно се едуковали. 
Након пребројавања гласова дошли смо до имена ученика који ће бити награђени. Награде су биљке 
којим ће ученици оплеменити свој радни простор: сукуленти који нису захтевни за одржавање и биљке 
месождерке које су свима атрактивне. 
Највише гласова за рад „Антропогени утицај“ у категорији 5. разреда добио је Лука Пивљаковић 5-2, а у 
категорији 8. разреда Тибор Фораи 8-2. 
За рад „Заштићена природна добра“ троје ученика има исти број гласова и сви су награђени: Марија 
Пивљаковић 7-2, Ана Лукић 7-3 и Тадија Поповић 7-3. 
Ученици Андријана Кечина 6-2, Огњен Јовановић 6-1, Нађа Пријовић, Лана Јовановић и Вељко Бугарин 7-
2, који су представљали нашу школу у пројекту „Школски климатски изазов“ и осмислили еколошка 
решења кроз иновативан начин рада, такође су награђени. 
Награђивање ученика забележила је и Душица Богданов из фото-студија Стил из Ковина, која ће за ових 
десеторо ученика обезбедити фотографије. 
 
 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

08.06. Земља блиста кад је чиста (2-1 одељење) 
Последњи пројекат у овој школској години другог разреда је посвећен очувању животне средине. 
Ученици су сакупљали фотографије, слике, цртали на тему "Чувајмо околину" и израдили плакате. 
Њихов слоган је "Земља блиста кад је чиста". Све похвале ученицима 2-1 одељења. 

Весна Анђелков 

10.06. Пројекат „Заштићена природна добра“ 
Ученици 7. разреда су правили флајере на тему заштићеног природног добра у Србији и свету, коју су 
претходно извукли. Упутства за израду су добили од наставника биологије (Маја Обрадовић 
Вукосављевић) и географије ( Бранка Спирковић, Роберт Мучи). На иновативном и угледном часу 
корелације биологије и географије су представљали своју дестинацију и имали прилику да се окушају у 
улози туристичког водича. Имали смо прилику да чујемо занимљивости и упознамо нове дестинације, да 
сазнамо одлике и разноврсност живог света појединих националних паркова у Србији и у свету. Ово је 
било занимљиво путовање за све учеснике. Пројекат је успешно завршен, а од  ученичких радова - 
флајера је формирана изложба у холу школе. Због прописаних актуелних мера нисмо у могућности да вас 
позовемо да је погледате у школи, па то можете учинити путем званичног сајта наше школе. 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

10.06. Пројекти „Утицај човека на природу“ и „Очување природе мога краја“  
Ученици 5. и 8. разреда учествују у овим пројектима. Писали смо у претходним објавама о пројекту 
„Утицај човека на природу“ који је успешно реализован и резултирао изложбом радова ученика. У 
пројекту „Очување природе мога краја“ користимо управу ову изложбу. Обележавањем важних 
еколошких датума и награђивањем радова подижемо еколошку свест и чувамо нашу околину. У одабиру 
најбољих радова учествовали су: ученици продуженог боравка са учитељицом, наставници предметне и 
разредне наставе, стручни сарадници, помоћни радници, ученици који су учесници пројекта „Школски 
климатски изазов“ и директор. Ученици продуженог боравка правили су срца и сузе од колаж папира 
којима смо означавали изабране најбоље радове. 

Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

http://ekoblog.info/kruzenje-plastike/
http://ekoblog.info/krivolov-ptica/
http://ekoblog.info/krivolov-ptica/
http://ekoblog.info/category/klima/
http://ekoblog.info/category/covek-i-planeta/odrzivi-razvoj/
http://ekoblog.info/26-januar-svetski-dan/
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10.06. Угледни час из енглеског и немачког језика  
У четвртак, 10. јуна, ученици 5-1 и 5-2 одељења имали су уледни час са наставницама немачког и 
енглеског језика - Соњом и Маријаном Илић. Тема часа била је - Храна и пиће.  
На часовима немачког и енглеског језика ученици су имали прилику да обнове и усвоје нове речи везане 
за тему Храна и пиће. Идеја за угледни час била је да ученици покажу познавање енглеског и немачког 
језика и да прошире своје знање истраживањем и проналажењем тадиционалних јела и пића у 
државама енглеског и немачког говорног подручја. Ученички радови на паноима и у виду презентација 
садржали су фотографије и опис традиционалних јела и пића Немачке, Швајцарске, Аустрије, Велике 
Британије. Аустралије, САД-а, али и Србије. Поред тога што су користили стране језике које уче у школи, 
ученици су имали прилику да сазнају доста о култури и традицији држава у којима су званични језици 
немачки и енглески.  
Час је био занимњив и поучан, ученици су били задовољни и сви смо научили нешто ново. 
 

Маријана Илић 

10.06. Међународно такмичење „Кенгур без граница”  
Међународно такмичење „Кенгур без граница”, чији је циљ популаризација математике, одржано је први 
пут у нашој школи. Иницијатори учешћа ученика наше школе на такмичењу су наставник математике 
Братислав Новокмет и директор школе Саша Петровић. Термин такмичења био је 10. јун, а резултати ће 
бити објављени до 20. јуна. Из наше школе учествовало је 86 ученика од 1. до 8. разреда. Пракса је да 
најбољи ученици из сваког разреда и сваке категорије учествују на Српској олимпијади „Кенгур без 
граница”, на којој се одређује коначан пласман ученика, али је реализација финалног нивоа такмичења 
ове године упитна.   
Учествујући на овом такмичењу, придружили смо се великој скупини школа из преко 90 земаља света 
чији ученици размишљају о истим математичким проблемима и решавају исте задатке. Наши ученици 
радо су се такмичили и врло озбиљно приступили сложеним и забавним математичким изазовима, због 
чега сматрамо да је основни циљ овог такмичења испуњен. 
 

Адриана 
Данилов 

11.06. Шта све може кад' се руке и ритам сложе  
 

Ученици 5-2 
одељења 
Наставница 
Снежана Качина 
Аудио/видео 
обрада: Саша 
Петровић 

15.06. Десиминација пројекта Litterate twinners  
 

Оља Новокмет 

22.06.   

26.06. Стари Лала 
Ученици наше школе учетвовали су у оквиру манифестације "Стари Лала". 
Стефана Стевановић, Торда Ана, Тијана Петровић, Стела Нинчић Мађинца, Ива Мемеди, Кристијан 
Рабенстеин, Младеновћ Огњен 

 

27.06. Hocus Pocus SCOPUS - дисеминација пројекта  
 

Ана Ритопечки 

28.06. Свечани пријем награђених ученика 8. разреда  
 У понедељак 28. јуна 2021. године директор школе Саша Петровић уручио је награде ученицима 8. 
разреда који су освојили једно од прва три места на општинским, окружним и републичким 
такмичењима, "Вуковцима" и ученику генерације. Награде (књиге за све награђене ученике и ваучере за 
ученика генерације) обезбедила је локална самоуправа. 
 
 
Ученик генерације у школској 2020/2021. години  
Похвала „Ученик генерације” ове године додељена је Невени Радић. Ова симпатична, ведра девојчица 
живи у Ковину са родитељима, веома радозналом млађом сестром, баком и деком. Основну школу је 
уписала 2013. године. Учитељица јој је била Валентина Жеберан. Учитељицу, наставницу историје Јелену 
Дивнић и разредног старешину Александра Милошевића, поред породице и најбоље другарице, сматра 
највећом подршком током основношколског образовања. 
Невена је позитивна особа, одлучна и добро организована. Највише на свету воли своју породицу и 
пријатеље за које је увек ту када им је потребна. Воли историју, предмет који нас учи о прошлости да 
бисмо изградили лепшу будућност. У слободно време гледа серије, свира клавир, учи главне градове 
држава света и дружи се са пријатељима. 

Директор школе 
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Жеља јој је да у будућности има позитиван утицај на свет, да својим делима допринесе да наша планета 
постане боље место за свако биће које живи на њој. 

 
Честитамо Невени на успесима које је остварила и желимо јој пуно успеха у даљем школовању. 
 

03.07. Willkommen резултати првог круга! Willkommen First round Results!  
Захваљујемо се на учешћу у првом кругу 9. међународног такмичења Willkommen и честитамо на 
показаном знању и пласману у други круг. 
Пласман у други круг остварују ученици који су освојили прво место у првом кругу такмичења. 
Да би се организовао други круг такмичења,  потребно је да минимум три земље имају своје 
представнике на такмичењу. 
Прелиминарни резултати су објављени на сајту https://www.willkommen.org.rs/, а званичне резултате 
можете очекивати 1. јула 2021. године. 
За све сугестије и предлоге можете нас конатктирати путем мејла  willkommen.office@gmail.com 
Други круг се одржава онлајн 25–26.9.2021 године. 
Први дан се тестира разумевање текста слушањем, читањем и писање састава, а други дан је усмени део. 
Приликом онлајн полагања обавезна је камера. 

Оља Новокмет 

https://www.willkommen.org.rs/
mailto:willkommen.office@gmail.com
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4.1  Извештај о раду Школског одбора 

 
Чланови школског одбора: 

1. Душан Симић 

2. Стеван Ранковски 

3. Марија Рнић 

4. Марија михајлов Ђорђевић 

5. Наташа Николић 

6. Маја Обрадовић Вукосављевић 

7. Биљана Богдановић 

8. Ливија Фара 

9. Данијела Златковић 

 

 Невена Радић 8-1 

 Анђела Ранков 8-1 

 
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 
Николић Наташа, из реда запослених, професор резредне наставе, члан. 

У току прве половине школске године одржано је 6 седница школског одбора од 
којих 1 редовна и  5 ванредних седница које су одржане електронским путем током 
трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19. 
 
Седнице које су због заразне болести COVID-19 одржаване електронским путем 
омогућавале су члановима школског одбора увид у материјале за разматрање и 
одлучивање, с обзиром да су сазив, комплетан материјал по тачкама дневног реда 

4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
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достављани на email адресу, а чланови су након упознавања са њиховом садржином давали 
сагласност за доношење одлука.   
 
Школски одбор је у првој половини школске 2020/2021 год донео  30 одлука и 1 закључака. 
 
У току друге половине школске године одржано је 9 седница школског одбора  седница 
које су углацвним одржане електронским путем током трајања ванредног стања због 
заразне болести COVID-19. 
 
Седнице које су због заразне болести COVID-19 одржаване електронским путем 
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 у другој половини школске 2020/2021 год донео  27 одлука и 7 закључака. 
 
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 
Разматрање приговора 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. 
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Седницама је присуствовао директор школе, а секретар школе је водио записник.  
 

Председник је упознавао присутне са дневним редом. О одређеним тачкама дневног реда 
водила се дискусија, предлагали су се закључци и доносиле одлуке. Одлуке су се доносиле 
гласањем ''за'' и ''против'', а одлука се сматрала донетом када се за њу изјасни већина од 
укупног броја чланова. Записнике је потписивао председник 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 
 
1 1- 1        Јелена Жарић 

2 1-2         Нинослава Стојковић 

3 2-1 Иван Вукајловић 

4 2-2 Јелена Домокош 

5 3-1 Весна  Николић 

6 3-2  Фара Ливија 

7 4-1 Никола Станковић 

8 4-2 Ивана Фораи 

9 4-3 Матија Ердеш 

10 5-1 Тамара Јованов Мариновић 

11 5-2 Ћуковић Маја 

12 6-1 Душан Максимовић 

13 6-2 Владимир Кечина 

14 6-3 Стеван Радивој 

15 7-1 Данијела Златковић 

16 7-2 Сања Зарија 

17 7-3 Јелена Пешић 

18 8-1 Јелена Рађакић 

19 8-2 Владимир Кнежевић 

 

Ученици: 

 Тијана Киферов 7-3 

 Невена Брадањи 7-3 
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 Председник Савета родитеља: Данијела Златковић 7-1 

 Заменик председника Савета родитеља: Јелена Домокош 2-2 

 Записничар: Ливија Фара 3-2 

 Представници Савета родитеља у Општинском Савету родитеља: Јелена Жарић 1-1 и Тамара Јованов Мариновић 

5-1 

 Члан Савета родитеља за Стручни активи за развојно планирање: Владимир Кнежевић 8-2 

 Члан Савета родитеља за учешће у Тиму за самовредновање: Душан Максимовић 6-1 

 Члан Савета родитеља за за учешће у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе: Стеван Радивој 6-3 

 Члан Савета родитеља за учешће у Тиму за инклузивно образовање: Тамара Јованов Мариновић 5-1 

 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  14.9.2020. 1. Избор руководства Савета родитеља тј: 

 избор председника Савета родитеља 

 избор заменика председника Савета родитеља 

 иззбор записничара Савета родитеља 

 избор два представника Савета родитеља који ће нашу школу представљати у 
Општинском Савету родитеља 

 Избор члана Савета родитеља за Стручни активи 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 
2. Давање сагласности за реализацију ученичких екскурзија за ученике од 1. до 8. 

разреда 
3. Разматрање:  

 Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. 
годину 

 Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 

 Извештај о остваривању програма образовања и васпитања за школску 2019/2020. 
годину 

 Извештаја о самовредновању за школску 2019/2020. годину 

 Извештаја о завршном испиту за школску 2019/2020. годину 

 Извештаја о спровођења мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета 
образовно-васпитног за школску 2019/2020. годину 

 Извештаја о остваривању Школског развојног плана током школске 2019/2020. 
године 

 Извештаја о остваривању Школског програма током школске 2019/2020. године 

 Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020. годину 

 Извештаја о остваривању програма екскурзије и наставе у природи током школске 
2019/2020. године 

9. Осигурање ученика 
 
10. Разно 
 

2.  28.9.2020. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Разматрање понуда осигуравајућих кућа у вези осигурања ученика и одабир најбоље 

понуде 

3. Разно 

3.  3.11.2020. 1. Извештај о успеху и владању ученика на крају 1. квартала школске 2020/2021. године 
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4.  24.12.2020. 1. Усвајање записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. 

године 

3. Разно 

5.  8.3.2021. 1. Сагласност са програмима и ценом екскурзија и ценама 

6.  10.4.2021. 1. Одлука о избору уџбеника за 3,4,7. и 8. разред 

2. Успех ученика на крају 3. квартала 

7.  26.5.2021. 1. Разматрање понуда за фотографисање ученика 

2. Прослава матурске вечери 

3. Уџбеник за предмет "Дигитални свет" за 1. разред 

4. Реализација ученичких екскурзија 

8.  29.6.2021. 1. Анализа успеха ученика на крају 2. полугодишта школске 2019/2020. године 

2. Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину 

3. Завршни испит 

4. 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. Адриана Данилов, наставник српског језика 

2. Александар Милошевић, наставник технике и технологије 

3. Александар Шушулић, наставник физичког и здравственог васпитања 

4. Александра Милошевић, наставник разредне наставе 

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

6. Ана Ритопечки, наставник хемије 

7. Бранка Спирковић, наставник геогтрафије 

8. Братислав Новокмет, наставник математике 

9. Валентина Жеберан, наставник разредне наставе 

10. Венера Арсенов Бојовић 

11. Вања Рајић, наставник разредне наставе 

12. Весна Анђелков, наставник разредне наставе 

13. Видосав Обрадовић, наставник географије 

14. Горан Јеремић, наставник физичког и здравственог васпитања 

15. Данијела Станковић-Ћулибрк, наставник српског језика 

16. Душан Васић, наставник верске наставе 

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 Обрадовић Вукосављевић, наставник биологије 

26. Марија Поповић, наставник разредне наставе 

27. Соња Илић, наставник немачког језика 

28. Маријана Илић, наставник енглеског језика 

29. Маша Вулетић, наставник српског језика 

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

31. Наташа Николић, наставник разредне наставе 

32. Оља Новокмет, наставник енглеског језика 

33. Роберт Мучи, наставник географије 

34. Саша Петровић, директор школе 

35. Сенка Стоја, стручни сарадник - библиотекар 

36. Снежана Качина, наставник музичке културе 

37. Снежана Корак, наставник разредне наставе 

38. Хермина Ђукић, наставник разредне наставе 
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Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  14.9.2020. 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 2020/2021. годину 
7. Усвајање извештаја о реализованим  екскурзијама током школске 2019/2020. 
године 
8. Усвајање програма екскурзија за 2020/2021. годину 
9. Анализа Оперативног плана школе 
10. Анализа спроведених мера у циљу спречавања ширења COVID-19 вируса 
11. Усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2019/2020. 
годину  
12. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 
13. Усвајање предлога одлуке за ученике који ће се током школске 2020/2021. године 
образовати према ИОП-у 
14. Разно 

2.  22.10.2020. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање Анекса 1 Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 

3. Разно 

3.  28.10.2020. 1.   Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2.   Утврђивање успеха у учењу и владању на крају првог квартала 

       школске 2020/2021. године 

3.   Напредовање ученика по ИОП-у 

4.   Реализација наставних и ваннаставних активности 

5.  Разно 

4.  1.12.2020. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Усвајање измене Правилника о школском календару за школску 2020/2021. 

годину 

3. Усвајање ревидираног распореда писмених задатака и писмених провера дужих 

од 15 минута за више разреде 

4. Усвајање новог Оперативног плана основне школе за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по Посебном програму за рад у условима пандемије вируса 

COVID-19  

5. Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 

6. Разно 

5.  23.12.2020. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање успеха у учењу и владању ученика на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године 

3. Анализа ИОП-а по разредима 

4. Реализација наставних и ваннаставних активности  

5. Реализација наставе на даљину 

6. Анализа анкете ученика 5. разреда у вези тешкоћа које настају приликом преласка 

са разредну на предментну наставу 

7. Организовање додатног и допунског рада са ученицима за време зимског 

распуста 
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8. Родитељски састанци 

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

10. Обележавање Светог Саве 

11. Разно 

6.  15.1.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа за школску 

2020/2021. годину 

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 полугодишњег извештаја директора школе  за школску 2020/2021. 

годину 

4. Усвајање полугодишњег извештаја Тима за самовредновање за школску 

2020/2021. годину 

5. Усвајање полугодишњег извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/2021. годину 

6. Почетак другог полугодишта 

7. Разно 

7.  19.1.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа за школску 

2020/2021. годину 

2. Предлог ученика за доделу похвалнице „Свети Сава“ 

3. Разно – мина распоред 3-1 

8.  22.1.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа за школску 

2020/2021. годину 

2. Усвајање предлога Комисије за избор ученика који су предложени за добијање 

похвале „Свети Сава“ 

3. Обележавање школске славе 

4. Разно 

9.  15.3.2021. 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 за период од 15. марта 2021. године 

3. Пробни завршни испит 

4. Недеља Дана школе 

5. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

6. Разно 

10.  5.4.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

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

2020/2021. године 

3. Напредовање ученика по ИОП-у 

4. Реализација наставних активности, ваннаставних активности и онлајн наставе 

5. Анализа  упитника  дигитално насиље за ученике 7. и 8. разреда 

6. Уџбеници за 3, 4, 7. и 8. разред 

7. Реализација екскурзија 

8. Школска комисија за пробни завршни испит 

9. Родитељски састанци 

10. Разно 

11.  29.4.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Посета просветне саветнице нашој школи 

3. Стручна подршка педагога ученицима виших разреда 

4. Анализа анкете „Активност ученика у настави - 6. разред“ 
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5. Предлог Aктива од 1. до 4. разреда о начину покретања хуманитарних акција 

6. Израда Развојног плана школе за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. 

године 

7. Такмичења  

8. Пролећни распуст 

9. Разно 

 

12.  11.6.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање успеха у учењу и владању ученика 8. разреда и анализа ИОП-а на крају 

другог 

полугодишта 

3. Реализација наставних и ваннаставних активности  

4. Реализација наставе на даљину 

5. Утврђивање одлуке о додели Посебних диплома и похвалница ученицима 8. разреда 

6. Утврђивање одлуке о додели  дипломе "Вук Караџић"? 

7. Кандидти за ученика генерације 

8. Припремна настава за полагање поправних и завршних испита за ученике 8. разреда 

9. Родитељски састанци 

10. Разно 

13.  15.6.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Предлог одлуке о додели похвале „Ученик генерације“ 

3. Разно 

14.  28.6.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Утврђивање успеха у учењу и владању ученика од 1. до 7. разреда и анализа ИОП-а на 

крају другог полугодишта 

3. Реализација наставних и ваннаставних активности  

4. Реализација наставе на даљину 

5. Припремна настава за полагање поправних и завршних испита 

6. Родитељски састанци 

7. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне pокрајине Војводине за школску 2021/2022. годину 

8. Завршни испит 

9. Litterate Twiners - дисиминација пројекта 

10. Разно 

 

15.  20.8.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Планови и програми наставе и учењења за шкослку 2021/2022. годину 

3. План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу 

4. Предлог поделе предмета на наставнике  

5. Тимови, већа и активи 

6. Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину  

7. Унапређивање међупредметне компетенције ученика "Одговоран однос према здрављу" 

8. Материјал неопходан за израду Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за 

школску 2020/2021. годину и Годишњег плана рада школе за шкослку 2021/2022. годину  

9. Извештаји о реализација екскурзија и резултати анкета 

10. Анализа завршног испита 

11. Разно 

16.  30.8.2021. 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Распоред смена од 1. септембра  

3. Распоред часова, распоред дежурства 
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4. Оперативни план рада школе 

5. Годишњи и месечни планови рада наставника, лични план стручног усавршавања, 

отворена врата, план писмених провера знања, распоред  

    додатне и допунске наставе 

6. Пријем првака 

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

8. Родитељски састанци 

9. 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 школске године.  
На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 
- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада одељења ,   односно разреда 
- Самовредновање и вредновање рада школе 
- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у школи и ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења јединствнеог  наступа  и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у целини 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлагање мера Наставничком већу  и 

Школском одбору за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних наставника  
- Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са Законом 

 
 

Председници одељенских већа нижих разреда 
1. разред – Јевросима Ромић  
2. разред – Весна Анђелков  
3. разред - Хермина Ђукић 
4. разред -  Валентина Жеберан  

 

Председници одељенских већа виших разреда 
5. разред – Маја Обрадовић Вукосављевић 
6. разред – Маријана Илић 
7. разред – Јасмина Доловачки 
8. разред – Јелена Дивнић 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 1. РАЗРЕДА 
Јевросима Ромић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-1 
Јелена Јовановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1-2 
 

Редни 
број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  31.8.2020..  
Дневни ред: 
1.Пријем првака 
2.Годишњи и оперативни 
план,распоред контролних 
вежби 
3.Важна обавештења за 
родитеље и ђаке -распоред 
часова и 
звоњења,групе,ужина  
4.Уређење учионице 

Закључак  

* Пријем првака ће бити организован 31.8.2020.по групама 
у 16.часова 1-1 прва група учитељица Јевросима,у у 17 
часова 1-2 учитељица Јелена,17и 30 1-1 друга група 
учитељица Јевросима и у 18 часова 1-2 друга група 
учитељица Јелена. 
*Израђени су годишњи и оперативни планови,распоред 
контролних вежби. 
*Родитељима су преко Вибер групе послата сва 
обавештења. 
*Уређене су учионице и спремне за рад са обавезним 
растојањем и осталим мерама заштите због 
короне.Урађени су плакати. 
 

2.  30.9.2020 Активност  

1.Планови рада за октобар 
2.Презентација кошарке 
3.Разно 
 

1.Урађени су планови рада за октобар. 
2.Договорено са председником кошаркашког клуба да 
презентују ученицама од 1.до 4.разреда кошарку. 
3.Договорено да прваци не иду у градску библиотеку због 
епидемиолошке ситуације,него да се само поделе чланске 
карте. 

3.  6.10.2020. Активност 
Дневни ред: 
1.Планирање активности у 
Дечјој недељи 
2.Организовање излета 
посета 
3.Превенција насиља 
4.Вредновање рада школе 

1.На основу препоруке МПНТР неће бити одржане 
активности у Дечјој недељи због пандемије вируса COVID-
19. 
2..На основу препоруке МПНТР неће бити организоване 
посете и излети због пандемије вируса COVID-19. 
3.Превенција насиља се спроводи на свима наставним 
часовима у складу санаставним садржајима који се 
обрађују. 
4.На основу дописа МПНТР о начину рада школа спроводе 
све мере заштите ученика,запослених и странака које 
посећују школу.Настава је организована у складу са 
дописом МПНТР. 

 
 



 

83 
 

4.  30.10.2020. Дневни ред: 
1.Успех и дисциплина 
ученика и реализација 
програмских задатака 
ученика на крају I тромесечја 
2.Одржавање родитељских 
састанака 

 

1.Сви ученици 1 .разреда имају позитиван успех и 
примерно владање. Један ученик је имао онлајн наставу У 
1-1 и 1-2 разреду исто један ученик.Својим темпом 
савладавају градиво корак по корак. Напредују у складу са 
својим способностима уз помоћ предметних 
наставника,.Нема дисциплинских мера.Похваљујем 
ученике за уложени труд. 
Реализовани сви садржаји, прати се план по коме се 
приказују РТС часови. 
2.Родитељски састанци биће одржани online. 

5.  21.12. 
2020. 

ДНЕВНИ РЕД: 1. успех 
ученика на крају 1. 
полугодишта 
2. Васпитно дисциплинске 
мере 
3. Реализација наставних и 
ваннастаних активности 
4.ИОП и индивидуализован 
рад ученика 
4. Родитељски састанци и 
подела књижица 
 

1.Ученици 1. разреда имају позитиван успех 100%.I-1 25 
ученика .15 дечака и 10 девојчица, 
I-2 26 ученика, 14дечака, 12 девојчица,  
2.Васпитнодисциплинских мера нема ни у једном 
одељењу, сви поштију правила понашања и понашају се 
примерно. 
Рађено је са 3 ученика по индивидуализованом плану,и 
ученик Никола Петровић по ИОП-2. 
Родитељски састанци одржаће се онлајн , а успеху 
родитељи биће обавештени преко едневника и Вајбера. 
Зимски распуст траје од 21.12.2020. до 15.1.2021. 

6.  26.1.2020. Дневни ред: 
1. Припреме за прославу 
Светог Саве 
2. Стручно усавршавање 
наставника - зимски 
семинари 

1.Ученици првог разреда су урадили плакат и правили 
переце. 
Радови су изложени. 
2.Чланови актива похађају онлајн семинара и бележе. 

7.  1.3.2021. 1Договор око израде 
месечног плана 
2.Договор о активностима 
поводом Дана школе 
3.Учешће на конкурсима 

 

Договорене су корекције плана из српског језика и 
урађене. 
Договорено је да се тема Пројектне наставе посвети Ђури 
Јакшићу и тако обележи Дан школе. 
Договорено је да се ученици обавесте и подстакну да 
учествују на ликовним и литерарним конкурсима Црвеног 
крст и ОШ,,Сава Максимовић,,из Мраморка. 

9.  29.3.2021. 1. Припреме за прославу 
Дана школе 
2. Доношење одлуке о 
избору уџбеника за наредну 
школску годину 
 

1. Ученици 1. разреда су цртали Ђуру Јакшића и школу. 
 
2. Наредне школске године ученици 2. разреда користиће 
уџбенике издавачке куће ,,Нови Логос”. 

10.  31.3.2021. Дневни ред:1. Успех ученика 
на крају 3. квартала 
2. Напредовање ученика по 
ИОП-1 
3.Реализација наставних и 
ваннаставних садржаја 
4. Разно-онлајн родитељски 

У 1. разредима сви ученици имају позитиван успех, 1-1 
учитељица задовољна радом и успехом ученика , као и 
понашањем.Ученици који раде по ИОП-у напредују, 
спорије од очекиваног јер раде онлајн.Родитељски 
састанци о успеху ученика биће онлајн.План је прилагођен 
садашњем распусту и броју наставних дана. 



 

84 
 

састанци, израда плана за 
април 

Наставни и ваннаставни садржаји реализовни кроз редовну 
наставу и коришћењем гугл учионице. 

11.  17.5.2021. 1.,,С природом на ти,, 
,договор о начину 
реализације акције 
2.Реализација пројекта,,Од 
тањира до сувенира,, 
3.Договор око реализације 
наставног плана 

. 1.Договорено је да се 20. 5. укључимо у акцију, ,,С 
природом на ти,,.Пошто је време променљиво активности 
биће реализоване у кругу школе.- Рециклирамо и 
садимо,цвеће, слоган наших активности.Од пластичних 
флаша правимо саксије и садимо цвеће које ћемо окачити 
на ограду школе. 
2.У току је реализација новог пројекта, урађени су гипсани 
тањири кији су осликани, друга активност су израда маски 
од картонских тањира, па аранжирање хране, све ће бити 
приказано на сајту школе. 
Договорено је о датумима реализације писмених провера. 

12.  10.6.2021. 1.Међународно 
такмичење"Кенгур без 
граница" 
2.Фотографисање ученика 
3.Израда годишњих тестова 
из српског језика,математике 
и света око  
нас. 

Закључак  

Међународно такмичење из математике је организовано 
10.6.2021. 
Учествовали су ученици 1.разреда 
1-1 
1.Досковић Маша 
2.Јокић Маша 
3.Младеновић Марија 
4.Жарић Лука 
5.Рнић Урош 
6.Станисављев Никола 
Резултати ће бити 20.6.2021. 
2.Ученици ће се фотографисати у уторак . 
3.Урађени су годишњи тестови знања . 

13.  23.6.2021. 1. Анализа реализације 
програмских задатака и успех 
ученика на крају другог 
полугодишта 
2. Анализа реализације плана 
излета и посета 
3. Анализа рада већа током 
протекле године 
4. Планирање рада за 
наредну годину и избор 
руководиоца већа 
5. Ефекти: Превенција насиља 
6. Вредновање рада школе - 
шта смо урадили и шта даље 
планирамо 

1. Сви програмски задаци су успешно реализовани. 
Тешкоће у раду: трајање часова по 30 минута, неки часови 
су били online, ученици су били подељени у две групе 
током целе школске године. Сви ученици 1. разреда имају 
позитиван успех и примерно владање. Нема васпитно - 
дисциплинских мера. 
2. Планирана екскурзија ученика 1.разреда неће бити 
изведена због малог броја пријављених у 1-1 5 ученика ау 
1-2 нема пријављених. 3. Стручни актив 1. разреда је 
сарађивао током протекле школске године. 
4. План рада за наредну школску годину ће бити 
направљен у августу. Руководиоц стручног актива наредне 
школске године ће бити Јелена Јовановић. 
5. Током протекле школске године успешно је рађено на 
превенцији насиља на часовима у школи и у гугл учионици 
што доказује и податак да у 1. разреду сви ученици имају 
примерно владање, а васпитно - дисциплинских мера 
нема. 
6. Стручни актив 1. разреда је уложио велики труд протекле 
школске године у осваривање васпитно - образовног 
програма. Планови за наредну школску годину зависиће од 
одлуке МПНТР о начину организовања васпитно - 
образовног процеса. 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 2. РАЗРЕДА 
Весна Анђелков, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-1 
Марија Поповић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-2 

 
Редни број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1 2.9. 2020. ДНЕВНИ РЕД:1. Спровођење 
мера заштите у време 
пандемије 
2.Планирање наставних и 
ваннаставних активности 
3.Снабдевање ученика 
уџбеницима и прибором 
4.Организовање 
Родитељског састанка 
5.Утврђивање распореда 
часова и организовање 
допунске наставе 

1.Проучена су правила и поступак заштите ученика и 

запослених у школи и договорено да се строго и стриктно 

поштују правила која су прописана од стране 

министарства и саме шклое, све у циљу спречавања 

заражавања свих у школи. 

2. Урађени су Глобални и месечни планови и достављени 

директору школе, све је усаглашено са добијеним 

распоредом и планом оnline наставе. 3.Бесплатни 

уџбеници нису стигли и то је проблем, али сви ученици 

имају потребан прибор за рад. 

4.Родитељски састанци одржаће се у дворишту школе 8 и 

9. 9., где ће се изабрати чланови Савета родитеља, 

потписаће све анкете и сагласности да прихватају мере 

заштите ученика у школи  и сагласност ако се прекине 

настава да се прелази на online наставу, затим да се могу 

постављати фотографије деце на сајт школе. 

5.Утврђен је распоред, ради се у две смене од 7 и 30 до 9 

и 55 прва смена 4 часа по 30 мин. а друга од 10 и 15 до 12 

и 5 , 3 скраћена час. Смене се врше на недељу дана. 

Допунска настава оnline и дељењем материјала 

индивидуализованог. 

2 27.10.2020. ДНЕВНИ РЕД: 1. Успех 

ученика на крају 1. квартала 

2.Васпитно дисциплинске 

мере 

Реализација 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

Индивидуализован 

рад са ученицима 

и ИОП-и 

Родитељски 

састанци 

 

1.Сви ученици других разреда имају позитиван успех, 

нема ученика са салбим оценама. Пошто је постојао 

велик распон од редовне наставе, осетила се празнина у 

раду и знању ученика, велико заборављање садржаја и 

неразумевање, тако да је било потребно уложити велик 

труд од стране учитеља и ученика да се све врати у 

нормалу и да се разумеју и усвоје нови садржаји.Одвија 

се настава по групама, а део часова који нису у распореду 

онлјн. 

Нема васпитнодисциплинских мера.Ученици долазе 

редовно на наставу. 

Ученик 2-2 који је радио онлајн сада похађа рдовно 

наставу.реализоване су и ваннаставне активности путем 

онлајн наставе и гугле учионице. 
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 Нема ученика који су по ИОП-у, али 3 ученика која раде 

по индивидуализованом програму:Константинов 

Анастасија, Домокош  и Удовичић 2-2. 

Родитељски састанци одржаће се онлајн. 

3. 21.12.2020. ДНЕВНИ РЕД: 1.Успех 

ученика на крају 1. 

полугодишта 

2.Васпитно дисциплинске 

мере 

3. Реализација наставних и 

ванставних активности 

4.Индивидуализован рад са 

учионицима и ИОП 

5.Родитељски састанци и 

подела књижице 

Ученици 2. разреда имају позитиван успех 100%.II-1 23 

ученика .13 дечака и 10 девојчица, 20 одличних, 2 

врлодобра и 1 добар ученик. 

II-2 18 ученика, 9 дечака, 9 девојчица, 15 одличних и 3 

врлодобра ученика. 

Васпитнодисциплинских мера нема  ни у једном 

одељењу, нити понашања које је проблематично. 

Наставне и ваннаставне активности су реализоване по 

измењеном плану због јесењег распуста. 

 Рађено је са 3 ученика по индивидуализованом плану, 

али за друго полугодиште су предложене:Константинов 

Анастасија и Удовичић Теодора да раде по ИОП-1. 

Анастасија Српски језик и Математика , а Теодора Српски 

језик, математика и Енглески језик. Домокош Петар 

остаје да ради по индивидуализованом плану Српски 

језик и Математику. Предлог планова  ИОП-1 је урађен. 

Родитељски састанци одржаће се онлајн , а успеху 

родитрљи биће обавештени преко едневника и Вајбера. 

4 22.1.2021. Дневни ред: 

1.Обележавање Светог 

Саве, школске славе 

2.Семинари 

Ученици другог разреда обележиће Светог Саву, школску 

славу кроз различите активности:израда плаката, 

прављење переца, читање текстова, легенди, учењем 

песама о Светом сави, учење химне, обликовањем 

,израдом двораца, сликање. Све активности су повезане 

на свим часовима. Све активности биће објављене на 

сајту школе. 

2.Учитељице учествују на онлајн семинарима по свом 

избору. 

5 1.3.2020. Дневни ред: 

1.Обележавање Дана 

Школе 

2.Избор уџбеника за 3. 

разред 

3.Разно 

Договорено је да ученици2. разреда кроз тему Пројектне 
наставе се упознају са животом и радом Ђуре 
Јакшића.Упознаће се кроз различите садржаје са 
књижевним и ликовним стваралаштвом ,као и животом 
песника и сликара. 
Правиће плакате , сликаће и своје радове истаћи у 
ходнику школе ,учионици и поставити на сајт школе. 
Ходник постаће улица под називом Ђура Јакшић.Гугл 
учионица биће опремљена различитим садржајима да би 
деци било доступније. 
2.Договорено је да се изаберу уџбеници,,Нови Логос,, као 
и досадашњи трећаци, због наслеђивања и могућности 
коришћења половних уџбеника, како би олакшали 
родитељима  при набавци уџбеника.Састављен је и 
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списак ученика који имају право на бесплатне уџбенике и 
достављен директору са свом потребном 
документацијом. 
3.Ученици су упознати са различитим ликовним и 
литерарним конкурсима и упућени да учествују. 

6 26.3.2021. ДНЕВНИ РЕД: 

1.РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

ОНЛАЈН 

2.ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА 

ШКОЛЕ 

1.Одржаће се онлајн родитељски састанци поводом 

реализације екскурзије.У 1. разреду није реализована, па 

су уплате остале код исте туристичке агенцијеСТУП 

Вршац.Ове године је предвиђена екскурзија за Београд, 

цена је 2665.Биће обрачунато за сваког ученика посебно. 

Родитељи треба да дају сагласност за реализацију 

екскурзије, ако буду постојали услови. 

3.Ученици 2. разреда су се изузетно потрудили у 

реализацији обележавања Дана школе. Направљена је 

улица Ђуре Јакшића, са различитим дечијим радовима. 

7 28.5.2021. Дневни ред: 

1. Израда плана за 

јун 

2. Сређивање 

едневника 

3. 3.Активности за 

крај године 

1.Израђен и усаглашен план за јун месец 

2.Попуњен едневник, прегледан уочене неправилности 

исправљене, договор да се среди до 22. јуна.када је крај 

школске године 

3.Ученици ће бити фотографисани , цена 120 динара, по 

договору са фото ,,Стилом,, 

Наручена лектира за 3. разред по цени од 730 дим тврд 

повез или 630 дин. мек повез.,,Вулкан,, 

8 23.6. 2021. Дневни ред: 

1.Успех ученика у учењу и 

владању на крају шк.год. 

2.Анализа успеха ученика по 

ИОП 

2.Екскурзија, родитељски 

састанци, подела књижица 

Успех ученика у 2. разреду је добар, сви имају позитиван 

успех, највише одличан, с обзиром на ситуацију како се 

радило у овој школској години.20 одличних и 3 врлодобра 

ученика у 2-1 , а 2-2 16 одличних и 3 врлодобра ученика. 

У 2-1 има много изостанака око 1400, 58 по ученику, има 

ученика без изостанака, а има и по 200, што је код њих био 

проблем у савладавању градива. Настава је у потпуности 

реализована како редовна, како онлајн.Све ваннаставне 

активности су реализоване. 

“ ученице су радиле по ИОП1 , напредовале су ,али то није 

довољно , па је предложено да Удовичић Теодора пређе 

на ИОП2, да се са Константинов Анастасијом сачека, због 

одбијања родитеља, само да се и Енглески језик  ради по 

ИОП 1 поред Српског ј. и Математике. 

Родитељски ће бити одржани онлајн, а подела ђачких 

књижица 8.6. у 8 и 30 у школском дворишту. 

У суботу 26.6 је ђачка екскутзија .Београд: храм Св. Саве, 

Авала и Калемегдан  2-1- иде 19 , а 2-2 15 ученика по један 

гратис по одељењу 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 
Хермина Ђукић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-1 
Снежана Корак, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3-2 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум  Тачке дневног реда Записник 

1.  1.9.2020. 

 1.Планирање наставних 

и ваннаставних 

активности 

2.Снабдевеност 

ученика уџбеницима и 

прибором 

3.Организовање 

родитељских састанака 

4.Утврђивање 

распореда часова и 

планова рада 

 

 

1.Испланиране су наставне и ваннаставне 

активности за школску 2020/2021.годину. 

2.Уџбенике немају ученици који треба да 

добију бесплатне уџбенике (треће и свако 

наредно дете на редовном 

школовање,примаоци социјалне помоћи и 

ученици који уче по ИОП-у). Прибор имају сви 

ученици. 

3.Родитељски састанци су одржани  ,,оnline”. 

4.Утврђен је распоред часова.Одштампани су 

годишњи планови рада и оперативни планови 

за месец септембар и усклађени са наставним 

јединицама ЗУОВ-а. 

 

2.  5.10.2020.  1.Планирање 
активности у  Дечјој 
недељи 
2.Организовање излета 
посета 
3.Превенција  насиља 
4.Вредновање рада 
школе 
5.Критеријуми за избор 
ученика за додатну 
наставу 

1.На основу препоруке МПНТР неће бити 
одржане активности у Дечјој недељи због 
пандемије вируса COVID-19. 
2..На основу препоруке МПНТР неће бити 
организоване посете и излети због пандемије 
вируса COVID-19. 
3.Превенција насиља се спроводи на свима 
наставним часовима у складу санаставним 
садржајима који се обрађују. 
4.На основу дописа МПНТР о начину рада 
школа спроводе све мере заштите 
ученика,запослених и странака које посећују 
школу.Настава је организована у складу са 
дописом МПНТР. 
5.Ученици који похађају додатну наставу 
математике одабрани су на основу претходног 
знања и интересовања ученика. 
 

3.  2.11.2020.  1.Успех и дисциплина 
ученика и реализација 
програмских задатака 
ученика на крају I 
тромесечја 

.Сви ученици 3 .разреда имају позитиван 

успех и примерно владање. Напредују у 

складу са својим способностима . 
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2.Одржавање 
родитељских састанака 

2.Родитељски састанци биће одржани online. 

4.  21.12.2020.  ДНЕВНИ РЕД: 1. успех 

ученика на крају 1. 

полугодишта 

2. 

Васпитнодисциплинске 

мере 

3. Реализација 

наставних и 

ваннастаних 

активности 

4.ИОП и 

индивидуализован рад 

ученика 

4. Родитељски 

састанци и подела 

књижица 

Ученици 3. разреда имају позитиван успех 

100%.III-1 24 ученика, 12 дечака и 12 

девојчица, 19 одличних, 4 врлодобра и 1 

добар ученик. 

III-2 26 ученика, 12 дечака, 14 девојчица, 23 

одличних и 3 врло добра ученика. 

Васпитнодисциплинских мера нема ни у 

једном одељењу, нити понашања које је 

проблематично. 

Рађено је са 3 ученика по 

индивидуализованом плану.  

За друго полугодиште  предложено  да 

Новица Ђуричковић ради  по ИОП-1. Српски 

језик , Математика И Енглески језик. 

 Стојановић Филип и Стојановић Александар  

настављају  да раде по индивидуализованом 

плану . 

-Родитељски састанак ће бити одржан онлајн 

23.12.2020. у 17 часова. 

-Ђачке књижице ће бити подељене ђацима 

24.12.2020.по утврђеном распореду: група А у 

8 часова и група Б у 8 часова и 40 минута. 

5.  1.04.2021.  Дневни ред: 

Анализа успеха у 

учењу и владању на 

крају трећег квартала 

школске 2020/2021. 

године 

Напредовање ученика 

по ИОП-у 

Реализација наставних 

активности, 

ваннаставних 

активности и онлајн 

наставе 

Уџбеници за 3. и 4. 

разред 

Реализација екскурзија 

-У 3. разреду сви имају позитиван успех и 
примерно владање. 
Један ученик који се уписао 22.03.2021. је 
неоцењен јер није стигла преводница ни 
оцене за овај квартал. 
-Ученик Ђ.Н. ради по ИОП-у 1,напредује према 
својим могућностима.Савладао је штампана 
слова ћирилице,сабира и одузима 
троцифрене бројеве са прелазом преко 
десетице са по неком грешком, делимично је 
савладао таблицу множења. 
 
-Ученици са којима се индивидуално ради 
напредују према својим способностима и 
напредовали су у односу на почетак године. 
-Све наставне активности су реализоване, 
онлајн настава по потреби. 
-У 4. разреду ученици ће имати уџбенике 
издавачке куће Нови Логос 
-Сви родитељи су потписали сагласност за 
реализацију екскурзије. 
-Родитељски састанак ће бити одржан 
7.04.2021.онлајн. 
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Родитељски састанци 

Разно 

6.  13.05.2021.  Дневни ред: 

1.,,С природом на ти,, 

,договор о начину 

реализације акције 

2.Реализација 

пројекта,,Покажи лице 

животне заједнице,, 

3.Договор око 

реализације наставног 

плана 

-Закључак 

Договорено је да се 20. 5. укључимо у акцију, 

,,С природом на ти,,.Пошто је време 

променљиво активности ће бити реализоване 

у кругу школе.- Рециклирамо и садимо,цвеће, 

слоган наших активности.Од пластичних 

флаша правимо саксије и садимо цвеће које 

ћемо окачити на ограду школе. 

2.У току је реализација новог пројекта који је 

повезан са предметом Природа и 

друштво.Ученици су подељени у групе и свака 

група ће направити плакат о једној животној 

заједници. 

Договорено је о датумима реализације 

писмених провера. 

 

7.  10.6.2021.  Дневни ред: 

 

1.Међународно 

такмичење"Кенгур без 

граница" 

2.Фотографисање 

ученика 

 

Закључак 

-Међународно такмичење из математике је 

организовано 10.6.2021. 

Учествовали су ученици 3.разреда: 

1.Богдановић Лука 

2.Арсенов Богосав 

3.Бугарин Катарина 

4.Милошевић Теодор 

5.Цветковић Марија 

6.Ћулибрк Растко 
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7.Николић Михајло 

-Ученици ће се фотографисати уторак 

15.6.2021. 

 

8.  23.6.2021.  Дневни ред: 

1. Анализа успеха 

ученика у учењу и 

владању на крају 

школске године 

2.Анализа ИОП-а 

Разно: екскурзија, 

родитељски састанак и 

подела књижица 

-Сви ученици трећег разреда имају позитиван 

успех и примерно владање. 

-Ученик Н.Ђ који ради по ИОП-1 је напредовао у 

раду. 

-Ученик Ј.М. је 4.6.2021. уписан у нашу школу и 

због тога што није редовно похађао наставу 

нису остварени предвиђени исходи.Дат је 

предлог да се пошаље на ИРК да би се  од 

следеће школске године образовао по ИОП-2. 

-На Одељенском већу је дат предлог да 

ученици Новаков Марјан, Стојановић 

Александар и Стојановић Филип од следеће 

школске године раде по ИОП-1 из српског 

језика,математике и енглеског језика. 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 4. РАЗРЕДА 
Валентина Жеберан, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-1 
Вања Рајић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-2 
Наташа Николић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4-3 

 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  1.9.2020. 

1.Планирање 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

2.Снабдевеност 

ученика уџбеницима 

и прибором 

3.Организовање 

родитељских 

састанака 

4.Утврђивање 

распореда часова и 

планова рада 

5.Распоред писмених 
задатака 

1.Испланиране су наставне и ваннаставне активности за 

школску 2020/2021.годину. 

2.Уџбенике немају ученици који треба да добију бесплатне 

уџбенике (треће и свако наредно дете на редовном 

школовање,примаоци социјалне помоћи и ученици који уче 

по ИОП-у). Прибор имају сви ученици. 

3.Родитељски састанци су одржани  ,,оnline”. 

4.Утврђен је распоред часова.Одштампани су годишњи 

планови рада и оперативни планови за месец септембар и 

усклађени са наставним јединицама ЗУОВ-а. 

5.Распоред писмених задатака направљен на основу 

распореда у наставним плановима Зуов-а (Едука,наставни 

планови за Војводину).  

2.  5.10.2020. 1.Планирање 
активности у  Дечјој 
недељи 
2.Организовање 
излета посета 
3.Превенција  насиља 
4.Вредновање рада 
школе 
5.Критеријуми за 
избор ученика за 
додатну наставу 
6.Корелација са 
предметним 
наставницима 

1.На основу препоруке МПНТР неће бити одржане активности у 
Дечјој недељи због пандемије вируса COVID-19. 
2..На основу препоруке МПНТР неће бити организоване посете 
и излети због пандемије вируса COVID-19. 
3.Превенција насиља се спроводи на свима наставним 
часовима у складу санаставним садржајима који се обрађују. 
4.На основу дописа МПНТР о начину рада школа спроводе све 
мере заштите ученика,запослених и странака које посећују 
школу.Настава је организована у складу са дописом МПНТР. 
5.Ученици који похађају додатну наставу математике одабрани 
су на основу претходног знања и интересовања ученика. 
6.У току школске 2020/2021.године предметни наставници 
одржаће угледне часове у одељењима 4.разреда према 
направљеном плану. 

3.  2.11.2020. 1.Успех и дисциплина 
ученика и 
реализација 
програмских 
задатака ученика на 
крају I тромесечја 
2.Одржавање 
родитељских 
састанака 

1.Сви ученици 4 .разреда имају позитиван успех и примерно 

владање. У 4. разреду 4 ученика уче по ИОП-у 1, а 5 ученика 

по ИОП-у 2. Напредују у складу са својим способностима уз 

помоћ предметних наставника, олигофренолога и личних 

пратилаца. 

2.Родитељски састанци биће одржани online. 
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4.              

18.12.2020. 

1.Анализа успеха и 
дисциплине ученика 
на крају првог 
полугодишта 
2.Превенција  насиља 
- шта смо урадили? 
3.Одржавање 
родитељских 
састанака 
 

1.У 4. разреду је 51 ученик ( 20 дечака, 31 девојчица). Сви 

ученици имају позитиван успех и примерно владање. 35 

ученика има одличан, 12 ученика врло добар, 4 ученика 

добар успех. 

2. На часовима ЧОС-а обрађене су теме са циљем превенције 

насиља ( Бонтон у учионици, Поштујем правила, Учимо о 

пријатељству, Како неговати пријатељство, Тегла врлина, 

Толеранција према разликама ). Педагог Момиров Иванка 

извршила је социометријско мерење. 

3.Родитељски састанци биће одржани  online. 

 

5.              

19.1.2021. 

1. Припреме за 

прославу Светог Саве 

2. Стручно 

усавршавање 

наставника - зимски 

семинари 

 

1. Ученици сваког одељења су тајним гласањем изабрали по 
једног кандидата за добијање Светосавске награде (Ива 
Петровић IV/1, Нађа Рнић IV/2, Милица Петковић IV/3). 
Предлози (уз опис активности сваког кандидата) су  послати  
директору који ће их проследити комисији.  
2. Чланови актива  похађају online семинаре о чему воде 
евиденцију у личним портфолијима. 
 

6.  22.2.2021. 1. Заштита здравља 
ученика - лична 
хигијена 
2. Задаци већа на 
побољшању успеха 
који проистичу из 
закључака 
Наставничког већа 
3. Сарадња са 
родитељима 
4. Професионална 
оријентација у 
редовној настави 

1. У школи се спроводе појачане хигијенске мере због вируса 

COVID-19.  

2. Свакодневни рад унапређен је употребном савремене 

технологије са циљем побољшања успеха ученика. 

3. Са родитељима се сарађује индивидуалним разговорима и 

комуникацијом путем савремене технологије. 

4. О професионалној оријентацији ученици се упознају на 

часовима редовне наставе и  online часовима у Google 

classroom-u.   

 

 

7.  31.3.2021. 1. Припреме за 
прославу Дана школе  
2. Доношење одлуке 
о избору уџбеника за 
н1. аредну школску 
годину 

1. Ученици 4. разреда су цртали  портрет Ђуре Јакшића  и 

писали састав на теме:  Зашто волим своје одељење; Моја 

школа ,,Ђура Јакшић".                                  2. Наредне школске 

године ученици 1. разреда користиће уџбенике издавачке 

куће ,,Нови Логос”.  

8.               

28.4.2021. 

1. Реализација 
програмских 
задатака и успех 
ученика на крају 
трећег 
класификационог 

1. Програмски задаци су реализовани. Сви ученици 4. разреда 

имају позитиван успех и примерно владање на крају трећег 

класификационог периода.                                        2. Ученици који 

похађају допунску наставу остварују резултате у складу са 

својим способностима. 
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периода                               
2. Остварени 
резултати у допунској 
настави 
 

9.  31.5.2021. 1. Извођење излета 
2. Сарадња са већем 
петог разреда 

1. Због епидемиолошке ситуације ученици 4. разреда нису 

ишли на узлет, али су имали час у природи. Инспирисани 

активностима организације Semble, СУРС се укључио у глобалну 

акцију Outdoоr classroom day (Дан учионице на отвореном), 

прилагођавајући је потребама и могућностима наших школа, 

као и тренутној ситуацији и наложеним превентивним 

епидемиолошким мерама у нашој земљи. Ученици 4. разреда 

су учествовали у акцији Удружења учитеља Републике Србије : 

,,С природом на ти".  Од одбачених пластичних флаша 

направили су саксије, напунили их земљом и засадили цвеће. 

Саксије са цвећем су украсиле школско двориште, а затварачи 

флаша су убачени у кутију акције ,,Чеп за хендикеп". Ученици су 

учили  у природи, о природи и за природу.                                                                          

2. Наставници предметне наставе одржавају часове 

ученицимам 4. разреда по утврђеном распореду. 

10.  22.6.2021. 

1. Анализа 

реализације 

програмских 

задатака и успех 

ученика на крају 

другог полугодишта        

2. Анализа 

реализације плана 

излета и посета      3. 

Анализа рада већа 

током протекле 

године    4. 

Планирање рада за 

наредну годину и 

избор руководиоца 

већа             5. Ефекти: 

Превенција  насиља                                

6. Вредновање рада 

школе - шта смо 

урадили и шта даље 

планирамо 

1. Сви програмски задаци су успешно реализовани. Тешкоће у 

раду: трајање часова по 30 минута, неки часови су били online, 

ученици су били подељени у две групе током целе школске 

године. Сви ученици 4. разреда имају позитиван успех и 

примерно владање. Нема васпитно - дисциплинских мера. 

2. 22.6.2021. године ученици 4. разреда су били на излету на 

Старом граду и предивно се провели у природи. Коначно су сви 

ученици била заједно! Екскурзија ученика 4. разреда: 

Аранђеловац, Топола, Опленац, Марићевића јаруга, пећина 

Рисовача, 29.6.2021. године.                                                                                                           

3. Стручни актив 4. разреда је успешно сарађивао током 

протекле школске године.     4. План рада за наредну школску 

годину ће бити направљен у августу. Руководиоц стручног 

актива  наредне школске године ће бити Валентина Жеберан.                            

5. Током протекле школске године успешно је рађено на 

превенцији насиља на часовима у школи и у гугл учионици што 

доказује и податак да у 4. разреду сви ученици имају примерно 

владање, а васпитно - дисциплинских мера нема.                   6. 

Стручни актив 4. разреда је уложио велики труд протекле 

школске године у осваривање васпитно - образовног програма. 

Изузетним радом чланова актива су осварене одлични 

резултати. Као председник актива похваљујем Вању Рајић и 

Наташу Николић. Актив 4. разреда се нада да ће наредне 

школске године настава бити у школи, ученици у једној групи,а 

часови трајати 45 минута. Планови за наредну школску годину 

зависиће од одлуке МПНТР о начину организовања васпитно - 

образовног процеса. 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 5. РАЗРЕДА 
Адриана Данилов, наставник немачког језика, одељењски старешина 5-1 
Маја Обрадовић Вукосављевић, наставник биологије, одељењски старешина 5-2 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  10.9.2020. 1. Предлог одлуке за 
ученике виших разреда 
који се образују по ИОП 
2. Чланови Тима за 
додатну подршку 
3. ИОП обрасци 

Седница је одржана онлајн због тренутне ситуације. 
1. Потврђен је списак ученика који се образују по ИОП-
у. 
2. Координатор Тима за додатну подршку је Александар 
Милошевић, а чланови су педагог, директор и 
старешине које имају ученике који раде по ИОП-у 2. 
3. Договорено је да педагог пошаље ИОП обрасце да 
бисмо до краја септембра попунили и исте предали. 

2.  21.9.2020. 1.Снабдевеност 
ученика уџбеницима, 
приручницима и 
прибором 
2.Сарадња разредних 
старешина са 
учитељима 
3.Упознавање 
разредног већа са 
ученицима који имају 
тешкоће у праћењу 
наставе 
4.Усклађивање рада 
наставника и 
корелација предмета 
5.Усвајање распореда 
писмених и контролних 
задатака 

1. Ученици већином имају уџбенике и прибор. 
Поједини уџбеници (за ученике који су остварили услов 
да их приме бесплатно) касне. Бесплатног прибора 
нема. 
2.Лично и мејлом је остварена сарадња. Учитељице су 
упутиле одељењске старешине у битне чињенице у 
вези одељења. 
3. Одељењске старешине лично, а учитељице путем 
мејла, су обавестили чланове ОВ 5. о ученицима који 
теже напредују, раде по ИОП 1 и ИОП2. Списак ученика 
усвојен и на НВ. 
4.Наставници раде на усклађивању и корелацији 
предмета. 
5. Усвојен је распоред писмених и контролних задатака. 

3.  27.10.2020. 1. Анализа успеха 

ученика у учењу и 

владању на крају 1. 

квартала. 

2. Напредовање 

ученика по ИОП-у. 

3. Реализација 

наставних и 

ваннаставних 

активности. 

1. Свих 23 ученика у 5-2 и 19 у 5-1 су позитивно 

оцењени и са примерним владањем. 

2. Један ученик (Илија Драгић) ради по ИОП-2 и он 

напредује у складу са својим могућностима и планом 

рада. Двоје ученика 5-2 (Елвис Шајн и Душан Ђорђевић) 

и двоје из 5-1 (Анастасија Стевић и Анабела 

Миладиновић) раде по ИОП-1 из појединих предмета. 

Напредују у складу са својим могућностима и планом 

рада. Дат је предлог да наставник немачког језика 

размотри предлог о укључивању  и овог предмета на 

листу за ИОП-1 за поједине  ученике. За Анастасију 

Стевић дат је предлог о преласку на ИОП-2. 

3.Све наставне и ваннаставне активности су 

реализоване према комбинованом моделу. Изборни 
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4. Припреме за 

организовање 

екскурзије. 

5. Превенција насиља. 

6. Мере поводом 

пандемије. 

7.Разно 

 

предмети и слободне активности се реализују онлајн. 

Отворене су Гугл учионице и ученици су се прикључили 

истим. 

4. Већина родитеља је дала своју сагласност за 

реализовање екскурзије. 

5. Ради се на превенцији насиља у оквиру редовних 

часова. Није било случајева насиља. 

6. Прописане мере поводом пандемије се поштују и 

спроводе. 

7. Ефикасност и резултати оваквог начина рада ће  се 

показати у наредном периоду. 

 

 

4.  1.12.2020. 1. Промена 
календара 
рада 

2. Прелазак на 
онлајн наставу 

3. Мере за 
побољшање 
успеха 

4. Напредовање 
ученика који 
заостају у 
психофизичком 
развоју 

5. Обухваћеност 
ученика 
друштвеним и 
слободним 
активностима 

1. Према одлуци МНПТР распуст почиње 

21.12.2020. и завршава се 18.01.2021. 

2. Према одлуци МНТПР од 30.11.2020. настава се 

до даљњег  одвија онлајн. 

3. Наставници ће на нивоу актива да усагласе 

начин рада током онлајн периода. Настава ће 

се одвијати према важећем распореду часова и 

новој сатници. Педагог је дао савет о начину 

реализације наставе. Ученицима који немају 

техничких могућности за праћење наставе 

онлајн, материјал ће се достављати путем 

поште и они ће на исти начин слати школи 

урађено. 

4. Наставиће  се сарадња са дефектологом. 

Наставници ће слати прилагођен материјал. 

5. Све активности ће се до даљњег одвијати 

онлајн и биће обухваћени сви ученици.  

5.  21.12.2020. 1. Анализа успеха у 
учењу и владању 
ученика на крају првог 
полугодишта школске 
2020/2021. године 
2. Анализа ИОП-а по 
разредима 
3. Реализација 
наставних и 
ваннаставних 
активности 

1. Сви ученици су позитивно оцењени. Нема 
васпитно дисциплинских мера. Сви имају 
примерно владање. 

2. Двоје ученика ради по ИОП 2 и троје по ИОП 1. 
Сви напредују у складу са својим 
могућностима. 

3. План и програм сваког предмета је у складу са 
планом и програмом Министарства. Све 
наставне и ваннаставне су реализоване у 
складу са прописаним мерама поводом 
пандемије. Ученици су похађали наставу у 
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4. Реализација наставе 
на даљину 
5. Организовање 
додатног и допунског 
рада са ученицима за 
време зимског распуста 
6. Родитељски састанци 
7. Почетак 2. 
полугодишта школске 
2020/2021. године 
8. Обележавање Светог 
Саве 
9. Превенција насиља 

школи у 2 групе (А и Б) наизменичним данима. 
Часови су трајали по 30 минута. Данима када су 
код куће, пратили су РТС часове, а од отварања 
Гугл учионица и садржај у оквиру њих. Није 
било ученика који су према одлуци родитеља 
похађали наставу само онлајн. Ваннаставне 
активности, изборни предмети и слободне 
активности су реализоване онлајн.  

4. Од 30.11.2020. сва настава се одвијала онлајн 
по одлуци Министарства. Министарства. Све 
наставне и ваннаставне активности,изборни 
предмети и слободне активности су 
реализоване онлајн путем Гугл учионица. Троје 
ученика није имало техничких могућности да 
испрате овај вид наставе, па су им наставници 
посредством школе слали материјале. Они су 
на исти начин достављали наставницима 
урађено. 16, 17. и 18.12.2020. омогућен је 
долазак у школу ученицима који су желели да 
одговарају. Школа је организовала њихов 
долазак у складу са прописаним мерама. 

5. Због прописаних мера и према одлуци 
Министарства, допунски и додатни рад може 
да се организује само онлајн уколико 
наставник процени потребу за истим. 

6. Подела књижица ученицима биће 
организована 24.12.2020. у школи. Родитељски 
ће се организовати у току ове недеље онлајн. 

7. Друго полугодиште почиње 18.1.2021. 
8. Обележавање овог празника биће кориговано у 

складу са прописаним мерама. Носиоци 
награде биће изгласани по почетку 
2.полугодишта. 

9. У 1. полугодишту  није било потребе за 
интервенцијом и укључивање тима против 
насиља. 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 6. РАЗРЕДА 
Роберт Мучи, наставник географије, одељењски старешина 6-2 
Маријана Илић, наставник енглеског језика, одељењски старешина 6-1 
Милош Лалић, наставник технике и технологије/информатике и рачунарства, одељењски 
старешина 6-3 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  20.8.2020. 1. Сарадња разредних 
старешина са учитељима 
2. Подела одељења 5-1 и 5-2 
на три одељења шестог 
разреда. 

На састанку су образложена два модела расподеле ученика у одељења 
шестог разреда. 
 
-Први модел: ученици шестог разреда треба да се расподеле у одељења 
која су по саставу ученика била иста као и у првом циклусу образовањa. 
 
-Други модел: је настао у тежњи одељењских старешина ка расподели 
ученика према једнакој бројности у одељењима и индивидуалним 
карактеристикама ученика.  
 
-Након детаљне анализе на састанку је једногласно усвојен предлог 
расподеле ученика у одељења по првом моделу, односно да се ученици 
групишу у одељења која су по саставу иста као код учитељица тј. у нижим 
разредима.  
 
 

2.  17.9.2020. 

1. Снабдевеност ученика 

уџбеницима и прибором  

2.Упознавање ученика са 

начином одвијања наставе, 

њиховим правима и 

обавезама                                                 

3.Разно 

-Уџбенике су на почетку наставе у школској 2020/2021 поседовали сви 

ученици изузев оних који су по неком основу остваривали право на 

бесплатне уџбенике, који пристижу до краја септембра. 

-Ученици су од стране одељењских старешина упознати са начином 

спровођења наставе, о кућном реду школе, правилном понашању и 

додатним информацијама. Обавештени су о мерама које се морају 

спроводити и поштовати током пандемије вируса COVID-19 

3.  29.10.2020. 1.  Усвајање записника са 

претходне седнице. 

2.  Превенција ширења 

Covid-19      3. Анализа 

реализације програмских 

задатака и успех и 

дисциплина ученика на крају 

првог тромесечја                                              

4. Разно 

- Усвојен записник са претходне седнице. 

- Превенција ширења вируса Covid-19 је подстицана на различитим 

примерима и  ученици су упознати са могућим последицама 

непоштовања мера, а поједини ученици су добили усмене опомене од 

одељењских старешина. 

-Сви ученици су на крају првог класификационог периода имали 

позитиван успех. Приметно је било добро напредовање већег броја 

ученика који раде по уобичајеном програму, док је код поједних 

ученика по ИОП-у примећен слабији напредак. 

 

4.  29.11.2020. 1.Мере и мотивација за 

побољшање успеха ученика 

2.Напредовање ученика који 

се образују по ИОП-у 

- Анализа реализације програмских циљева и успех и дисциплина 

ученика на крају првог тромесечја иницирала је ангажовање 

одељенских старешина у промени подстицања и мотивисања ученика 

што би требало да резултира бољим успехом ученика на крају 

полугодишта. 
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3.Прелазак на наставу на 

даљину,организација 

наставе, ученици који немају 

техничке могућности да 

прате онлајн наставу 

-Напредовање ученика који се образују по ИОП 1 и 2 се разликује, а 

углавном се примећује стагнација. 

- Поводом преласка на наставу на даљину размењене су информације 

одељенских старешина и обавештени предметни наставници о 

чињеници да поједини ученици немају техничких могућности да прате 

наставу на даљину у гугл учионицама или у вибер групама. Договор о 

обавештавању учњника и родитеља о преласку на наставу на даљину 

почев од понедељка 30.11. у трајању до 18.12.2020. када почиње зимски 

распуст за ученике. 

5.  22.12.2020. 1.Крај првог полугодишта 

2.Родитељски састанци 

-Због неповољне епидемиолошке ситуације ученици су од 30.11. на 
онлајн настави. Крај првог полугодишта је био 18.12.2020. На састанку је 
разматрано да ли треба делити ђачке књижице у школи и како одржати 
родитељске састанке. Договорено је да ће уз све епидемиолошке мере, 
ученицима бити подељене ђачке књижице у школи ( Ученици ће по 
групама од највише 15 ученика долазити са паузом од 20 минута 
између за чишћење и дезинфекцију просторија), а да ће родитељски 
састанци бити одржани онлајн. 

6.  10.2.2021. Бесплатан прибор и 

уџбеници 

-Састанак је одржан ради размене информација о ученицима који стичу 

право на бесплатне уџбенике и договор о расподели пристиглог 

бесплатног прибора за ученике. -На састанку је потврђено ко од ученика 

и по ком основу има право на бесплатне ученике и договорено је да се 

информације унесу у табелу. 

 

7.  25.2.2021. Предавање за ученице 

6.разреда 

-За ученице 6.разреда трена организовати онлајн предавање - Шта 

треба да знаш о пубертету. На састанку је договорено да се родитељима 

у вибер групи пошаље линк како би дали информације о свом детету и 

дали сагласност да присуствује предавању. Када добијемо број ученица 

које имају сагласност, предавач нам шаље линк за гугл мит путем кога 

ће бити одржано предавање. Ученицама прослеђујемо линк и оне у 

договорено време приступају предавању. Сва обавештења од 

предавача прима и прослеђује председник одељенског већа. 

8.  25.3.2021. 1.Екскурзија ученика  

2. Потписивање сагласности 

Састанак је одржан онлајн 

1. Иако се због епидемиолошке ситуације не зна да ли ће екскурзије 

бити реализоване, ми морамо да спроводимо поступак као да ће их 

бити. Савет родитеља усвојио је програм и цене екскурзија агенције 

СТУП "Вршац". Састанак је одржан да бисмо договорили датум онлајн 

родитељског састанка како би родитељи били обавештени о 

организовању екскурзије. Договорено је да родитељски састанци буду 

одржани 27.3. када ће родитељи добити све информације о екскурзији, 

цени и начину плаћања.  

2. Договорено је да се потписивање сагласности родитеља закаже у 

школи. Због неповољне епидемиолошке ситуације, време потписивања 

биће заказано за свако одељење посебно како не би долазило до 

окупљања великог броја родитеља у исто време.  

 

9.  2.4.2021. 1. Анализа реализације 

програмских задатака и 

успех и дисциплина ученика 

на крају трећег 

Састанак је одржан онлајн. 

Сви ученици су на крају трећег класификационог периода имали 

позитиван успех. Приметно је било добро напредовање већег броја 
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класификационог периода                                             

2. Разно 

 

ученика који раде по уобичајеном програму, док је код поједних 

ученика по ИОП-у примећен слабији напредак. 

10.  12.6.2021. 1. Анкете за изборне 

предмете и слободне 

активности. 

2. Екскурзија- термин 

Састанак је одржан онлајн путем вибер групе 

1. Договорена је подела анкета за изборне предмете и слободне 

активности без родитељског састанка. Ученицима ће бити подељене 

анкете, а родитељи обавештени да треба да их потпишу и врате у што 

краћем року. 

2. Добијени су термини за екскурзију. 28.8. и 29.8.2021. или септембар 

2021. Одељенске старешине су изгласале термин у августу и договорено 

је да се одржи онлајн родитељски састанак како би се обавестили 

родитељи.. 

 

11.  25.6.2021. 1.Крај школске године 

2.Родитељски састанци 

1. Сви ученици су завршили 6. разред са позитивним успехом и 

примерним владањем. Чланови одељенског већа изразили су своје 

утиске и мишљење о ученицима и њиховом успеху. 

2. Договорено је да ће родитељски састанци поводом поделе 

сведочанстава бити одржани 28.6.2021. у школи уз поштовање мера, а 

родитељи ће бити подељени у групе са размаком од 15 минута између 

две групе како у просторији не би било више од 15 особа. 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 7. РАЗРЕДА 
Братислав Новокмет, наставник математике, одељењски старешина 7-1 
Данијела Станковић-Ћулибрк, наставник српског језика, одељењски старешина 7-2 
Јасмина Доловачки, наставник математике, одељењски старешина 7-3 

 
 
 
Редни број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1. 1 10. 9. 

2020. 

Дневни ред: 
 
1. Предлог одлуке за 
ученике виших разреда 
који се образују по ИОП 
2. Чланови Тима за 
додатну подршку 
3. ИОП обрасци 

Седница је одржана онлајн. 

1. Потврђен је списак ученика који се образују по ИОП-у. 

2. Координатор Тима за додатну подршку је Александар Милошевић, а 

чланови су педагог, директор и старешине које имају ученике са ИОП2. 

3. Договорено је да педагог пошаље ИОП обрасце да бисмо до краја 

септембра попунили. 

2.  27. 10. 

2020. 

Дневни ред: 

1.   Анализа успеха у 

учењу и владању на 

крају првог квартала 

       школске 

2020/2021. године 

2.   Напредовање 

ученика по ИОП-у 

3.   Реализација 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

4.  Разно 

Седница је одржана онлајн. 

1. Успех је у складу са радом и залагањем ученика. Вишемесечно одсуство 

са наставе и последице су још увек приметне. 

2. Усвојен је извештај о напредовању ученика по иоп-у. Ученици који раде 

по иоп-у показују благи напредак у раду. Код њих су и најизраженије 

последице вишемесечног одсуства из школе. 

3. Настава је у потпуности реализована по плану и програму. 

4. Договорено је да се сви родитењски састанци одрже онлајн. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 12. 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализа успеха у 

учењу и владању 

ученика на крају првог 

полугодишта школске 

2020/2021. године 

2. Анализа ИОП-а по 

разредима 

3. Реализација 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

4. Реализација наставе 

на даљину 

5. Организовање 

додатног и допунског 

рада са ученицима за 

време зимског 

распуста 

6. Родитељски 

састанци 

7. Почетак 2. 

полугодишта школске 

2020/2021. године 

8. Обележавање 

Светог Саве 

11. Сви ученици 7разреда имају позитиван успех.  Сви ученици имају ппримерно 

владање. 

2. Удовичић Сандра ради по ИОП1 и полако напредује, јер нередовно ппохађа 

наставу. 

3. Све наставне и ваннаставне активности су реализоване према плану и 

ппрограму. 

4. Настава на даљину је реализована од 30.11.2020. до 18.12.2020. са уученицима 

који су имали техничких могућности. Неки ученици су ддобили штампани 

материјал. 

5. За време зимског распуста биће организована онлајн допунска и ддодатна 

настава. 

6. Због епидемиолошке ситуације родитељски састанак ће бити одржан оонлајн 

Друго полугодиште ће почети 18.1.2021. уколико услови дозволе. 

8. Ове године Свети Сава ће бити обележен на чосу. 

9. Подела књижица је 24.12.2020. у две групе. 

- 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2o21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.6.2021. 

 

9. Разно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Уџбеници за 7. и 8. 

разред 

5. Реализација 

екскурзија 

6. Родитељски 

састанци 

7. Разно 

 

1. Анализа успеха у 

учењу и владању 

ученика од 5. до 7. 

разреда и анализа 

ИОП-а на крају другог 

полугодишта 

 

2. Реализација 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

3. Реализација наставе 

на даљину 

4. Припремна настава 

за полагање 

поправних испита 

5. Разно 

ЈСедница је одржана онлајн. 

1. Успех је у складу са радом и залагањем ученика. Вишенедељно одсуство са 

наставе и последице су још увек приметне. 

2. Усвојен је извештај о напредовању ученика по иоп-у. Ученици који раде по иоп-

у 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. Усвојен је списак уџбеника за 8. разред 

5. Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, организоваће се екскурзија за Ниш 

6. Договорено је да родитељски састанци буду онлајн 

 

 

7. Похвала за организацију Дана школе 

1. Извештај о успеху у учењу и владању ученика 7. разреда и анализа ИОП-а на 

крају другог полугодишта усвојен је већином гласова. 

2. Извештај о реализацији наставних и ваннаставних активности једногласно је 

усвојен. 

3. Извештај о реализацији наставе на даљину једногласно је усвојен. 

4. Нема неоцењених ученика. Нема ученика са недовољном оценом. 

5. Наставница Данијела Станковић Ћулибрк је замолила наставнике који не уписују 

часове редовно да не уписују накнадно изостале ученике, јер се на тај начин 

правдање изостанака ради по неколико пута за истог ученика. 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 8. РАЗРЕДА 
Александар Милошевић, наставник технике и технологије, одељењски старешина8-1 
Јелена Дивнић, наставник историје, одељењски старешина 8-2 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  10.09.2020.г. 1. Предлог одлуке за ученике 
виших разреда који се 
образују по ИОП 
2. Чланови Тима за додатну 
подршку 
3. ИОП обрасци 

Седница је одржана онлајн због тренутне ситуације. 

1. Потврђен је списак ученика који се образују по ИОП-у. 

2. Координатор Тима за додатну подршку је Александра Милошевић, а 

чланови су педагог, директор и старешине које имају ученике који раде 

по ИОП-у 2. 

3. Договорено је да педагог пошаље ИОП обрасце да бисмо до краја 

септембра попунили и исте предали. 

2.  27.10.2020.г. 

1. Анализа успеха у учењу и 

владању на крају првог 

квартала школске 2020/2021. 

године 

2. Напредовање ученика по 

ИОП-у 

3. Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

4.  Припреме за 

организовање екскурзије. 

5. Превенција насиља. 

6. Мере поводом пандемије. 

7. Разно 

Седница је одржана онлајн због тренутне ситуације. 

1.У одељењу 8-1 и 8-2 сви ученици су оцењени,оцене нису уписане код 

свих ученика, с обзиром да су подељени у две групе. Негативних оцена 

нема.Сви ученици у 8-1 имају примерно владање, а у 8-2 само Илија 

Керац има врло добро владање. 

2.Два ученика  у 8-1(Удовичић Далибор и Новаков Анђелина) раде по 

ИОП-1 и напредују у складу са својим могућностима и планом рада.У 8-2 

Један ученик (Илија Керац)похађанаставу по ИОП-у 2 и напредује у 

складу са предвиђеним планом и могућностима. 

3.Све наставне и ваннаставне активности су реализоване према 

комбинованом моделу. Изборни предмети и слободне активности се 

реализују онлајн. Отворене су Гугл учионице и ученици су се прикључили 

истим. 

4.Већина родитеља је дала своју сагласност за реализовање екскурзије. 

5. Ради се на превенцији насиља у оквиру редовних часова. Није било 

случајева насиља. 

6. Прописане мере поводом пандемије се поштују и спроводе. 

7. Родитељски састанак ће бити одржан  путем Вибер групе 

 

Закључак је да се настава одвија у складу са вирусом КОВИД19 и да су 

деца исувише дуго била одсутна и успех је у складу са радом и залагањем 

ученика.Вишемесечно одсуство са наставе и последице су још увек 

приметне. 

3.  21.12.2020.г. 1. Анализа успеха у учењу и 

владању ученика на крају 

1.У одељењu 8-1 има 23 ученика,20 са позитивним и 3 ученика са 

недовољним оценама(1 недовољна оцена).У одељењу 8-2 има 23 

ученика.19 ученика је показало позитиван успех и 4 ученика је са 
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првог полугодишта школске 

2020/2021. године 

2. Анализа ИОП-а по 

разредима 

3. Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

4. Реализација наставе на 

даљину 

5. Организовање додатног и 

допунског рада са ученицима 

за време зимског распуста 

6. Родитељски састанци 

7. Почетак 2. полугодишта 

школске 2020/2021. године 

8. Обележавање Светог Саве 

9. Разно 

недовољним оценама( 3 са 1 недовољном и 1 ученик са две недовољне 

оцене). 

2. Ученици који похађају наставу по ИОП-у напредују у складу са својим 

могућностима и плану(ИОП 1:Д.Удовичић и А.Новаков, 8-1.ИОП 2:И.Керац 

8-2). 

3. Реализација наставних и ваннаставних активности:У складу са 

епидемиолошком ситуацијом и одлиукама Министарства просвете, 

ученици су подељени у две групе, А и Б, сваки други дан су наизменично, 

поихађали наставу, до 27.11.2020.г. Оним данима када нису ишли у у 

школу, пратили су наставу преко РТС-а.Све наставне и ваннаставне 

активности су реализоване. 

4. Реализација наставе на даљину: 

Од 30.11.2020.г. настава се одвијала онлајн уз помоћ Гугл учионица и 

наставе преко РТС-а. 

Мали број ученика није био у могућности да тако прати 

наставу.Наставници су директору,онлајн преко линка и фолдера 

припремљених за њих, слали материјал, који је директор шптампао и 

слао на кућну адресу. 

5. 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, онлајн, преко Гугл учионице, о којој ће 

родитељи и наставници бити обавештени. 

6. Родитељски састанци 

Родитељски састанак за 8-1 биће одршан у школи , а за 8-2 

онлајн(предлог одељењског старешине ће бити преко ученочке Гугл 

учионице,преко гугл мита). 

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

Друго полугодиште почеће 18.јануара 2021.године 

8.Обележавање Светог Саве 

Свети Сава биће обележен у складу са препорукама Министарства 

просвете.Предлог ученика ,који би требало да добије Светосавску 

награду, одложиће се за први дан Другог полугодишта. 

9. У складу са околностима, како су ученици похађали наставу, морамо да 

будемо задовољни, али треба ученике подстицати на учење, а са њим 

долази и успех.Они су матуранти, полажу Завршни испит, од којег им 

зависи, заједно са успехом, упис у средњу школу.Ученици су показали 

сарадњу и треба их похвалити. 
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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 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

          1. 2.9.2020. 1.Спровођење мера 
заштите у 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 

1.Ученици, наставници и родитељи су упознати са мерама 

заштите које се морају поштовати у школи у време пандемије. 

2.Испланиране су наставне и ваннаставне активности за 

школску 2020/2021.годину.Урађени су годишњи и месечни 

планови рада за септембар и усклађени са наставним 

јединицама ЗУОВ-а. 

3.Уџбенике немају ученици који треба да добију бесплатне 

уџбенике(треће и свако наредно дете на редовном школовању, 

примаоци социјалне помоћи и ученици који уче по ИОП-у). 

Прибор имају сви ученици. 

4.Родитељски састанци су одржани онлајн. 

5.Утврђен је распоред часова. Распоред писмених задатака 

направљен је на основу распореда у наставним плановима 

ЗУОВ-а (Нови Логос, наставни планови за Војводину). 

 

          2. 6.10.2020. 1.Планирање активности 

у Дечјој недељи 

1.На основу препоруке МПНТР неће бити одржане активности у 

Дечјој недељи због пандемије вируса COVID-19. 
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2.Реализација Дечје 

недеље 

3.Организовање излета, 

посета уколико услови 

дозволе 

4.Критеријуми за избор 

ученика за додатну 

наставу 

2.Није реализована(објашњење у тачки 1). 

3.На основу препоруке МПНТР неће бити организоване 

посете,излети због пандемије вируса COVID-19. 

4.Ученици који похађају додатну наставу математике одабрани 

су на основу претходног знања и интересовања ученика. 

 

          3. 2.11.2020. 1.Превенција насиља 

2.Вредновање рада 

школе 

3.Успех и дисциплина 

ученика и реализација 

програмских задатака 

ученика на крају 

1.тромесечја 

4.Одржавање 

родитељских састанака 

1.Превенција насиља се спроводи на свим наставним часовима 

у складу са наставним садржајима који се обрађују. 

2.На основу дописа МПНТР о начину рада школе спроводе се 

све мере заштите ученика, запослених и странака које посећују 

школу.Настава се организује у складу са дописом МПНТР. 

3.Извештај о успеху и дисциплини дао је сваки разредни 

старешина и исти су евидентирани од стране педагога и 

директора. Програмски задаци су реализовани. 

4.Родитељски састанци се одржавају онлајн. 

         4. 12.1.2021. 1.Разматрање модела за 

реализацију наставе на 

даљину (напр. у којем 

случају би се користили 

одређени веб алати, тј. 

када би се користио 

Google Meet, када Google 

učionice, да ли се шаље 

штампани материјал 

ученицима на недељном 

или месечном нивоу…) 

2.Почетак другог 

полугодишта 

1.У оквиру мера за побољшање квалитета онлајн наставе, 

чланови Већа су се изјаснили да ће сви користити гугл 

учионице, праћење наставе на даљину преко ТВ-а, а штампани 

материјал ће се слати ученицима којима је потребно. Google 

Meet ће користити три колегинице за представљање нових 

садржаја и  Google-ve алате, документа, упитнике по потреби. 

2.Почетак другог полугодишта је 18.1. Група А долази од 7:30, а 

група Б од 10:15. 

Састанак је одржан онлајн. 

         5. 1.2.2021. 1.Оперативни планови за 

јануар 

2.Стручно усавршавање 

наставника-зимски 

семинари 

3.Такмичење из 

математике 

 

1.Оперативни планови су прилагођени новом календару 
(текстови о Светом Сави) 
 
2.Чланови већа похађају онлајн семинаре о чему воде 
евиденцију у личним портфолијима. 
 
3.Ђаци не ућествују на такмичењу из математике јер су часови 
додатне наставе онлајн, а јако је тешко деци објаснити ново 
градиво и начин рада и припремити их како треба за 
такмичење. 
 
4.Ученици од 1-4.разреда, урадили су плакате, правили переце, 
дворце из доба Немањића, рецитовали и читали текстове о 
Светом Сави. Радови су изложени и објављени на сајту школе. 
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4. Школска слава- Свети 

сава 

Ученици четвртог разреда предложили су своје кандидате за 
Светосавску награду. Награду је добила Ива петровић, ученица 
4-1. 

         6. 1.3.2021. 1.Договор око израде 

месечног плана за март 

2.Активности поводом 

Дана школе 

3.Учешће на конкурсим-

литерарним, ликовним 

4. Уџбеници за следећу 

школску годину 

1.Договорене су корекције плана из српског језика и урађене. 

2. Месец март ће бити посвећен Ђури Јакшићу и тако 

обележити Дан школе. 

3. Договорено је да се ученици обавесте и подстакну да 

учествују на ликовним и литерарним конкурсима. 

4. Наставници су се договорили око избора уџбеника и 

спискове предали директору, што је у посебним табелама и на 

сајту школе. Предати су и спискови ученика за бесплатне 

уџбенике. 

         7. 31.3.2021. 1.Успех ученика на крају 

3.квартала 

2.Напредовање ученика 

по ИОП-у 

3.Реализација наставних 

и ваннаставних 

активности 

4. План за април, 

родитељски састанци 

1.Разматран је успех ученика од 1-4.разреда. Сви ученици 

имају позитиван успех.  

2.Ученици по ИОП-у напредују према својим могућностима. 

3.Наставне и ваннаставне активности су реализоване кроз 

редовну наставу и гугл учионице. 

4. План је прилагођен садашњем распусту и броју наставних 

дана.Родитељски састанци ће се одржати онлајн. 

         8. 8.4.2021.  1.Екскурзије 

2.Дежурство за пробни 

завршни испит 

3.Седнице ОВ 

4.Документација за 

надокнаду за рад са 

ученицима који уче по 

ИОП-у 

5.Информације о ИОП-

има будућег другог 

разреда 

6. Семинар-Тестови и 

оцељивање 

1.Став Стручног већа за разредну наставу је да се не скупља 

новац за екскурзије до саме одлуке о реализацији. 

2.Од почетка школске године држимо редовну, онлајн наставу и 

ангажовани смо око дежурства за пробни завршни 

испит.Сматрамо да смо исувише ангажовани и оптерећени 

приликом реализације разних активности и изложени ризику у 

овој ситуацији.Решења за пробни тест смо потписали, али не и за 

завршни испит у јуну месецу. 

3.Сматрамо да имамо потребне услове за одржавање ОВ у 

школи, уз поштовање прописаних мера. То нам је важно због 

доношењазаједничких одлука, изношења мишљења и ставова. 

4.Актив 1.разреда нас је упознао да су подаци везано за ИОП2 за 

ИРК, за будући други разред предати директору, а он ће 

проследити комисији..У питању су три ученика.Документација 

која нам је потребна за надокнаду за рад са ученицима који уче 

по ИОП-у је следећа:педагошки профил, сагласност родитеља,-

заведено у школи (од тог дана креће ИОП), планови и 

евалуације. За ИОП2 је потребно и мишљење комисије, такође 

заведено у школи. 
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5.Чланови стручног већа се слажу са одабраним семинаром. 

Предлог је да се семинар одржи што касније, у августу. 

         9. 13.4.2021.у 

10ч 

1.Давање предлога о 

начину покретања 

хуманитарних акција 

1.Актив од 1-4.разреда, донео је предлог да Захтев за помоћ и 

одобрење за  покретање хуманитарне акције, упути родитељ, 

старатељ или разредни старешина НВ-у, како би се акција 

спровела по одређеној процедури. Хуманитарне акције су на 

добровољној бази.Износ није лимиктиран, осим ако се НВ не 

договори другачије. Не иманују се учесници акције, као ни сума 

новца коју су донирали. 

    10. 
 
 
 
     
 
 

 11. 

16.4.2021. 

у 12:10 

     

 

18.6.2021. 

1.Упознавање чланова 

већа са службеном 

белешком Иванке 

Момиров 

 

1. Стручни вођа 

путовања-разматрање да 

ли постоји потреба за 

стручним вођом пута 

приликом реализације 

екскурзија 

1.Председник Стручног већа  разредне наставе, Марија Поповић, 

прочитала је члановима већа службену белешку педагога Иванке 

Момиров, заведену под бројем 183 од 1.4.2021.Чланови већа су 

разменили мишљења и сачинили белешку. 

 

1. На састанку, чланови већа су упознати са Чланом 

7.Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и 

екскурзије у основној школи. За актив 2. и 4.разреда не постоји 

потреба за стручним вођом путовања, а актив 3.разреда, 

изјаснио се да им је потребан, због већег броја ученика. Предлог 

је да стручни вођа за реализацију њихове екскурзије буде Оља 

Новокмет, професор енглеског језика. 

 

     12. 19.4.2021. 

у 12:10 

Белешка са састанка 

Стручног већа за РН 

На састанку је прочитан записник, који је усвојен и потписан од 

стране присутних чланова већа. Белешка је предата и заведена у 

секретаријату. 

13. 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.5.2021. 

 

 

27.5.2021.у 

12:15 

 

 

 

 

 

 

1.Одлука СВ да желимо 

да уврстимо Уџбеник 

Дигитални свет-Нови 

логос за 1.разред. 

Дневни ред: 

1.Упознавање наставника 

разредне наставе са 

изјавом Романов Ивана 

поводом навода из 

службене белешке Јелене 

Јовановић, од 16.4.2021. 

и одговора на белешку са 

састанка Већа за 

разредну наставу од 

19.4.2021. педагога 

Иванке Момиров. 

 

Сви чланови Стручног већа су сагласни да се Уџбеник Дигитални 

свет уврсти у уџбенике за 1.разред. 

 

 

Председник Већа за разредну наставу, Марија Поповић, 

прочитала је изјаву Романов Ивана  поводом навода из 

службене белешке јелене Јовановић од 16.4.2021. и одговор на 

белешку са састанка Већа од 19.4. 2021. педагога иванке 

Момиров. 
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    15. 22.6.2021. 

у 12:15 

 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха у учењу 

и владању на крају другог 

полугодишта школске 

2020/2021. 

2.Напредовање ученика 

по ИОП-у 

3.Реализација наставних 

и ваннаставних 

активности и онлајн 

наставе 

4.Реализација екскурзија 

5.Родитељски састанци 

6.Разно 

 

 

 

 

Дневни ред је усвојен. 

Анализиран је  успех у учењу и владању. Сви подаци су унети у 

дељени документ. 

Поједине одељењске старешине су дале коментар за своје 

одељење. Након тога, анализирали смо напредовање по ИОП-у. 

Подаци се налазе у табели. Дати су предлози за ИОП за следећу 

школску годину. Табелу проследити Тиму за ИОП. 

Све наставне и ваннаставне активности су реализоване кроз 

редовну наставу као и онлајн  наставу. 

Екскурзије ће бити реализоване према утврђеном распореду. 

Родитељски састанци ће бити одржани онлајн, а подела 

књижица ће бити 28.6.2021. и 30.6.2021. према утврђеном 

распореду, који ће бити окачен на огласној табли у зборници. 

Закључак на крају седнице је да смо веома задовољне својим 

радом и резултатима. Самопохвалиле смо се! 
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4.7 Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма за период 
од 2017. до 2021. године 

 
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. 
Председник: Данијела Станковић Ћулибрк 

1. Саша Петровић  

2. Иванка Момиров 

3. Валентина Жеберан 

4. Снежана Корак 

5. Јасмина Доловачки 

6. Роберт Мучи 

7. Данијела Станковић Ћулибрк 

 
Ре

дн

и 

бр

ој 

сас

та

нк

а 

Дат

ум 

Тачке дневног реда Записник Број 

присут

них 

чланов

а 

1.  15. 

сеп

тем

бар 

202

0. 

1. Израда плана комуникације 
између чланова Стручког актива 
за развој ШП за предстојећу 
школску годину, те плана рада 
истог СА. 

2. Договор о организацији предаје, 
увида и контроле квалитета 
годишњих и месечних планова 

3. Идеје о начину информисања 
родитеља о садржају и начину 
спровођења Школског програма и 
Годишњег плана рада школе, те 
нових околности у којима ће бити 
реализовани 

4. Увид у изабране уџбенике који ће 
бити у употреби  током школске 
године 
 
 

1. На предлог директора школе договорен је начин 

комуникације између чланова Актива у отежаним 

условима због трајања пандемије вируса ковид 19. 

Израдом образаца записника и извештаја који ће 

циркулисати на нивоу онлајн комуникације, сви чланови 

ће према унапред подељеним задацима у оквиру Актива 

уносити своје делове извештаја, а координатор их 

сумативно уносити у извештај. Могућност комуникације 

између чланова  у просторијама школе или онлајн. План 

рада актива усвојен, са посебним освртом на нове 

околности у вези са мерама превенције које школа 

спроводи, а са којима ваља ускладити реализацију 

школског програма. 

2. Донета одлука да се годишњи и месечни планови уносе у 

дељене табеле, формиране за сваког наставника и 

стручног сарадника засебно, те да ће квалитет планова 

вршити стручни сарадник - педагог и директор школе 

7 
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увидом у исте према сопственом плану и динамици 

контроле квалитета овог вида документације. 

3. Договорено да се родитељи информишу о садржају и 

начину спровођења ШП и ГПРШ на неколико начина: на 

састанцима Савета родитеља (у новим околностима и овде 

је отворена могућност комуникације онлајн), на 

родитељским састанцима од стране ОС (такође сугестија да 

састанци буду онлајн или уз посебне мере превенције од 

заражавања вирусом у условима пандемије), као и путем 

званичног сајта школе (https://www.os-djurajaksic.edu.rs/),  

који ће редовно ажурирати директор школе. 

4. Констатовано да је увид у изабране уџбенике и контрола 

квалитета истих више пута током процеса избора 

преиспитивана и проверавана, углавном уз консултације 

предметних наставника и наставника разредне наставе - 

на основу заједничког тумачења и аргуметовања 

квалитета истих. Посебан значај за ову тачку јесте 

чињеница да се уџбеници за 3, 6, и 7. разред први пут 

користе због промена насталих у програму наставе већине 

предмета. 

2.  21. 

јан

уар 

202

1.  

1. Извештавање о реализацији 

Школског програма у 1. 

полугодишту 

2. Извештавање о посети часовима у 

току првог полугодишта - 

предлози и сугестије за 

побољшање квалитета наставе 

3. Извештавање о прикупљеним 

подацима о квалитету наставе у 

досадашњем периоду 

 

1. 2. На седници Наставничког већа, одржаној 23. децембра 

2020. године (одржаној онлајн) констатована је 

реализација планираног програма у току првог 

полугодишта: учење и владање, анализа ИОП-а, 

реализација наставних и ваннаставних активности, те 

реализација на даљину, анализирана анкета ученика 5. 

разреда у вези са потешкоћама у преласку са разредне на 

предметн наставу и остало - извештаји постоје у дељеним 

табелама које су наставници попуњавали, а увидом у исте 

може се констатовати реализација свих видова 

активности, прилагођена условима функционисања школе 

према измењеном принципу рада (комбиновани модел у 

старијим разредима и подела на групе у млађим 

разредима), посебно у периоду преласка једног дела 

ученика на онлајн наставу у потпуности (записник са 

седнице НВ од 23.12. 2020: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#search/%D0%BD

%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8

%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B

5/FMfcgxwKkHXLPkGfCKZhJSdMwCzxfsvg?projector=1&messa

gePartId=0.1 

2. Током првог полугодишта часове је посетио директор 

школе, после чега је са наставницима разговарао о 

квалитету часова, а на засебном састанку Педагошког 

колегијума, одржаном 28.12.2020. (онлајн) посебна тачка 

дневног реда била је “Мере за унапређење онлајн 

наставе”, које је директор у сажетку у виду извештаја и 

закључака изнео колегама: 

https://docs.google.com/document/d/1HQaM4C6IwN4zzkXk

B42KEIA-ZzAFEFnRfjkX_YtWrcg/edit) 

3. Квалитет наставе праћен је и од стране школског педагога 

посетом часовима у гугл учионици у виду праћења 

квалитета материјала које су наставници постављали у 

учионице, те остављањем коментара у стриму испод 

наставне јединице која је коментарисана. Током онлајн 

наставе и комуникације са ученицима путем гугл-мита 

 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#search/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5/FMfcgxwKkHXLPkGfCKZhJSdMwCzxfsvg?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#search/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5/FMfcgxwKkHXLPkGfCKZhJSdMwCzxfsvg?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#search/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5/FMfcgxwKkHXLPkGfCKZhJSdMwCzxfsvg?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#search/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5/FMfcgxwKkHXLPkGfCKZhJSdMwCzxfsvg?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#search/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5/FMfcgxwKkHXLPkGfCKZhJSdMwCzxfsvg?projector=1&messagePartId=0.1
https://docs.google.com/document/d/1HQaM4C6IwN4zzkXkB42KEIA-ZzAFEFnRfjkX_YtWrcg/edit
https://docs.google.com/document/d/1HQaM4C6IwN4zzkXkB42KEIA-ZzAFEFnRfjkX_YtWrcg/edit
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(google meet), школски педагог је такође присуствовао 

часовима код појединих наставника. План је да се 

детаљни извештај о овоме представи на посебном 

састанку. 

3.  12. 

апр

ил 

202

1. 

1. Анализа  извештаја о успеху за 

трећи класификациони период 

2. Присуствовање часовима у циљу 

прикупљања информација о 

квалитету и реализацији 

Школског програма   

3. Контрола реализације наставе 

4. Пријемни испити-упоредна 

анализа 

5. Избор уџбеника за предстојећу 

школску годину 

6. Анализа анкете о дигиталном 

насиљу 

1. Увидом у табеле и закључке о успеху ученика на 

тромесечју 

https://docs.google.com/document/d/1RCd0UPEiaHx_ybP22e

W-cJ1qEdT2BrIlhJ8sLxsdB9U/edit констатује се да су ученици 

постигли солидан успех у односу на околности 

(пребацивање ученика виших разреда онлајн наставу и 

праћење наставе од куће). Ипак, наставници констатују и 

пад постигнућа ученика због околности узроковане 

пандемијом: уз констатацију да је предност што ученици 

имају континуитет у настави без обзира на услове у којима 

је настава реализована већ годину дана, констатује се и да 

је очекивани напредак код већине ученика далеко мањи 

него што је очекивано у односу на услове редовног 

похађања наставе. Закључак: потребно је уложити 

додатне напоре за мотивацију ученика у новонасталим 

условима.  

2. Током онлајн периода школски педагог и директор школе 

посећивали су наставу и пратили часове, о чему су 

извештавали колеге, а школски педагог остављао 

коментаре у учионици, којима је сугерисао на квалитет 

часова, те упућивао на евентуалне корекције.  

3. Током онлајн периода наставе директор и стручни 

сарадници редовно су пратили реализацију наставе, што је 

такође  евидентирано и на крају класификационог 

периода у виду извештаја сваког наставника појединачно 

удељеној табели: 

https://docs.google.com/document/d/1KNjGPokDfGMaILtM7

g_o7L59cPqP56b1HQPuNPWsHbg/edit 

4. Након одржаног пробног завршног испита извршена је 

анализа постигнућа на тестирању по предметима, као и 

сумарна анализа. Закључци предметних наставника у виду 

запажања и коментара такође су унети у табеле, а даљи 

рад биће усмерен у циљу побољшања оних сегмената у 

постигнућима који су изостали или су слабији у односу на 

очекиване. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMf

cgxwLtZtStBVFvPkGmbHkvzMccvCP?projector=1&messagePar

tId=0.1 

5. Завршен је процес избора уџбеника за трећи и седми и 

четврти и осми разред за школски 2021/2022. годину. 

Предметни наставници су у консултацијама на нивоу 

актива и већа заједнички донели одлуке о уџбеницима за 

које сматрају да ће набоље помоћи у унапређењу процеса 

наставе. https://docs.google.com/document/d/1Qcjyti-

DgKOq8AZcsbsNy2kv5ZhgQAozbKSHsfAw0ec/edit 

6. У циљу општег побољшања и праћења насиља у 

дигиталном свету, спроведена је анкета о дигиталном 

насиљу код ученика 7. и 8. разреда, коју су ученици 

попуњавали у дигиталном формату. Школски педагог 

извршио је анализу анкете и поставио препоруке за 

ученике и родитеље у вези са превенцијом и спречавањем 

 

https://docs.google.com/document/d/1RCd0UPEiaHx_ybP22eW-cJ1qEdT2BrIlhJ8sLxsdB9U/edit
https://docs.google.com/document/d/1RCd0UPEiaHx_ybP22eW-cJ1qEdT2BrIlhJ8sLxsdB9U/edit
https://docs.google.com/document/d/1KNjGPokDfGMaILtM7g_o7L59cPqP56b1HQPuNPWsHbg/edit
https://docs.google.com/document/d/1KNjGPokDfGMaILtM7g_o7L59cPqP56b1HQPuNPWsHbg/edit
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwLtZtStBVFvPkGmbHkvzMccvCP?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwLtZtStBVFvPkGmbHkvzMccvCP?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwLtZtStBVFvPkGmbHkvzMccvCP?projector=1&messagePartId=0.1
https://docs.google.com/document/d/1Qcjyti-DgKOq8AZcsbsNy2kv5ZhgQAozbKSHsfAw0ec/edit
https://docs.google.com/document/d/1Qcjyti-DgKOq8AZcsbsNy2kv5ZhgQAozbKSHsfAw0ec/edit
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ове врсте насиља: 

https://drive.google.com/drive/u/0/recent 

 

4.  25. 

јун 

202

1. 

1. Анализа успеха и владања на 

крају школске године 

2. Анализа реализације свих 

активности предвиђених 

Школским програмом  

3. Израда ШП за период 2022. до 

2026.  

1. Седница Наставничког већа одржана је 28. јуна 2021. 

године онлајн, а њој су претходиле седнице Одљењских 

већа, на којима је исцрпно анализиран успех и владање 

ученика на крају школске године. Седница је 

организована на раније већ утврђен начин - кроз дељне 

табеле у које су се уносили сви потребни подаци: анализа 

успеха ученика од 1. до 7. разреда (анализа успеха 

ученика 8. разреда извршена је раније, према утврђеном 

плану,а у вези са завршетком наставне године ученика 

завршног разреда), као и анализа напредовања ученика 

који раде по ИОП-у, реализација наставних и ваннаставних 

активности, реализација наставе на даљину, планирање и 

реализација припремне наставе за полагање поправних и 

завршних испита, планирање предстојећих активности у 

вези са завршетком школске године и извештаји о 

реализацији пројеката. Осим кроз дељене табеле, 

наставници су податке и комуникацију водили и путем 

упитника, а извештај са седнице прослеђен је након 

детаљне анализе. Материјал за детаљну анализу налазио 

се у прилогу мејла који је стављен на увид наставницима. 

На тај начин сви делови анализе постали су транспаренти и 

приступачни у сваком тренутку сваком од наставника.  

2.  Из детаљне анализе активности, те извештаја наставника, 

координатора тимова, актива, стручних сарадника 

констатована је да су све активности предвиђене 

Школским програмом реализоване у оној мери у којој је 

било могуће реализовати их у складу са околностима. Број 

часова редовне наставе у потпуности је реализован, такође 

број часова допунске и додатне наставе, као и припремна 

настава  за полагање завршних испита за ученике 

завршног разреда. Бројне друге активности реализоване 

су такође (еколошке акције и пројекти, учешће на 

конкурсима, на такмичењима…). Неке планиране посете и 

путовања нису реализована због епидемиолошких 

околности, те отказивања на нивоу државе и надлежних 

министарстава. Све остале активности реализоване су, уз 

посебан осврт на квалитет рада који је детаљно праћен од 

стране директора школе, школског педагога и тимова који 

су са своје стране контролисали рад. Настава се у два 

наврата одвијала на даљину (Гугл-платформа за учење и 

настава путем видео часова, комбинована са 

материјалима које су наставници постављали у учионице), 

а сев уз непрестано праћење од стране стручне службе и 

директора школе. Коментари и записи о квалитету, као и 

повратне информације у вези са квалитетом часова у овом 

периоду били су предочени наставницима. У наведеом 

периоду се пружала и подршка ученицима у виду 

допунске, додатне и припремне наставе, а ученицима који 

нису имали техничке могућности за праћење наставе на 

даљину обезбеђена је размена штампаног материјала, 

установљена прецизном динамиком, што је процес 

наставе учинило континуираним, а примена 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/recent
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мултимедијалне технологије постала део свакодневне 

праксе.  

Констатује се да су и планиране екскурзије реализоване 

(или је реализација у току у тренутку састављања 

извештаја), са малим кашњењем у односу на планирним 

терминима, такође у вези са текућим приликама и 

епидемиолошким статусом, те мерама које су биле на 

снази.  

На крају школске године извршена су анкетирања за 

одабир изборних предмета и слободних активности за 

наредну школску годину, а утврђен је и списак уџбеника 

који ће се користити у наредној школској години.  

У току је детаљнија анализа завршних испита, који има за 

циљ подизање квалитета припреме за полагање ЗИ, као и 

припремање извештаја свих стручних тимова и актива који 

су деловали током године, те евалуације бројних 

пројеката које је школа током године реализовала. 

3. Од наредне школске године реализоваће се Школски 

програм за период од 2022. до 2026, који је донет у односу 

на нове прописе, измене у програмима учења и друге 

нове околности које прате живот школе. Нови ШП израђен 

је у складу са важећим законским актима, и тежи 

континуираном унапређивању квалитета наставног 

процеса и учења ради развијања компетенција ученика и 

наставника. Документ ће се представити Школском 

одбору на усвајање 30. јуна 2021. 
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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. Марија Рнић – члан Школског одбора/представник локалне самоуправе 
7. Владимир Кнежевић 8-2 - Родитељ - представник Савета родитеља 
8. Богдан Кнежевић 8-2 - Ученик 8. разреда - представник Ученичког парламента 

 
Редни број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1 14.9.2020. 

1. Сачињавање  плана 

рада Стручног актива за 

развојно планирање  за 

2020/2021.год 

2. Сачиљавање Акционог 

плана РПШ за школску 

2020/21. годину. 

 

1. Анализиран и усвојен план рада Стручног актива за 

развојно планирање за 2020/2021. год.  

2. Сачињен је Акциони плана РПШ за школску 2020/21. 

годину који обухвата следеће облати: Настава и учење, 

Образовна постигнућа и Ресурсе 

 

8 

2 29.9.2020. 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 

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. 

8 
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области из 

сродних 

стручних и 

педагошко- 

психолошких 

области и 

стручно 

усавршавање 

путем 

самообразовног 

рада 

3. Усвајање плана 

рада 

Педагошког 

колегијума 

4. Сачињавање 

дисциплинских 

правилника 

одељења на 

основу 

Правилника о 

понашању 

 

 

 

На основу Годишњег извештаја о раду Тима за 

професионални развој*, планирано је да обуке и семинари у 

школској 2020/21. буду оријентисани ка усавршавању 

наставника и стручних сарадника у смеру дигиталних 

компетенција, што је препоручено и Тиму за 

самовредновање школе.  

 (*чланови актива анализирали наведени документ)  

У складу са наведеним,  и у циљу развоја компетенција које 

се тичу реализације наставе на даљину, у току септембра 

организован  је семинар „Кооперативно  учење и онлајн 

решавање домаћих задатака”, кат. бр. 316 / К2; 24 сата, 

одвија се електронски и носи 24 поена. 

 

3. Усвојен план рада Педагошког колегијума 

 

4. Сачињен дисциплински правилник одељења на основу 

Правилника о понашању. 

 

 

3 11.5.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Евалуација кључне 

области –  Постигнућа 

ученика 

3. Евалуација кључне 

области РЕСУРСИ - 

Побољшање матерјално- 

техничких услова кроз 

функционално и естетско 

уређење школе 

4. Упознавање чланова 

тима са посетом просветне 

саветнице 

5. Национална платформа 

„Чувам те“ 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Евалуација кључне области –  Постигнућа ученика 

Ученици осмог разреда основних школа полагали су у петак, 

9. априла и суботу, 10. априла 2021. године пробни завршни 

испит. Главна сврха пробног завршног испита је самопроцена 

знања ученика у односу на очекиване исходе учења на крају 

основне школе. 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

организовало је снимање часова анализе тестова пробног 

завршног испита, а који су емитовани 17.4.2021. на РТС 3.  

Часови анализе пробног завршног испита у функцији су 

подршке ученицима да сагледају своја постигнућа исказана 

на пробном завршном испиту и на основу тога употпуне своје 

знање како би остварили што боље резултате на завршном 

испиту који их очекује 23, 24. и 25. јуна 2021. године. 

  

На нивоу школе, сваки предметни наставник извршио је 

анализу резултата пробног завршног испита и предложио 

мере за побољшање резултата, међу којима су најчешће: 

повећати број ученика који похађају припремну наставу и 

учесталост долазака на исту, чешће вежбати задатке на 

којима су ученици остварили слабије резултате, задавати 
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домаће задатке таквог типа и сл. Већина наставника сматра 

да је пандемија корона вируса учинила своје, те да се 

недостатак контакта између наставника и ученика  показао 

очигледним. 

 

 

3. Евалуација кључне области РЕСУРСИ - Побољшање 

матерјално- техничких услова кроз функционално и естетско 

уређење школе 

  

Током школске 2020/21. године унапређени су многобројни 

материјално-технички услови у школи. Детаљан преглед 

активности учињених током првог полугодишта доступан је 

на сајту школе на линку: https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/novo-

poboljsanje-uslova-u-skoli 

 

 

4. Упознавање чланова тима са посетом просветне саветнице 

 

 

 

Дана 21.4.2021. нашу школу посетила је просветна саветница 

из Школске управе Зрењанин, Маријана Овука. Просветна 

саветница разговарала је са директором школе, педагогом 

школе, те члановима Педагошког колегијума - председником 

Стручног актива за развојно планирање, председником 

Стручног актива за развој школског програма, 

координатором Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, координатором Тима за Еразмус + и еТвининг 

пројекте и координатором Тима за самовредновање. 

Циљ посете био је увид у начин рада школе и организацију 

током пандемије корона вируса. 

Утисци просветне саветнице били су позитивни. Просветна 

саветница усмено је похвалила учешће наше школе у 

многобројним међународним и националним пројектима, 

употребу ИКТ технологије итд. Са овом посетом упознати су 

сви чланови Наставничког већа на 11. седници НВ. 

5. Национална платформа „Чувам те“, која представља прву 

националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у 

школама у Србији, почела је са радом, о чему су обавештени 

сви запослени и ученици школе. Обавештење и линк ка 

платформи постављени су на школски сајт.  

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/novo-poboljsanje-uslova-u-skoli
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/novo-poboljsanje-uslova-u-skoli
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/novo-poboljsanje-uslova-u-skoli
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/aktuelno-dogadjaji/novo-poboljsanje-uslova-u-skoli
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4. 30.6.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Израда новог ШРП-а 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Отпочет рад на новом Школском развојном плану за 

период 2021/26 

8 

5. 17..8.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Израда новог ШРП-а 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Рад на изради новог Школског развојног плана за период 

2021/26 

5 

6. 20.8.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Усвајање извештаја о 

реализацији Акционог 

плана РПШ за школску 

2020/21. годину. 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Усвојен извештај о реализацији Акционог плана ШРП-а за 

школску 2020/21. годину, који обухвата следеће области: 

Настава и учење, Образовна постигнућа и Ресурсе. 

 

6 

7 23.8.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Израда новог ШРП-а 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Рад на изради новог Школског развојног плана за период 

2021/26 

5 

8 24.8.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Израда новог ШРП-а 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Рад на изради новог Школског развојног плана за период 

2021/26 

5 

8 27.8.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Израда новог ШРП-а 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Рад на изради новог Школског развојног плана за период 

2021/26 - Мере унапређења међупредметене компетенције 

Одговоран однос према здрављу (педагог школе) 

 

9 30.8.2021. 1. Усвајање извештаја са 

претходног састанка 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2. Усвајање новог ШРП-а 

1. Усвојен извештај са претходног састанка Стручног актива 

за развојно планирање  

2. Усвојен  нови Школски развојни план за период 2021/26  

8 
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4.8.1 Реализација акционог плана РПШ за школску 2020/2021. 
годину 

 
ОБЛАСТ 

 

 
ЦИЉЕВ

И 

 
ЗАДАЦИ 

 
АКТИВН

ОСТИ 

 
НОСИО

ЦИ 

 
ВРЕДН
ОВЊЕ 

 
ПОКАЗАТЕЉ

И 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА/ЕВА
ЛУАЦИЈА 

 

Н
А

С
ТА

В
А

 И
 У

Ч
ЕЊ

Е 
   

 
Унапред
ити  
прилагођ
авање    
часова 
потреба
ма 
ученика 
 
 
 
 

 
Побољшати 
идентификацију и 
пружање подршке 
даровитим ученицима 
кроз израду обогаћеног 
ИОП -3 

  
Организо
вање 
појединач
них 
састанака 
стручних 
већа за 
област 
предмета 
и тима за 
инклузију
-
неформал
но 
стручно 
усавршав
ање 
Идентифи
кација 
ученика и 
израда 
обогаћен
ог ИОП-3 
за 
надарене 
ученике 

 
педагог
, 
наставн
ици 
директо
р, 
библио
текар 
тим за 
инклузи
ју 
родите
љи 
 

 
полугод
ишње 

 
план стручног 
усавршавања, 
записници и 
извештаји 
стручних већа 
и тима за 
инклузију 
Извештаји 
тима, 
Планови 
ИОП-3 
презентације, 
фотографије,  
Сајт школе, 
Извештај о 
раду школе 

Уочени су даровити 
ученици, направљен 
је пла пружење 
подршке овим 
ученицима; планови 
подршке 
реализовани. 

 
Повећањ
е 
наставни
чких 
компете
нција за 
ефикасн
о 
управља
ње 
процесо
м учења 
на часу 

 
Стручно усавршавање 
наставника 
 
Континуирана примена 
интерактивних модела 
наставе 

  
Организо
вање 
семинара 
и других 
облика 
стручног 
усавршав
ања 
наставник
а 
 
Примена 
разноврс
них  
модела 
наставе 
на већем 
броју 
часова 
 
 
Подизање 
квалитета 

наставн
ици, 
одеље
њске 
 
стареш
ине, 
 
педагог 

 
полугод
ишње 

 
Продукти, 
фотографије, 
сајт школе 

Наставници се 
континуирано 
стручно 
усавршавају, како у 
установи тако и ван 
ње, кроз семинаре 
и друге облика 
стручног 
усавршавања 
наставника. Због 
нованастале 
ситуације изазване 
појавом вируса 
COVID-19 у много 
већој мери 
применљиване су 
нове технологије у 
настави, како у 
онлајн настави тако 
и у учионици. 
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наставе – 
коришће
њем 
нових 
технологи
ја 
 

 

О
Б

Р
А

ЗО
В

Н
А

 П
О

С
ТИ

ГН
У

Ћ
А

 
   

 
Побољш
ање 
поступак
а 
вреднов
ања у 
функцији 
даљег 
учења, 
кроз 
различит
е 
технике 
праћења 
и 
оцењива
ња 
 

 
Повећати примену 
различитих техника 
оцењивања:самооцењи
вање,вршњачко 
вредновање и 
портфолио 

 
Повећање 
броја 
часова за 
самооце
њивање и 
вршњачк
о 
вреднова
ње 

 
Израда 
ученичког 
портфолиј
а 

 
Наставн
ици 
,педаго
г 
 

 
 
полугод
ишње 

 
Припреме 
наставника,пр
одукти 
Ученички 
портфолио 

Унапређено је 
формативно 
оцењивање ученика 
доношењем 
КРИТЕРИЈУМА 
ОЦЕЊИВАЊА на 
нивоу школе. 

 
Побољш
ати 
резултат
е на 
завршно
м испиту  
и 
континуи
рано 
радити 
на 
остварив
ању 
образовн
их 
стандард
а 
 

Мотивисати и 
подстицати све ученике 
да континуирано теже 
бољим резултатима уз 
појачану сарадњу са 
родитељима 
Спровести 
истраживање о 
оптерећености ученика 
завршних разреда 

 
Квиз 
мату
ранат
а 
 
Анке
тира
ње 
учен
ика и 
нали
за 

 
Наставн
ици,  
учениц
и 

 
 
 
 
полугод
ишње 

 
Фотографије 
Извештаји, 
записници 
Анкете,резулт
ати 
истраживања 

Рађене анкете са 
ученицима које се 
односе на учење и 
наставу. 
 
Извршене анализе 
резултата пробног 
завршног испита и 
предложене мере за 
побољшање 
резултата. 

 

Р
ЕС

У
Р

С
И

 
 

 
Побољш
ање 

матерјал
но- 

технички
х услова 
кроз 

функцио
нално и 
естетско 
уређење 
школе 

 

Уређење школског 

дворишта и спортског 

терена 

Пренамена 

„радионице“ у салу за 

групне активности и 

пројекције филмова. 

 
Естетско 
уређење 
школског 
дворишта 

 
Адаптациј
а 
спортског  
терена 

 
 

 

 
настав
ници, 
учениц
и 
,родит
ељи, 
директ
ор, 
извођа
чи 

 
 
 
 
 
полугод
ишње 

 
летња 
учионица 
 
стазе,екокут
ак 
 
Уређен 
спортски 
терен,докум
ентација 
  

Континуирано се 
ради на уређењу 
школског дворишта. 
 
 

Пренамена 
„радионице“ у салу за 
групне активности и 
пројекције филмова 
није реализована зво 
новонасталих 
околности. 
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 Адаптациј
а 
простора 
„радиони
це“ 

радова
, 
локалн
а 
самоуп
рава 

Фотогрсфије, 
сајт школе 
Увид у 
простор 

 

Током школске 

2020/21. године 

унапређени су 

многобројни 

материјално-технички 

услови у школи. 

Детаљан преглед 

активности учињених 

током првог 

полугодишта 

доступан је на сајту 

школе на линку: 

https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/inde

x.php/aktuelno-

dogadjaji/novo-

poboljsanje-uslova-u-

skoli 
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4.9 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. 
 
Председавајући: Петровић Саша 
1. Саша Петровић, директор школе 

2. Иванка Момиров, стручни сарадник-педагог,  координатор Тима за инклузивно 

образовање 

3. Адриана Данилов, Координатор тима  за маркетинг 

4. Александар Шушулић, координатор Тима за реализацију програма школског спорта и 

спортских активности школе 

5. Ана Албу Савић, председник Стручног актива за развојно планирање 

6. Ана Ритопечки, председник Стручног већа за природне науке 

7. Данијела Станковић Ћулибрк, председник Стручног актива за развој Школског програма 

8. Јасмина Доловачки, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

9. Јожеф Секељ, координатор Тима за професионални развој  

10. Маја Обрадовић Вукосављевић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

11. Марија Поповић, председник Стручног већа за разредну наставу 

12. Маријана Илић, председник Стручног већа за језике  

13. Маша Вулетић, координаторТима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

14. Милош Лалић, координатор Тима за заштиту од дигиталног електронског насиља 

15. Оља Новокмет, координатор Тима за самовредновање 

16. Роберт Мучи, председник Стручног већа за друштвене науке  

17. Снежана Качина, председник Стручног већа за уметност и вештине 

 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда 

1.  17.9.2020. 1. Договор о организацији рада 
2. Усвајање ИОП-а 
3. Осавремењавање наставе 
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2. 1.12.2020. 1. Оперативни план основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по 
Посебном програму за рад у условима пандемије вируса COVID-19 који ће важити до 18.12.2020. 
године. 

3. 28.12.2020. 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 онлајн наставе 
4. Разно 

4. 15.01.2021. 1. Оперативни план основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по 
Посебном програму за рад у условима пандемије вируса COVID-19 који ће важити до 18.12.2020. 
године. 
2. Допис за ОШ организовање наставе у другом полугодишту 

5. 25.2.2021. 1. Давање сагласности за спровођење ИОП-а за ученике: 
2. Разно 

6. 30.8.2021. 1. Оперативни план рада школе – школска 2021/2022. 
2. Извештај Стручног тима за инклузивно образовање 

 
 

4.10 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 
2019. 

школа педагог, одељењске 
старешине 

Израђен је распоред часова август 2019. школа Братислав Новокмет, Вања 
Рајић, педагог 

Дата су стручна упутстава стручним већима, 
активима и тимовима у вези израде Годишњег плана 
рада школе 

август 2019. школа педагог  

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар 2020. школа административни радник, 
секретар, шеф 
рачуноводства 

Урађени су планови контролних вежби септембар 2020. школа педагог, наставници 

Обележавање Светог Саве, школске славе јануар 2021. школа педагог, наставници 

Обележен Међународни Дан заштите података о 
личности обележава се 28.јануара 

јануар 2021. школа педагог, наставници 

Обележен Светски дан љубави према кућним 
љубимцима 

јануар 2021. школа наставници 

Обележен "Прешернов дан" фебруар 2021. библиотека 
„Вук 
Караџић“ 
Ковин 

Маша Вулетић 

Дан школе март-април 2021. Школа наставници, стручни 
сарадници 

Обележен Дан планете Земље и Интернационални 
дан детета 

април 2021. Школа наставници 

Обележен Светски дан заштите животне средине и 
награђивање младих еколога 

јун 2021. Школа Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Свечани пријем награђених ученика јун 2021. 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 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини ученика 
на крају првог квартала 

октобар 2020. школа одељењске старешине, 
педагог 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини ученика 
на крају првог полугодишта  

децембар 2020. школа одељењске старешине, 
педагог 

Израђен је полугодишњи извештај о 
самовредновању школе 

децембар 2020. школа Тим за самовредновање 

Израђен је полугодишњи извештај о реализацији 
Школског развојног плана 

децембар 2020. школа Тим за ШРП, чланови 
Наставничког већа 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини ученика 
на крају трећег квартала 

март 2021. школа чланови Наставничког 
већа 

Израђен је извештај о успеху и дисциплини ученика 
на крају другог полугодишта 

јун 2021. школа чланови Наставничког 
већа 

Израђен је извештај о самовредновању школе август 2021. школа Тим за самовредновање 
рада школе 

Израђен школски програм за период од 2021. до 
2025. године 

август 2021. школа Тим за развој Школског 
програма 

Израђен је Развојни план школе за период од 2021. 
до 2026. године 

август 2021. школа Стручни актив за  развојно 
планирање  

 
 
 
III Реализација развојног плана школе 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Одржани онлајн састанци тима за ШРП Током школске 
године 

школа Стручни актив за  развојно 
планирање 

Реализованe планираних активности ШРП-а Током школске 
године 

школа Стручни актив за  развојно 
планирање 

Израђен је извештај Стручног актива за  развојно 
планирање на крају првог полугодишта 

децембар 2020. школа Стручни актив за  развојно 
планирање 

Израђен је извештај Стручног актива за  развојно 
планирање на крају другог полугодишта 

август 2021. школа Стручни актив за  развојно 
планирање 

Израђен је Развојни план школе за период од 2021. 
до 2026. године 

август 2021. школа Стручни актив за  развојно 
планирање  
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IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 
 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Израда предлога  Финансијског плана за 2020. по одлуци о 
III измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин. 

Октобар Школа Шеф рачуноводства 

У оквиру текућих поправки и одржавања зграде школе 
извршени су радови на поправци електро инсталација у 
новом кабинету информатике. Вредност извршених радова 
је износила 48.000,00 дин. Средства су обезбеђена 
финансијским планом за 2020. годину 

Децембар Школа Шеф рачуноводства 

Усвојен Финансијски план за 2020. годину по Одлуци о  III 
измени буџета општине Ковин 

Децембар Школа Шеф рачуноводства 

Извршена је набавка опреме у укупној вредности од 
2.639.615,80 динара. Средства су обезбеђена финансијским 
планом за 2020. годину. Набављена је рачунарска  опрема 
(лаптоп рачунари), опрема за наставу физичког васпитања, 
беле табле, ТВ апарати, штампачи, камера, таблет 
рачунари, намештај за зборницу и канцеларије, наставна 
средства за наставу физике и хемије ...) 

Новембар 
– 
Децембар 

Школа Шеф рачуноводства 

Одлуком МПНТР школи су додељена средства у износу од 
10.000,00 динара за набавку књига за библиотеку. За 
набавку је утрошено 9.504,00 динара 

Децембар Школа Шеф рачуноводства, 
Библиотекар 

Формирање пописних комисија и праћење активности при 
реализацији пописа 

децембар 
2020. 

Школа Шеф рачуноводства, 
Секретар 

Усвојен Финансијски  план по Одлуци и буџету општине 
Ковин  и План набавки за 2021. годину. 

Јануар 
2021. 

Школа Шеф рачуноводства 

После спроведеног поступка јавне набавке закључен је 
Уговор за превоз ученика на релацији Ковин-Скреновац и 
Ковин-Скореновачки пут 

фебруар 
2021. 

Школа Шеф рачуноводства, 
Секретар 

После спроведеног поступка јавне набавке закључен је 
Уговор за набавку електричне енергије 

фебруар 
2021. 

Школа Шеф рачуноводства, 
Секретар 

Усвојен Финансјиски план за 2021. годину. по Одлуци о I 
измени Одлуке о буџету општине Ковин  и План набавки за 
2021. годину. 

март 
2021. 

Школа Шеф рачуноводства 

У оквиру текућих поправки и одржавања зграде школе 
извршени су радови на хидрантској мрежи. Вредност 
извршених радова је износила 180.000,00 дин. Средства су 
обезбеђена из буџета локалне самоуправе,  Финансијским 
планом за 2021. годину 

јуни 2021. Школа Шеф рачуноводства 

Усвојен Финансјиски план за 2021. годину. по Одлуци о II 
измени Одлуке о буџету општине Ковин  и План набавки за 
2021. годину. 

јуни 2021. Школа Шеф рачуноводства 

У оквиру текућих поправки и одржавања извршени су 
радови на уређењу школског дворишта. Вредност 
извршених радова је износила 500.000,00 динара. Средства 
су обезбеђена из суфицита. 

август 
2021. 

Школа Шеф рачуноводства 

Израда прелога Финансијског плана за 2022. годину, са 
пројекцијама за 2023. и 20214. годину. 

август 
2021. 

Школа Шеф рачуноводства 
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V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 

 

 
VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-инструктивни рад 
(посете онлајн часовима и посете часовима у 
школи) 

Континуирано 
током школске 
године 

школа педагог 

Свакодневно је праћена реализација образовно-
васпитног рада у школи 

Континуирано 
током школске 
године 

школа педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Активност 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Презентација 
Покрајинског завода за 
спорт 

29. септембар 2020. Центар за културу Ковин Наставник физичког и 
здравственог васпитања 
Горан Јеремић 

Посета директорке 
Основне школе "Станко 
Марић" нашој школи 

29. септембар 2020. Школа директор школе 

Посета „Микиној“ улици 02. октобар 2020. Улица Мике Антића 
Ковин 

Наставник српског језика  
и књижевности Маша 
Вулетић 

Посета Актива жена 1. 
Месне заједнице Ковин 

06. октобар 2020. Школа  

„Потера за пејзажима“ - 
посета 34. Ликовном 
салону  

20. октобар 2020. Центар за културу Ковин Наставник српског језика 
и књижевности Маша 
Вулетић 

Посета поставке 
уметничких дела 
Милене Павловић 
Барили у Центру за 
културу Ковин 

24. новембар 2020 Центар за културу Ковин Наставник српског језика  
и књижевности Маша 
Вулетић 

Учешће на ликовном 
конкурсу „Твоја 
безбедност је у твојим 
рукама“ 

26. новембар 2020. Школа Савет за безбедност  
Ковин, Наставници 
разредне наставе 

Обележен "Прешернов 
дан" 
 

фебруар 2021. 
 

библиотека „Вук 
Караџић“ Ковин 
 

Маша Вулетић 
 



 

127 
 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања 
запослених 

септембар 
2020. 

Школа Чланови Наставничког 
већа 

Редовно је праћена реализација плана стручног 
усавршавања како у установи тако и ван 
установе 

Током 
школске 
године 

школа Педагог, библиотекар, 
секретар 

Присуство онлајн семинарима и вебинарима Током 
школске 
године 

Школа Чланови наставничког 
већа 

Посете угледним часовима наставника Током 
школске 
године 

школа Чланови наставничког 
већа 

Реализација обуке за наставнике Током 
школске 
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 
године 

школа  

Одређено је дежурство наставника кроз распоред 
часова 

Током 
школске 
године 

школа Чланови Наставничког 
већа 

Одређено је дежурство помоћних радника Август  2020. школа секретар 

 
 
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  

август 2020. школа секретар школе 

Саветодавна инспекцијска посета извршена од 
стране санитарног инспектора Сектора за санитарни 
надзор и јавно здравље 

Октобар 
2020. 

школа секретар школе 

Инспекцијски надзор извршен од стране Одељења 
за ванредне ситуације у Панчеву 

Октобар 
2020. 

школа секретар школе 

Контрола против-паничне расвете, помоћног 
напајања и аутономне ручне дојаве пожара 

децембар 
2020. 

школа Школски мајстор 
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Контрола хидрантске инсталације и апарата за 
почетно гашење пожара 

јун 2021. школа Школски мајстор 

Ванредни инспекцијаски надзор просветне 
инспекције поводом анонимне представке 

јун 2021. школа секретар школе, педагог 

Инспекција инспектора из Сектора за ванредне 
ситуације-заштита од катастрофа и управљање у 
ванредним ситуацијама 

јун 2021. школа секретар школе, школски 
мајстор 

 
 
 
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 ДОСИТЕЈ  Континуирано 
током 
школске 
године  

школа Секретар школе, 
административни радник, 
шеф рачуноводства 

Унос и праћење података у ЈИСП-у  Континуирано 
током другог 
полугодишта  

школа Секретар школе, 
административни радник, 
шеф рачуноводства 

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

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Поднет је извештај Школском одбору о раду 
директора и раду школе за школску 2019/2020. 
годину 

Септембар 
2020. 
 

школа  

Усвојен је Извештај о раду школе на Седници ШО Септембар 
2020. 

школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 
2020/21. годину 

Септембар 
2020. 

школа секретар 

Израђен је Програм сарадње са родитељима Септембар 
2020. 

школа педагог 

Израђен је распоред часова, распоред пријема 
родитеља у нижим и вишим разредима 

Август 2020. школа Чланови Наставничког 
већа, педагог 

Обавештавање запослених, ученика, родитеља, 
стручних органа и школског одбора путем сајта 
школе, огласне табле у зборници и огласне табле за 
ученике и родитеље која се налази у холу школе 

Континуирано 
током 
школске 
године 

школа Чланови Наставничког 
већа, секретар школе, шеф 
рачуноводства, 
административни радник 
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XII Рад у стручним органима школе 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Одржано је 17 седница Школског одбора током 
школске 
године 

школа секретар 

Одржано је 16 седница Наставничког већа  током 
школске 
године 

школа Чланови Наставничког 
већа 

Одржано је 6 седница Педагошког колегијума током 
школске 
године 

школа Чланови Педагошког 
колегијума 

Одржано је 9 састанка Савета родитеља  током 
школске 
године 

школа секретар 

 
XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у реализацији 

Одржано је 9 састанка Савета родитеља током 
школске 
године 

школа Секретар, Чланови Савета 
родитеља 

Израђен је Програм сарадње са родитељима 
 

септембар школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у нижим и 
вишим  разредима 

септембар школа Чланови Наставничког 
већа 

Урађен је распоред посете родитеља образовно –
васпитном процесу у школи – Дан отворених врата 

септембар школа Чланови Наставничког 
већа 

Редовно су одржавани  родитељски састанци у свим 
одељењима. Већина састанака одржана је онлајн. 

током 
школске 
године 

школа Одељењске старешине 

Пријем родитеља и разговори са родитељима током 
школске 
године 

школа Родитељи, педагог 

 
 
XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Закључени су уговори са лицима ангажованим на 
почетку школске године 

Септембар школа Секретар 

Подељена обавештења запосленима о забрани 
злостављања на раду и примени закона о заштити 
узбуњивача 

Септембар школа Секретар 

Израђена су решења о задужњеу у оквиру 40-то 
часовне радне недеље 

Септембар школа Секретар, педагог 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ Септембар школа Секретар, шеф 
рачуноводства, 
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административни 
радник 

Усвојен  ИОП 1 и ИОП 2 за прво полугодиште  Септембар школа Педагошки 
колегијум 

Реализација активности у оквиру пројекта 
Бесплатни уџбеници 

Септембар/октобар школа Секретар 

Усвојен  ИОП 1 и ИОП 2 за друго полугодиште  Децембар школа Педагошки 
колегијум 

 
 
XV  Правни и остали послови 
 

 
Активности 

 
Време 

 
Место 

 
Сарадници у 
реализацији 

Упознавање запослених са изменама постојећих 
и новим законским прописима 

Током првог 
полугодишта 

школа Секретар  

Упознавање запослених са изменама дописима 
од МНПТР и Покрајинског секретаријата 

Током првог 
полугодишта 

школа Секретар  

Усвајање свих правилника који су усклађени са 
новим Статутом 

Током првог 
полугодишта 

школа Школски одбор 

 

Извештај директора о посети часовима наставника 
школска 2020/2021. година 

 
Током школске 2020/2021. године извршено је 18 посета часовима. Вршена је и посета 
онлајн часовима путем Google учионице. 
Исходи/Показатељи које треба унапредити. 

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. 
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4.11 Извештај извештај о раду педагога школе  
 
 
Редни 
број 
састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

 Септембар/ 

током 

године 

1. Планирање и 

програмирање 

образовно - 

васпитног рада: 

 

● Учествовање у изради школског програма и годишњег 
плана рада установе и његових појединих делова; 

● Припремање годишњих и месечних планова рада 
педагога; 

● Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу 
испитивања потреба ученика  и родитеља; 

● Учествовање у припреми индивидуалних образовних 
планова за ученике 

● Пружање помоћи наставницима у изради планова рада, 
нарочито плана рада одељењског старешине; 

● Учешће у предлозима за одељењско старешинство; 
● Формирање одељења, распоређивање новопридошлих 

ученика и ученика који су поновили разред. 

 Током 

године 

2. Праћење и 
вредновање 
образовно - 
васпитног рада 

● Праћење реализације образовно - васпитног рада; 
● Рад 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 реализације остварености општих 

и посебних стандарда,постигнућа и исхода наставе и 
учења  ученика; 

● Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 
класификационим периодима,као и активно учешће у 
предлагању мера за њихово побољшање; 

● Праћење успеха ученика на такмичењима и завршним 
испитима за упис у средње школе; 

● Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 
● Праћење онлајн наставе - Извештавање директора о 

онлајн настави и начину рада колега 
● Подршка ученицима - област самовредновања 

 

 Током 

године 

3. Рад са наставницима: 

 

● 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: 

● Пружање помоћи наставницима у раду са ученицима 
којима је потребна додатна подршка; 

● Оснаживање наставника за рад са ученицима из 
осетљивих друштвених група; 

● Оснаживање наставника за тимски рад и сарадњу на 
нивоу стручних већа,тимова и комисија; 

● Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 
професионалне оријентације; 

● Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 
посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу - 
проф. географије 
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● Неколико  посета часовима наставе и неколико онлајн 
часова 

● 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 дечјег развоја и напредовања; 
● Праћење оптерећености ученика ( садржај, време, обим... 

); 
● Саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који  

имају проблеме у учењу...; 
● Пружање подршке ученицима у раду ученичког 

парламента и других организација; 
● Рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању; 
● Рад на професионалној оријентацији ученика - упитник 

онлајн 
● Промовисање и предлагање мера у циљу смањивања 

насиља и промовисању здравих стилова живота; 
● Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи и не 
придржавају се одлука директора и органа школе 
 

 Током 

године 

5. Рад са родитељима, 

старатељима: 

 

● Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са 
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у 
понашању проблемима у развоју и сл.; 

● Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци; 
 

 Током 

године 

6. Рад са директором, 

стручним 

сарадницима...: 

 

● Сарадња са директорком је била на задовољавајућем 
нивоу, иако је могла бити и боља, док није  на неки начин 
поремећен почев од априла месеца, после” сукоба” са 
колегама око једне хуманитарне акције, која је покренута 
да се помогне детету 1-2 разреда за лечење, а од тога се 
подигла толика прашина, а да директор није реаговао, већ 
по мени и подржао такво понашање колега. Директор 
школе је од тада  - са наредбама шта  и како треба да 
радим, не поштујући мој план и програм рада, прекинуо 
комуникацију, обраћао ми се само мејловима или никако, 
па је све добило превелику димензију, јер сам тражила 
заштиту својих права - где је упознат просветни инспектор, 
инспектор рада, МПНТР, ШУЗ, ШУП, саветница Маријана 
Овука која је на неки начин била посредник у решавању 
сукоба, који је “решен” уз поштовање професионалних 
односа, а онда је уследило и решење о искључењу из ОВ… 

● Једна незапамћена година и однос директора према 
стручном сараднику који се не памти у школи “Ђура 
Јакшић”. 

 

 Током 

године 

7. Рад у стручним 

органима и 

тимовима: 

 

● Учествовање у раду онлај седница које је организовао 
директор до престанка мог ангажовања одлуко директора 
да не присуствујем ОВ нижих и виших разреда и Стручним 
активима, поводо чега је саветница послала одговор на 
поступање директора.; 

● Учествовање у раду ПК,  Тимова, комисија на нивоу 
установе... 

 Током 

године 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама и 

организацијама 

локалне самоуправе: 

● Сарадња са  образовним, здравственим, социјалним, 
научним, културним и другим организацијама које 
доприносе остваривању образовно - васпитног рада - само 
када није била онлај настава ; 

 



 

133 
 

 Током 

године 

9. Вођење 

документације, 

припреме за рад и 

стручно 

усавршавање: 

 

● Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 
месечном и годишњем 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 
● План стручног усавршавања је у дељењом фолдеру свих 

колега. 

 Током 

године 

10. Остали послови Посета надзорнице Маријане Овуке, која је посетила нашу школу и 

разговарала са учесницима и координаторима појединих Тимова, 

директором и самном, где сам истакла да наставници углавном 

раде добро онлајн наставу, али сам и истакла да поједине колеге 

само ставе само линк и употство погледај ту и зу страну, РТС… 

Углавном је била задовољна радом школе и онлај наставом, као и 

дељеним фолдерима… Записник је био на разматрању НВ, за 

разлику од другог записника где је саветница сугерисала 

коректнији однос према стручном сараднику и укључивању у све 

органе школе, није био на разматрању НВ.  

Читава школска године је била турбуленнтна, неизвесна, са онлајн 

наставом по групама ученика, што негативно утиче на 

социјализацију и колектив ученика. 

    

 
 
 

4.11.1 Резултати испитивања ученика 5. pазреда упитником о 
''тешкоћама које настају приликом преласка са разредну на 
предментну наставу'' – новембар 2020. 

 
Испитивање је извршено новембра 2020. године, а анализа и резултати анкете током децембра 2020. 
(због епидемиолошке ситуације). Испитиваани су ученици оба 5. разреда  са укупно 42 ученика, од 
којих је 38  (90,5%) ученика је радило анкету, а 4 ученика није радило.  
Успех је следећи – одличних  - 30, врло добрих – 6 и добар успех - 2 ученика. Што се успеха тиче 
веома 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?''  - већина ученика је одговорила са – ДА – 29 (76%) 
ученика, што значи да су ученици стекли довољно знања у 4. разреду да са успехом могу да прате 
наставу у 5., а  мали број ученика је одговорило са ДЕЛИМИЧНО – 6 (16% ) ученика, што значи да нису 
стекли довољно знања за наставак праћења наставе, а 3 ученика није одговорило. Из којих предмета 
нису стекли довољно знања, ученици наводе следеће предмете: 

математика - 3 ученика, енглески језик – 3 ученик, 2 ученика су одговорила да су стекла довољно 
знања из свих предмета, што би могло да се односи и на  остале ученике који  нису одговорили на 
постављено питање. 
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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 – 11 (29%) ученика 

 од ученика се тражи већа самосталност –  7 (18%) ученика 

 наставници постављају много веће захтеве – 6 (16%) ученика 

 имамо већи број часова – 4 (10%) ученика 

 наставници су много строжији –  3 (8%) ученика 

 исто ми је као пре – 1 ученик,  

 остали нису одговорили -  
На основу одговора ученика види се да већина ученика, њих 31 (82% ) има по неку тешкоћу и да им је 
свакако потребна подршка и помоћ.  

3. Ако у петом разреду постижу слабији успех него у четвртом, као разлоге који су до тога довели 
ученици наводе следеће: 

 нисам се снашао – 10 (26%) ученика 

 био сам болестан –  6 (16%) ученика 

 више ме интересују друге ствари – 2 ученика 

 нисам познавао наставнике – 2 ученика 

 не волим да учим – 2 ученика 

 нисам имао уџбенике и прибор – 1 ученика 

 родитељи недовољно надгледају мој рада - 0 
Остали ученици нису наводили никакве разлоге, па може се претпоставити  да мисле да постижу 
успех са којим су задовољни.  
Највећи број ученика је навео као разлог да се нису снашли , скоро 1/3 ученика, затим болест ( пуно 
су изостали са наставе, па им је тешко да надокнаде градиво ), што јесте сурова стварност у којој 
живимо од марта месеца па до децембра, јер је пуно болесне деце, али и наставника и осталих. 
Остали разлози су субјективне природе – не воле да уче, интересују их друге ствари, али и објективне 
-  јер нису познавали наставнике, а неки нису имали уџбенике. 
 

4. На питање ''Да ли им је из предмета из којих постижу слабији успех потребна помоћ'' одговори су 
следећи: 

 помоћ родитеља - 15 (39% ) ученика 

 помоћ друга – 7 (18% ) ученика 

 посебни (приватни) часови – 5 (13%) ученика 

 помоћ предметног наставника – 5 (13%) ученика 

 не волим да учим - 1 

 допунска настава – 0 ученика 

 не треба им помоћ – 2 ученика 
Највећи број ученика је одговорило да им је потребна помоћ родитеља, другова,  па тек на 3. месту 
помоћ наставника, приватни часови. Да ли су разумели питање или стварно мисле да им је помоћ 
другара важнија од помоћи наставника није баш јасно, али стање је такво. Свакако им је помоћ 
потребна, 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 33 (87 %) ученика, док је 4 (10%)  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. 

6. На питање ''Да ли се одељењски старешина брине о теби онолико колико се бринуо разредни 
учитељ?     



 

135 
 

потврдан одговор је дало 33 (87% ) ученика, док је 4 (10%)  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 занемарити. 

7. На питање ''Шта  мисле да ли су се у петом разреду боље  снашли ?'' одговори су следећи:        

 исто као и остали – 21 (55%)  ученик 

 боље сам се снашло – 8 ( 21%)  ученика 

 слабије сам се снашао – 6 (16%) ученик 

 остали нису одговорили 

Највећи број ученика је одговорило да су се снашли исто као остали другари, 8 ученика да се чак 
боље снашло, а 6 ученика  је одговорио да се слабије снашло у 5. разреду. 2/3 ученика се добро 
снашло у 5. разреду, али помоћи и осталима да се боље снађу и уклопе у нов начин и организацију 
рада. 

8. На питање „Који предмет највише воле и зашто“? 

Омиљени предмети су им и као разлози које наводе: 

 математика – 16 ученика – занимљива је, добро ми иде и волим да је радим, одувек ме је то 
занимало, наставница је јако добра и знам јако добро математику, боље сам је савладао, занимљиво 
ми је рачунање, наставница је веома добра према нама. 

 географија – 6 ученика – занимљива је, учимо о континентима, градовима и друго, волим 
астрономију, нов предмет и јако занимљив,  свашта сазнајемо о планети земљи и свемиру 

 биологија – 5 ученика занимљива, то ме занима, најзанимљивија, нов предмет и јако занимљив, увек 
учимо нешто ново 

 ликовно – 5 – волим да цртам када служам музику, увек нешто цртамо, волим да цртам (2),  и сликам, 
много је лак 

 физичко – 5 - забавно ми је (2), јер се дружим са другарима и волим спортове (2), играмо фудбал (2)  
и одбојку, кошарку,  

 музичко – 4 – најзанимљивије, занимљива па га зато волим, волим музику много, музичко – 3 – 
најзанимљивије, занимљива па га зато волим, волим музику много 

 информатика – 4 - нов предмет и јако занимљив, обожавам компјутере, зато што се ради са 
компјутерима, разумем се у компјутере 

 историја – 2 - занимљива је, зато што знам како смо успели до данас 

 српски – 1 – забавно за учење 

 немачки – 1 – забавно за учење 

 енглески – 1 – занимљив,  зато га волим 

 то – 1 -  занимљиво ми је и забавно 

 волим све предмете подједнако – 1 
Из напред наведеног види се да су ученицима и стари и нови предмети занимљиви и да их воле, што 
је похвално. Разлози су и у садржају предмета, али и у односу наставника према ученицима... 
Занимљиво је да су им омиљени предмети  они који се сматрају „тежим“, а они „лакши“ су на 4, 5... 
месту. 
 

9. Предмет који  не воле и који им  је тежак и  зашто? 
 
Ученици наводе следеће предмете, а као разлоге наводе: 
 

 није одговорило – 11 ученика – што можемо да предпоставимо да немају тежак предмет 

 немам, све предмете волим, ниједан ми није тежак, сви су ми лаки – 10 ученика или скоро 1/3 говоре 
да им ниједан предмет није тежак и да све предмете воле. 

 немачки – 6 - мало је чудно да се изговара, не волим их, не занимају ме, тежак језик, тежак и тешко 
се учи, нисам га најбоље савладала 
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 енглески – 6 - не волим га, не занима ме, учимо више него у 4., не знам, тежак ми је, нисам га 
најбоље савладала,  имам слабије оцене 

 биологија – 5 - теже ми иде, не волим је, не занима ме, треба је пуно учити, тешка је као предмет 

 математика – 3 – јако је тешка, тежак ми је да га савладам, зато што имамо скраћене часове 

 ликовно – 1 - зато што се црта 

 музичко – 1 - учимо да свирамо 

 српски, музичко – 1 – тешки и не моги ништа да запамтим 

 волим све предмете, али немачки и биологија се чине као тешки предмети - 1 

 не знам – 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, а не да је за 
неомиљеност предмета крив предметни наставник, што је добро.  

 

 

 

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 (ШТО ОВДЕ НИЈЕ ТИПИЧАН СЛУЧАЈ. ИЗУЗЕТНО ДОБРА И 
ЗРЕЛА ГЕНЕРАЦИЈА) 

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 су часови скраћени и када влада страх и нервоза), 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.  

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. 
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4.12 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 2020/2021.год. обавио низ 
управних, кадровских, нормативно-правних и осталих послова. 
 Део послова секретар школе је обављао радом од куће услед проглашења 
ванредног стања у току трајања вандредних мера због заразне болести COVID-19, у 
периоду од 16.03.2020.год. до 31.05.2020.год. 
 
ИЗРАДА НАЦРТА ОПШТИХ АКАТА 
 
 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: 
Статут, 
Правилник о унутрашњој организацији систематизацији радних места (са израдом С1 
обрасца –  систематизација радних места и израдом С2 обрасца – опис послова), 
3. Правилник о раду, 
4. Правилник о правилима понашања у Школи, 
5. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време  
     оставривања образовно-васпитног рада и других активности које организује     
     Школа, 
6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, 
7. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 
8. Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 
9. Правилник о оцењивању и испитима ученика, 
10. Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, 
11. Пословник о раду Школског одбора, 
12. Пословник о раду Савета родитеља, 
13. Пословник о раду Наставничког већа, 
14. Пословник о раду стручних органа и тимова школе, 
15. Пословник о раду Ученичког парламента. 
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  
    потпуности, или делимично престаје потреба, 
22. Правилник о канцеларијском пословању, 
23. Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза, 
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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 2020/2021.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.  
 За време ванредног стања седнице Школског одбора одржаване су онлајн, а 
секретар школе је припремао седнице, сазиве, израђивао записнике и одлуке.  
             Такође у току школске 2020/2021.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 2020/2021год., учествовала у изради документације за 
спровођење поступка јавних набавки мале вредности, где је обавезан члан Комисије за 
јавне набавке и ради на изради конкурсне документације, позива за доставњање понуда, 
одлука и других пратећих докумената везаних за поступак јавних набавки, као и 
објавњивање потребне документације поктенутих поступка на потралу јавних набавки. за 
извођење екскурзија ученика, понуђача за исхрану ученика,  поступак за превоз ученика. 
Због новог портала јавних набавки извршено је усаглашавање са законом доношењм новог 
Правилника о јавним набавкама као и приступ новом корисничком порталу јавних набавки. 
Због пандемије Covid-а 19 вршене су и измене закључених уговора о јавним набавкама 
 
 
КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ 
 
 Од текућих послова и у  школској 2020/2021.год.  секретар Школе радио је на  
изради  решења из области радних односа који су прописани Законом и то решења о 
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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 2020/2021 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 за све запослене. решења о радном времену и остала решења о 
стваривању права и обавеза из радног односа. 
За време ванредног стања секретар школе је израдио решења о раду од куће за све 
запослене. 
У току школске 2020/2021.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 2020/2021.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 2020/2021.год., секретар Школе  урадио је Извештаје за 2020.год., и 
Планове  за 2021.год., за 
Управљање отпадом, 
Инегритет (спречавање корупције). 
Родна равноправност 
 
 УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРАГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ 
 
 У оквиру ових послова секретар школе је током 2020/2021.год. учествовао у тимова 
Школе као стручно лице  пружао помоћ  у раду. 
 
УПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 
У оквиру ових послова секретар Школе учествује и прати спровођење поступака за 
утврђивање одговорности ученика, учествује и прати спровођење поступака за утврђивање 
одговорности за повреду радних обавеза запослених, обрађује пријаве против родитеља 
ученика који нередовно похађају или су престали да похађају Школу. 
Поред ових послова спроведен је и поступак електронског усписа ученика у 1 разред. 
 
ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 
Током  2020/2021. год. пред судовима и другим органима заступања није било, а 
све пристигле тужбе запослених  предате су на даље поступање Јавном   
правобранилаштву 
 



 

140 
 

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. 
                                                                                                              
 
 

4.13 Извештај о раду библиотекара  
      
 
Ове  школске  године  у  библиотеци  је  радио  један  библиотекар  са  пола  радног  времена. У  оквиру  
програма  рада  остварено  је  следеће: 
Планирање  и  програмирање – у  оквиру  кога  је  реализована  разрада  годишњих  и  месечних  планова  
рада. Састављани  су  и  извештаји  о  раду  за  сваки  месец, као  и  годишњи  извештај  о  раду. 
    Матичној   библиотеци  у  Панчеву,  у  октобру, доставља  се  испуњена, веома детаљна  анкета  о  
пословању  библиотеке за  претходну  школску  годину. 
    У  ове  послове  спада  и  састављање  плана  набавке  нове  литературе  за  наставнике  и  ученике  као  и  
финансијске  конструкције планиране  набавке. 
    Направљен  је  и  попис  свих  књига  на  крају  календарске  године  са  њиховом  укупном  вредношћу. 
 
Рад  са  ученицима – Анкета  која  се  спроводи  међу  ученицима  о  новим  насловима  које  желе  да  виде  у  
библиотеци; вођење  евиденције  о  броју  учлањених  ученика; припрема  картона  и  увођење  нових  
ученика  школе; ишчлањивање  ученика  који  су  завршили  осми  разред  и  учлањивање  ђака  првака. 
    Ученици  осмог  разреда  у  мају  месецу  опомињу  се  на  враћање  књига  које  су  дужни  школској  
библиотеци  уз  обавезу  враћања до  краја  месеца. 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. 
Сарадња  са  наставницима  и  директором – одвијала  се  присуствовањем  библиотекара  на  седницама  
ОВ  и  НВ. Са  наставницима  су  вођени  разговори  о  предстојећој  лектири  и  набавци  исте  као  и  о  
набавци  остале  стручне  литературе; о  активностима  поводом  обележавања  Дечије  недеље;Светог  Саве; 
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о  расписивању  литерарног  конкурса  поводом  Дана  школе; активностима  поводом  Светског  дана  књиге 
итд. 
    Наставницима  и  учитељима  пружана  је  помоћ  у  избору потребне  литературе  за  рад  као  и  
набављање  потребних  информација  путем  интернета. 
    У  сарадњи  са  директором  прави  се  финансијски  план  у  вези  набавке  нове  литературе  за  наставнике  
и  ученике. 
 
Библиотечко  информациона  делатност – Вршена  је  обрада  књига: печат, попуњавање  картица, 
евиденција  инвентарних  бројева, утврђивање  сигнатуре  књига, сређивање  књиге  инвентара. 
    У  ове  послове  спада  и  вођење  свакодневног  записника  о  броју  узетих  и  враћених  књига  међу  
ученицима  и  наставницима  и  редовно  информисање  корисника  путем  усмених  и  писмених  приказа  
нових  књига  у  школској  библиотеци. 
    Редовно  је  сређивано  стање  међу  књигама  у  фонду  библиотеке, што  подразумева  измештање, 
слагање  књига, лепљење  дотрајалих  књига, одвајање  дотрајалих  књига  за  отпис. 
    Редовно  се  сви  нови  наслови  уносе  у  посебан  библиотечки  програм  који  представља  неку  врсту  
електронског  каталога  књига. Уношење података у програм прекинуто је на крају 2019. године због 
немогућности програмера да настави сервисирање овог програма. Од јануара 2020. књиге уносим 
искључиво ручно у књигу инвентара. 
    Ове  године  купљено  је  86  нових  наслова  за  ученике  из  области  белетристике  и  научне  књиге  за  
децу, а  целу  акцију  је  финансирало  Министарство  просвете  са  10.000  динара. Укупно  211  књига  је  
поклоњено  школској  библиотеци. Од  тог  броја  121  књига  је  белетристика  за  децу,а 90 су нови  уџбеници 
различитих  издавача  у  циљу  промоције  нових  уџбеника  који  ће  се  примењивати  од  септембра.  Укупан  
број  свих  нових  наслова  у  фонду  библиотеке  за  ову  школску  годину  је  297. 
 
Културна  и  јавна  делатност – Део  сам  Kомисије  за  избор  ученика  генерације . Такође, бирам  и  
поручујем  књиге  које  ће  бити  поклоњене  Вуковцима  и  ученику  генерације. Сарађујем  са  литерарном  
секцијом  у  вези  израде  школских  зидних  новина.  
     8.  септембар  2020. године–  Учешће  у  обележавању  Међународног  дана  писмености. Организација  
изложбе  лепих  рукописа  ученика  школе. 
    11. септембар 2020. – Присуство  угледном  часу  српског  језика  у  одељењу  7/3. 

    24. септембар 2020. – Присуство  угледном  часу  географије  у  одељењу  5/2. 

    14. мај  2021. – Присуство  угледном часу  корелације  географије  и  биологије  у  одељењу  7/2 

Планиране активности које због актуелне  епидемиолошке  ситуације  нису  реализоване: 

- Школски  базар у  септембру 

- Посета Сајму  књига  у  Београду  у  октобру 

- Реализација литерарног  конкурса  за  Дан  школе  у  марту 

- Посета  књижевним  вечерима  са  ученицима  у  Градској  библиотеци  у  току  школске  године 

Стручно  усавршавање– лично  праћењем  стручне  литературе, сарадњом  са   другим  школским  
библиотекарима  на  нивоу  града. 
Похађани  семинари: 

1. „Кооперативно  онлајн  учење  и  онлајн  решавање  домаћих  задатака“ – у организацији 

Удружења „ВЕТ  форум“ из Параћина, К2, П1, електронски – 24  бода( 5  недеља ) – од 7. септембра 

2020. године 
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       4. новембар 2020. – присуство промоцији уџбеника издавачке куће БИГЗ 
 17.  јун  2021. – онлајн  обука  за  дежурне  наставнике  на  завршном  испиту  у  основној  школи  у  
организацији  Министарства  просвете. 

     
 
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  и  то  ретроактивно  зато  што  није  вођен  скоро  30  година  
уназад. Израђени  летопис  за  сваку  школску  годину  поставља  се  и  на  сајт  наше  школе, а чува  се  и  у  
штампаном  облику. До сада  је  урађено  за 15 година  уназад. 
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4.14 Извештај о раду Стручног већа за језике (српски, енглески и немачки 
језик) 
 

Председник: Маријна Илић 
 
1. Адриана Данилов  
2. Ана Албу Савић 
3. Венера Арсенов Бојовић 
4. Данијела Станковић Ћилибрк 
5. Каролина Ђуриш 
6. Соња Илић 
7. Маријана Илић 
8. Маша Вулетић 
9. Оља Новокмет 
 
Редни 

број 

састан

ка 

Датум Тачке дневног 

реда 

Записник Број 

присут

них 

чланов

а 

1.  11.09.20

20. 

Договор о раду 
на месечном 
нивоу - онлајн
 
 
 
 
 
  

 

Септембар  

-Усвајање плана рада већа 

- Израда оперативних и глобалних планова 

- Распоред писмених задатака и контролних вежби 

-Организовање допунске и додатне наставе  

- Израда плана стручног усавршавања 

- План писмених задатака и контролних вежби 

  

октобар  

- План потреба за наставним средствима 

-Координација наставе сродних предмета 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Разматрање наставних метода 

- Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

- Утврђивање мера за постизање бољег успеха 

- Планирање школских такмичења 

- Припрема за организацију Дечје недеље 

- Организација посете Сајму књига  

 

новембар  

- Проблеми са којима се сусрећемо у настави страног језика 

-Анализа наставе ( редовне, додатне и допунске) 

- Припрема представе/програма за обележавање завршетка 

полугодишта 

  

децембар  

-Планирање додатне и допунске наставе у току зимског распуста 

10 



 

144 
 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта  

 

јануар  

- Припреме за прославу Светог Саве  

 

фебруар  

-Планирање рада са ученицима на додатној ннастави 

- Организовање школских такмичења 

- Избор уџбеника и приручника за наредну школску годину 

- Припремна настава за ученике  осмог разреда 

- Обележавање Прешерновог дана 

- Сарадња са Градском библиотеком  

 

март  

- Организација и учешће ученика на Општинском такмичењу из 

Српског језика  

-Анализа резултата са општинско такмичења 

-Планирање рада са ученицима на припреми за окружно такмичење 

Концепција приредбе за Дан школе 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

  

април  

-Актуелна питања 

- Анализа тестова са окружних такмичења  

 

мај  

- Анализа реализованих часова 

- Анализа евентуалних негативних оцена  

- Испостављање мера за поправљање негативних оцена 

  

јун  

- Анализа успеха ученика на крају школске године 

- Анализа реализације наставног програма на крају школске године 

-Извештај о раду већа у протеклој школској години 

-План рада већа за наредну школску годину 

- Анализа реализације стручног усавршавања 

- Подела часова, задужења за наредну школску годину и избор 

руководиоца актива 

- Планирање рада у редовној, додатној и допунској настави; распоред 

писмених задатака и писмених вежби 

- Анализа завршног испита  

2.  21.09.20

20. 

Састанак 

поводом 

Европског дана 

језика ( 26.09.) 

Састанак је одржан онлајн. Договорено да променада буде испред 

библиотеке, а да се остали радови, уколико не буде било места, 

изложе у ходнику школе. 

Поред променаде договорено је и да имамо две улице – улице 

језика, које ће носити називе на енглеском и немачком језику. 

Подела је извршена: 

10 
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- нижи разреди – О. Новокмет, А.С. Албу 

- Виши разреди – остали чланови актива 

Укључени су сви језици који се изучавају у школи, али и сви европски 

језици. Поред тога предложено је и усвојено да се раде и обичаји, 

култура, занимљивости европских земаља. 

3.  21.10.20

20. 

Састанак 

поводом 

међународног 

онлајн 

такмичења - 

Willkommen 

Састанак је одржан онлајн. Договорено је да се саставе спискови 

учесника на такмичењу. Пријава ученика је до 13.11.2020.уз плаћање 

партиципације у износу од 700рсд по ученику. Координатор 

такмичења је и ове године Оља Новокмет, која је већ учествовала са 

својим ученицима на овом такмичењу претходних година. 

Ученици ће се за такмичење припремати онлајн. Наставници ће им 

слати материјал и тестове са такмичења претходних година. 

4 

4.  23.11.20

20. 

Састанак 

поводом 

протеклог 

онлакн 

међународног 

такмичења - 

Willkommen 

Састанак је одржан онлајн. 

Разговор о учешћу и успеху ученика на такмичењу.  

На такмичењу је учествовало 12 наших ученика: Растко Ћулибрк, 

Алекса Беатовић, Милена Миљковић, Матеја Мариновић, Душан 

Гвозденовић, Миа Анђелков, Тадија Поповић, Невена Радић, Лара 

Зарија, Милош Млинар - енглески језик. Тадија Поповић, Тадија 

Милошевић и Јована Вујичин- немачки језик. 

Након завршетка теста, ученици су били у могућности да виде колико 

су бодова освојили и добили су сертификат, а коначни резултати и 

имена ученика који иду у други круг такмичења добићемо до краја 

децембра 2020. 

 

4 

5.  15.1.202

1. 

1. Анализа 

успеха ученика 

на 

међународно

м такмичењу 

из страних 

језика 

(енглески,нем

ачки)- 

Willkommen 

2.Анализа 

успеха на 

међународно

м такмиченњу 

из немачког 

језика - Maria 

Theresiopolis 

1. Осмо Willkommenovo такмичење из страних језика 2020. –коначни 
извештај 

На такмичењу је учествовало 18 наших ученика: Растко Ћулибрк, 

Алекса Беатовић, Милена Миљковић, Матеја Мариновић, Душан 

Гвозденовић, Владимир Лакићевић, Алекса Радивој, Миа Анђелков, 

Ана Торда, Исидора Глигоријев, Тадија Поповић, Невена Радић, 

Тијана Шогор, Лара Зарија, Милош Млинар за енглески језик и Тадија 

Милошевић, Тадија Поповић и Јована Вујичин за немачки језик. 

Након завршетка теста ученици су добили извештај како су урадили 

тест без састава и били су у могућности да одмах одштампају 

сертификат о учешћу. Званични резултати такмичења су објављењи 

31. децембра 2020.  и наши ученици су солидно урадили тестове, али 

нису прошли у други круг такмичења. 

Резултати по разредима: 
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3.Реализован 

пројекат: Keep 

calm and wash 

your hands 

Име и презиме разред број 

бодова 

пласман Језик 

1.Растко Ћулибрк III/1 44+9 4.место енглески језик 

2.Милена 

Миљковић 

IV/3 44 5. енглески језик 

3.Алекса 

Беатовић 

IV/2 43 6. енглески језик 

          

4. Матеја 

Мариновић 

V/1 48 4. енглески језик 

5. Душан 

Гвозденовић 

V/1 44 8. енглески језик 

6. Миа Анђелков V/2 44 8. енглески језик 

7.Aлекса Радивој V/1 - није 

учествовао 

енглески језик 

8. Владимир 

Лакичевић 

V/1 - није 

учествовао 

енглески језик 

9. Исидора 

Глигоријев 

VI/3 - није 

учествовала 

енглески језик 

10. Ана Торда VI/2 - није 

учествовала 

енглески језик 

11.Тадија 

Поповић 

VII/3 46 8. енглески језик 

12.Лара Зарија VIII/2 48 6. енглески језик 
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13.Тијана Шогор VIII/2 47 7. енглески језик 

14. Невена Радић VIII/1 42 12. енглески језик 

15. Милош 

Млинар 

VIII/2 - није 

учествовао 

енглески језик 

          

16.Тадија 

Милошевић 

VI/2 22 17. немачки језик 

17. Тадија 

Поповић 

VII/3 37 8. немачки језик 

18. Јована 

Вујичин 

VIII/2 20 16. немачки језик 

 Овакав вид такмичења је био мање стресан, али са друге стране ми 

апсолутно нисмо у могућности да пратимо до које мере су ученици 

имали помоћ или не. У разговору са ученицима стекли смо утисак да 

су задовољни и да им је овакав вид такмичења јако пријао и да би 

волели да имају опет  такмичење на овакав начин. Издваја се 

коментар да им је посебно било занимљиво и добро то што су 

добијали резултате одмах након такмичења као и сертификате о 

учешћу које су могли да преузму. 

 

2.Међународно такмичење немачког језика 2020. -Maria Theresiopolis 

– Извештај 

На такмичењу, које организује Немачко Удружење „Maria 

Theresiopolis” из Суботице, учествовале су три наше ученице: Невена 

Радић 8-1 са Power Point презентацијом на тему „ Beethoven und ich“ 

,Јована Вујичин 8-2 са саставом „Mein Lehrer Beethoven“ и Лара Зарија 

8-2 са стрипом о Бетовену. 

Дигитални радови су се слали мејлом, а стрип поштом. 

Званични резултати су објављени 31.12.2020., а победнички радови 

ће бити објављени у тројезичном часопису NU „Maria Theresiopolis“, „ 

Guck mal“ и на Facebook страници удружења. 
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Лара Зарија је освојила трећу награду, а Невена Радић и Јована 

Вујичин су похваљене. 

Овакав вид такмичења је био примењиван и претходних година, тако 

да није било ни примедби. 

 3.Пројекат "Keep calm and wash your hands" је покренула наша 

колегиница Марија Станојоска у жељи да нас све повеже и забави у 

тешким тренуцима када смо сви били изоловани и затворени у кућама. 

У пројекту су учествовали ученици од 1. до 8. разреда наше школе. 
И како само име пројекта каже “Keep calm and wash your hands”, деца су 
уживала у прављењу једне поруке на језику који у школи уче или га већ 
знају, при чему су могли да употребе језик који желе. На нашим шареним 
порукама ређали су се енглески, немачки, румунски, мађарски, руски, 
италијански, албански, шпански, јапански, кинески, бугарски и многи 
други језици. 
Овај пројекат 

Овај пројекат посвећен је нашој трагично преминулој колегиници 

Марији Станојоској која је била и покретач, а на састанку је постигнут 

договор да сваке године наставнице српског и страних језика са 

ученицима раде сличне мотивационе пројекте које бисмо посветили 

нашој вољеној Марији. 

 

6.  4.2.2021

. 

Договор о 

датуму 

школског 

такмичења из 

српског, 

немачког и 

енглеског 

језика и 

књижевне 

олимпијаде. 

Школско такмичење из српског језика и школски ниво књижевне 

олимпијаде заказани су за 24.2.2021. 

Наставници који учествују у организацији такмичења: Адријана 

Данилов, Данијела Станковић Ћулибрк и Маша Вулетић. 

Ученици који учествују на школском такмичењу из српског језика:  

Нађа Пријовић (7-2), Новак Келе (7-2), Барбара Будимлић (7-1), 

Анђела Дукић (5-1), Душан Гвозденовић (5-1), Петар Милојков (5-1), 

Тијана Шогор (8-2), Владана Цептенић (6-2), Тадија Поповић (7-3), 

Исидора Глигоријев (6-3), Стефан Ђерић (6-3) 

Ученици који учествују на школском нивоу књижевне олимпијаде: 

Нађа Пријовић (7-2), Ана Лукић (7-3), Маша Дивац (7-3) 

Школско такмичење из страних језика неће бити организовано. За 

такмичење из немачког језика нема заинтересованих ученика. За 

такмичење из енглеског језика се пријавило две ученице 8. разреда 

(Тијана Шогор и Лара Зарија 8-2) тако да се директно пласирају на 

општинско такмичење. 

10 

7.  4.3.2021

. 

1. Анализа 

резултата 

школских 

такмичења из 

српског језика 

и књижевне 

олимпијаде 

1. Школско такмичење није одржано јер Тијана Шогор 
24.2.2021. није била у школи, а свакако је била једини 
пријављени кандидат за ово такмичење, други ученици VIII 
разреда нису желели да учествују. За ученике V, VI и VII 
такмичење се ове године не организује по одлуци 
Министарства просвете. 

4 
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2. Анализа 

резултата 

општинског 

такмичења из 

енглеског 

језика 

Ниједан ученик 8. разреда није желео да учествује на овом 
такмичењу. За ученике 7. разреда Књижевна олимпијада се 
ове године не организује по одлуци Министарства просвете. 
 
2. На општинском такмичењу из енглеског језика учествовале 
су две ученице: Тијана Шогор и Лара Зарија, обе ученице 8-2 
одељења. 
21.2. у ОШ “Бора Радић” у Баваништу одржано је општинско 
такмичење. Наставница енглеског језика Венера Арсенов 
Бојовић и ученице Тијана и Лара постигле су леп успех - Тијана 
Шогор имала је 27, а Лара 26 бодова али нажалост нису се 
пласирале на следећи ниво такмичења. 
 
 
 

8.  22.4.202

1. 

1. Договор о 

организацији 

општинског 

такмичења из 

српског језика 

и језичке 

културе 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржаће се 

у суботу 24.4. у ОШ “Ђура Јакшић”, Ковин. Наставници који учествују у 

организацији такмичења су: Маша Вулетић, Данијела Станковић 

Ћулибрк и Адријана Данилов. На такмичењу учествују само ученици 

осмог разреда основне школе. 

На састанку који је одржан у школи уговорени су детаљи 

организације такмичења (набавка хране и освежења за такмичаре 

као и  наставнике) као и одабир дежурних наставника на такмичењу 

(Јасмина Доловачки и Маријана Илић). 

4 

9.  26.4.202

1. 

1. Анализа 

резултата 

општинског 

такмичења из 

српског језика 

и језичке 

културе 

На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе 

учествовало је 11 ученика из 5 основних школа општине Ковин. Две 

ученице из ОШ “Бора Радић” из Баваништа и ученица наше школе 

Тијана Шогор, пласирале су се на наредни ниво такмичења. 

4 

10.  20.5.202

1. 

Састанак 

поводом 

међународног 

онлајн 

такмичења - 

Willkommen 

Састанак је одржан онлајн. 

Међународно онлајн такмичење из енглеског и немачког језика 

одржаће се у суботу, 22.5., у нашој школи, са почетком у 8 ч. 

 Ученици су на претходном такмичењу, које је одржано у новембру, 

показали да нису спремни да сами од куће учествују на такмичењу, па 

смо одлучили да се овог пута такмичење одржи у школи, а да 

ученици раде тестове онлајн. За ово такмичење плаћена је 

партиципација за 29 ученика. Они ће бити распоређени у две 

учионице и биће им обезбеђени компјутери/лаптопови. Дежурни 

наставници ће бити: Оља Новокмет (координатор), Маријана Илић (за 

енглески језик) и Соња Илић (за немачки језик). ИТ подршку ће 

пружати наставник информатике Милош Лалић и директор школе 

Саша Петровић. 

4 

11.  1.7.2021

. 

Састанак 

поводом 

Састанак је одржан онлајн 4 
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резултата 

међународног 

онлајн 

такмичења - 

Willkommen 

Прелиминарни резултати такмичења објављени су на сајту 

https://www.willkommen.org.rs/ 

Наши ученици су остварили веома добар успех.  

Што се тиче енглеског језика: Ученик трећег разреда, Растко Ћулибрк 

заузео је прво место на ранг листи и пласирао се у други круг 

такмичења. 

3. место на ранг листи заузео је Матеја Мариновић, ученик 5.разреда. 

Немачки језик: Диана Алијевић, ученица 7.разреда на 3.је месту на 

ранг листи. 

Остали ученици су имали такође сјајан број бодова,али нису високо 

котирани на ранг листама. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15 Извештај о раду Стручног већа за друштвене науке (историја и географија) 
 
Председник: Роберт Мучи 

https://www.willkommen.org.rs/
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1. Бранка Спирковић 
2. Видосав Обрадовић 
3. Јелена Дивнић 
4. Роберт Мучи 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  11.9.2020. 1. Усвајање 
извештаја о 
реализацији 
програма Стручног 
већа за друштвене 
науке за  школску 
2019/2020. годину 
 
2. Усвајање 
измењеног 
програма рада 
Стручног већа за 
друштвене науке у 
школској 2020/2021. 
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 2020/2021. 

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. 

 

 

4 

2.  30.9.2020. 1. Усвајање 
записника са 
претходног састанка 
 
2. Избор 
координатора 
 
3. Анализа плана 
рада актива за ову 
школску годину. 
 
4. План активности у 
оквиру часова 
историје и 
географије 
 
5. Организовање 
рада секција, 
допунске и додатне 
наставе 
 
6. Стручно 
усавршавање и 
портфолио 
наставника 
 
7. Разно 

1. Једногласно је усвојен записник са претходног 

састанка. 

2. Председник Стручног већа је уједно и координатор. Све 

колеге равномерно учествују у раду већа. 

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. Чланови Стручног већа за друштвене науке су 

направили планове стручног усавршавања за школску 

2020/2021. годину. Сви наставници поседују фасциклу за 

портфолио, такође попуњавају и дељени документ на 

Гугл диску. 

7. Чланови Стручног већа за друштвене науке активно 

учествују у раду, својим конструкривним коментарима и 

 

 

 

4 
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примерима из наставне праксе доприносе раду већа и 

примени иновација у настави. 

3.  16.10.2020. 1. Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2. Уређивање 

кабинета и набавка 

нових наставних 

средстава 

3. Критеријуми 

оцењивања 

4. ИОП планови 

5. Угледни час 

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 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 

24. септембра. Тема угледног часа био је Сунчев систем. 

 

 

        4 

4.  3.11.2020. 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 различите начине. Са применом вршњачке 

сарадње могу се постићи бољи резултати. 

5. Наставници су изнели своја мишљења о почетку 

припреме ученика за такмичења, чије одржавање ће бити 

неизвесно због тренутних околности везаних за 

пандемију вируса COVID-19. 

     

 

 

4 

5.  23.12.2020. 1. Усвајање 

записника са 

претходног састанка. 

2. Реализација 
програмских 

1. Једногласно је усвојен записник са претходног 

састанка. 

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 

 

4 
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задатака и успех 
ученика на крају 
првог полугодишта. 
 
3. Реализација 
наставе на даљину. 
 
4. Разно. 

географије. Код ученика 8. разреда, 3 ученика имају 

недовољну оцену из географије (сви су из одељења 8-2). 

На крају првог полугодишта нема неоцењених ученика из 

историје и географије. Ученици по ИОП-у напредују у 

складу са сопственим могућностима. 

3. Од 30.11.2020. до 18.12.2020. настава се одвијала 

онлајн, по одлуци Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Поједини ученици нису имали 

техничких могућности да испрате тај вид наставе, па су им 

наставници посредством поште  слали  материјале. 

4. Чланови Стручног већа су разматрали постигнуте 

резултате ученика на крају првог полугодишта и 

разговарали о могућностима за ефикаснију наставу на 

даљину. 

- Наставница географије Бранка Спирковић и наставница 

биологије Маја Обрадовић Вукосављевић одржале су 27. 

новембра 2020. године угледни час на тему заштићених 

природних добара Србије. Ученици 8-2 имали су задатак 

да истраже заштићена природна добра наше земље, 

ураде мултимедијалне презентације, а затим усмено 

изложе своје радове. 

6.  13.1.2021. 1. Усвајање 

записника са 

претходног састанка. 

2. Разматрање 

модела реализације 

наставе на даљину 

са циљем 

побољшања 

квалитета наставе. G 

Suit 

3. Разно 

1. Једногласно је усвојен записник са претходног 

састанка. 

2. - Стручно веће друштвених наука једногласно је 

подржало предлог да се један део часова у току трајања 

наставе на даљину реализује путем Google Meet-a. 

Чланови већа сматрају да се та алатка може користити и 

на часовима обраде, као и на часовима утврђивања 

градива. Google Meet је погодан за праћење присуства 

ученика на часовима. Уколико се наставни материјал 

поставља у Гугл учионици, ученици су дужни да на стриму 

напишу своје име и презиме у термину часова, како би 

наставници били сигурни да они присуствују часовима. 

- Чланови Стручног већа за друштвене науке имају 

искуства са коришћењем онлајн тестова, креираних у 

виду Гугл упитника. Ученицима се даје одређени 

временски период да ураде тест и да га проследе назад 

наставнику. Број и типови задатака прилагођени су 

одређеном временском периоду за решавање теста. 

- Чланови Стручног већа за друштвене науке предлажу да 

се штампани материјал шаље ученицима на 

двонедељном нивоу. 

 

 

4 



 

154 
 

3. Наставници су разменили мишљења везана за 

досадашњу онлајн наставу. 

Састанак је одржан путем Вибера. 

7.  29.1.2021 1. Усвајање 

записника са 

претходног састанка. 

2. Припремна 

настава и такмичење 

3. Угледни час 
 

1. Једногласно је усвојен записник са претходног 

састанка. 

2. Наставници настављају са реализацијом припремних 

часова за ученике 8. резреда, према унапред 

припрмљеним плановима. Поједини ученици се 

припремају за школска такмичења у фебруару. 

3. Чланови Стручног већа за друштвене науке планирају 

да одрже угледне часове у другом полугодишту. Усвојена 

је констатација да примена корелације географије и 

историје има велики значај како на редовним, тако и на 

угледним часовима. 

 

 

4 

8.  5.4.2021. 1. Усвајање 

записника са 

претходног састанка. 

2. Анализа успеха 
ученика на крају 
трећег 
класификационог 
периода 
 
3. Дисциплина на 
часу 

1. Једногласно је усвојен записник са претходног 

састанка. 

2. На крају трећег класификационог периода сви ученици 

су остварили позитиван успех из предмета историја и 

географија. Нема ученика са закљученом опоменом, нити 

неоцењених ученика. 

3. Дисциплина ученика на часовима је задовољавајућа 

што наставницима омогућава несметан рад. У току трећег 

класификационог периода нису се десили већи 

дисциплински проблеми. Поједини ученици су добили 

укоре због великог броја неоправданих часова. 

 

 

4 

9.  16.4.2021. 1. Усвајање 

записника са 

претходног састанка. 

2. Анализа 

постигнутих 

резултата на 

такмичењима и 

анализа припрема 

за Завршни испит 

3. Досадашња 

примена 

савремених 

наставних средстава 

и метода 

4. Избор уџбеника за 

осми разред 

1. Једногласно је усвојен записник са претходног 

састанка. 

2. Чланови Стручног већа за друштвене науке који предају 

одељењима 8-1 и 8-2, написали су анализе урађеног 

комбинованог теста на пробном завршном испиту. 

Анализе су 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 

2021/2022. годину.  

5. У оквиру тачке Разно, чланови већа коментарисали су 

утицај онлајн наставе на ниво усвојеног знања код 

 

 

4 
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5. Разно ученика и разговарали су о различитим начинима 

мотивције ученика за учење у наредном периоду. 

10.  25.6.2021. 1. Усвајање 
записника са 
претходног састанка. 
 
2. Анализа успеха 
ученика на крају 
другог полугодишта 
 
3. Израда плана 
рада Актива за 
наредну годину 
 
4. Израда извештаја 
о раду Актива за ову 
годину 
 
5. Анализа 
такмичења 
 
6. Учешће ученика 
на Међународном 
квизу “Немањићи” 
 
7. ТВ час из историје 
 
8. 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 ће одговарати на  поправном испиту. 

3. 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. 

4. 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.  

5. У школској 2020/2021. години такмичења из географије 

за ученике седмог и осмог разреда отказана су одлуком 

Извршног одбора Српског географског друштва, која је 

донета на састанку 8. фебруара 2021. године. 

У току школске 2020-2021.г. одржано је такмичење из 

историје само за ученике осмог разреда. 25.априла 

2021.г. одржано је Општинско такмичење из историје, у 

Гају у ОШ"Миша Стојковић". Ученица Невена Радић 8-1 

освојила је Прво место са максималним бројем поена 

(45). Дана 15.маја 2021. године одржано је Окружно 

такмичење из историје у Панчеву, у ОШ"Братство и 

јединство". Ученица Невена Радић  освојила је Друго 

место са 43 поена од 45. Пласирала се на Републичко 

такмичење, које је  одржано у Шапцу, 22. маја 2021. 

године. На Републичком такмичењу освојила је седмо 

место са освојених 34 од 40 поена. 

6. Наставница историје, Јелена Дивнић, припремала је 

ученике за учешће на Међународном квизу “Немањићи”. 

Ученици основне школе Невена Радић (8-1), Јована 

Вујичин (8-2) и Богдан Кнежевић (8-2) учествовали су ове 

школске године на Међународном квизу "Немањићи". 

Такмичење је као и прошле године одржано онлајн. 

Овогодишње квиз такмичење које носи назив „Знаменити 

Срби“, наставак је успешног међународног квиз 

такмичења „Немањићи“ које је први пут одржано 2019. 

године. 

7. Наставница историје, Јелена Дивнић, припремила је за 

потребe ТВ настве наставну јединицу "Владавина краља 

Петра I Карађорђевића (утврђивање), Златно доба српске 
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културе 1903-1914." (обрада). Час је емитован 26.4.2021. 

године на ТВ каналу РТС 3. 

8. Чланови Стручног већа за друштвене науке прижељкују 

успешну сарадњу и у току школске 2021/2022. године.  

11.      

12.      
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4.16 Извештај о раду Стручног већа за природне науке (математика, физика, 
хемија, биологија и техника и технологија) 

 
Председник: Ана Ритопечки 
 
1. Александар Милошевић 
2. Ана Ритопечки 
3. Братислав Новокмет 
4. Јасмина Доловачки 
5. Јожеф Секељ 
6. Милош Лалић 
7. Маја Обрадовић Вукосављевић 
 
 
 

 
Школска 2020/2021. година 

 

Редни  
број  
састанк 
а  

Датум  Тачке дневног реда  Записник  Број  
присутни 
х чланова  

1.  14.92020.  1. Анализа плана рада 
већа  
природних наука за  
2019/2020.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  

7  

2.  27.10.2020  1.Усвајање записника са  
предходног састанка   
2.Реализација васпитно  
образовних задатака и 
успех  
ученика на крају првог  
класификационог 
периода.  
3. Усаглашавање  
критеријума оцењивања 
на  
нивоу Актива.  
4.Анализа постигнућа  
ученика по ИОП-у.   
  

1.Усвојен записник са предходног састанка   
2.На основу извештаја наставника групе предмета природних наука  
констатује се да су наставни садржаји за протекли период 
реализовани.  
Разматран је успех ученика на крају првог класификационог периода  
3.Усвојени су критеријуми оцењивања на нивоу Актива.  
4. Ученици који се образују по ИОП-у напредују у складу са својим  
могућностима.  

7  

3.  2.12.2020.  1.Усвајање записника са  
предходног састанка   
2.Прелазак на онлајн 
наставу  

1.Усвојен записник са предходног састанка   
2. Разматрана су искуства у онлајн настави из прошле школске године,
  
размењена су искуства у коришћењу гоогле учионице и такође 
раматране  

7  
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нове опције попут google meet-a и међусовно размењена искуства.   

4.  17.12.2020.
  

1.Усвајање записника са  
предходног састанка   

1.Усвојен записник са предходног састанка   7  

  
   2. Онлајн 

фестивал 
науке  

2. Поставити ученицима у нјиховим google учиовицама линк за праћење  
Фестивала науке и на овај начин промовисати науку.  

 

5
.  

21.12.2
020.  

1.Усвајање 
записника 
са  
предходног 
састанка   
2.Реализаци
ја васпитно  
образовних 
задатака и 
успех  
ученика на 
крају првог  
полугодишт
а.  
  

1.Усвојен записник са предходног састанка   
2.На основу извештаја наставника групе предмета природних наука  
констатује се да су наставни садржаји за протекли период реализовани.  
Разматран је успех ученика на крају првог полугодишта.  

7
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6
.  

13.1.20
21.  

1.Усвајање 
записника 
са  
предходног 
састанка   
2. Предлог 
начина рада 
и  
коришћење  
web алата у  
комбинован
ом моделеу
  
наставе на 
даљину.  

1.Усвојен записник са предходног састанка   
2. Наставници природних наука су врло детаљно разматрали предлог  
мера за унапређење онлајн наставе у оквиру овог стручног већа, а такође  
и у оквиру других стручних тела којима припадајау. Колега Јожеф Секељ  
сматра да смо на добром путу да побољшамо своју онлајн наставу и све  
колеге су сагласне са њим. Он такође сматра, узимајући у обзир  
подељеност ученика у групе (због тога је непосредни контакт са  
ученицима пао на 50% од предвиђеног броја часова, а број часова за  
обнављање пао је на приближно 25%)  да за обраду новог градива и  
домаће задатке требало и даље радити кроз школски рад у гугл учионици.  
Ту спадају сви наставнички матерјали, презентације, корисни линкови,  
тестови, квизови, лабораторијске вежбе... На непосредној настави се  
орјентисати на утврђивање и обнављање градива. На тај начин би  
ученици  добили још јаснију потврду свог рангирања битних чињеница,  
отклонили би сумње око неких детаља у одређенS obzirom na raspored  
dolazaka učenika u školu po grupama i rasporeda časova nastave, predmetni  
nastavnici, u periodu od dve sedmice, samo 50 % od predviđenog broja  
časova imaju neposredni kontakt sa određenom grupom učenika.   
Radi veće pouzdanosti ocena učenika neophodno je da utvrđivanje gradiva  
bude u kontrolisanim uslovima i da bude veći broj ocena. Broj časova za  
obnavljanje i utvrđivanje u neposrednom radu, po grupama, pao je na ~ 25 %  
tj. broj ocena se srazmerno smanjio.   
Можда би због тога за обраду новог градива (материјали предметног наставника, линкови ка 
видео материјалима ...)и домаће задатке (тестови, квизови, задаци,лабораторијске вежбе, 
образовни пројекти ...) требало и надаље радити у  gооglе  учионициi, а на непосредној 
настави се орјентисати, превасходно, на утврђивање  (уб znanja)вид у квалитет знања и 
обнављање градива. На тај начин би ученици добили још јаснију потврду свог рангирања 
битних чињеница и уклонили би сумње око неких детаља у određeној наставној јединици и 
учили би редовније. 
Ана Ритопечки ће у време редовне наставе джати истовремено часове гугле меет-а за оне 
ученике који су код куће и на тај начин постиже континуитет у настави. 
 
 
 
 
 

7
  

7

. 

12.3.20

21. 

1.Усвајање 

записника 

са  

предходног 

састанка  

2. Избор 

уџбеника за 

наредну 

1.Усвојен записник са предходног састанка  

2. Предметни наставници природних наука су изабрали уџбенике за наредну школску годину 

за седми и осми разред. 

7 
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школску 

годину. 

8

. 

1.4.202

1 

1.Усвајање 
записника 
са  
предходног 
састанка  
2.Реализаци
ја васпитно  
образовних 
задатака и 
успех  
ученика на 
крају другог
  
класификац
ионог 
периода.  
 
 

1.Усвојен записник са предходног састанка   
2.На основу извештаја наставника групе предмета природних наука  
констатује се да су наставни садржаји за протекли период реализовани.  
Разматран је успех ученика на крају другог класификационог периода  

7 
 

9

. 

7.5.202

1 

1.Усвајање 

записника 

са  

предходног 

састанка  

2.Разматра

ње 

резултата са 

до сада 

одржаних 

такмичења 

 

3.Упознава

ње 

запослених 

са израдом 

новог 

Рзвојног 

плана за 

период од 

2021-2025. 

4.Разно-

Посета 

просветног 

1.Усвојен записник са предходног састанка   

2.На основу извештаја наставника групе предмета природних наука на до сада одржаним 

такмичењима постугнути су следећи резултати: 

Математика 

Општински ниво 

1. Гвозденовић Душан 5-1, 3.место(наст. Јасмина Доловачки) 

2. Мариновић Матеја 5-1, 3.место (наст. Јасмина Доловачки) 

3. Радивој Алекса 5-2,без пласмана (наст. Јасмина Доловачки) 

4. Цаптенић Владана 6-2, 2.место (наст. Братислав Новокмет) 

5.Митровић Стефан 6-3, 2.место (наст.Братислав Новокмет) 

6. Будимлић Барбара,7-1,3.место (наст.Братислав Новокмет) 

7. Шогор Тијана,8-2,1.место (наст.Братислав Новокмет) 

Окружни ниво 

1. Шогор Тијана,8-2,3.место (наст.Братислав Новокмет) 

2.Митровић Стефан 6-3, без пласмана (наст.Братислав Новокмет) 

7 
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саветника 

(нформациј

а) 

3. Цаптенић Владана 6-2, без пласмана (наст. Братислав Новокмет) 

  

Хемија (наст.Ана Ритопечки) 

Општински ниво  

Седми разред 

1.Барбара Будимлић- 2.место     

2. Новак Келе-2.место 

3. Аљоша Фила-4.место-похвала 

4. Борис Алексић-5.место-похвала 

Осми разред 

1. Страхиња Кривошић- 2.место 

Окружни ниво 

Седми разред 

1.Барбара Будимлић- 2.место     

2. Новак Келе-3.место 

  

Биологија- Одлука СБД да се такмичења из биологије ове школске године не одрже због 

епидемиолошког стања у држави. 

Физика-Школско такмичењеНије одржано,а настваник физике је због личне и здравствене 

безбедности ученика, с обзиром на епидемиолошку ситуацију, изостао са даљег нивоа 

такмичења. 

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају?“- Није одржано 

Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“ 

          Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“ одржано је онлајн 12.04.2021. 

Учествовало је двоје наших ученика и обоје су показали висок ниво знања и освојили дипломе 

у категорији подмлатка:  

2. место  Aњa Кoрaк 7-1  

3. Филип Живaнoв 7-1 
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Ученици су се за такмичење спремали са наставницом биологије, Мајом Обрадовић 

Вукосављевић.  

Ученицима ће у току Недеље Црвеног крста (од 8. до 15. маја 2021. године) бити 

уручене награде и дипломе. 

3. Чланови стручног већа природних наука упознати са израдом новог Рзвојног плана за 

период од 2021-2025. 

4. Нашу школу је посетила Просветна саветница Маријана Овука, просветни саветник из 

Школске управе Зрењанин. Циљ њене посете био је увид у начин рада школе и организацију 

током епидемије COVID-19вируса. Њени утисци су били позитивни, при чему је усмено 

похвалила ваше учешће у многобројним пројектима локалног и међунаредног карактера. 

Такође је дала смернице за евалуацију и самоевалуацију часа и рекла да ће нам тај модел 

бити сотављен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

21.6.20

21 

1.Усвајање 

записника 

са  

предходног 

састанка   

2.Реализаци

ја васпитно  

образовних 

задатака и 

успех  

ученика на 

крају другог 

полугодишт

а.  

3.Анализа 

постигнућа  

1.Усвојен записник са предходног састанка   

2.На основу извештаја наставника групе предмета природних наука  

констатује се да су наставни садржаји за протекли период реализовани.  

Разматран је успех ученика на крају другог полугодишта.  

3. Анализирана су постигнућа ученика по ИОП-у и констатовано је да су она у складу са 

њиховим могућностима. 

4. Наставници природних наука су усагалшавали врсту и тежину питања коју су изабрали за 

Тест за ученика по ИОП-2. Детаљно су разматрани сви тестови и међусобно усаглашени 

критеријуми знања. 

7 
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ученика по 

ИОП-у.   

 4. 

Усаглашава

ње 

критеририју

ма везано 

за питања 

која ће бити 

на Тести за 

завршни 

испит за 

ученике 

који раде 

по ИОП-у 2 

1

1 

24.8.20

21. 

1.Усвајање 

записника 

са  

предходног 

састанка  

2. Анализа 

резултата 

завршног 

испита 

1.Усвојен записник са предходног састанка   

2. Наставници природних наука оних предмета који су на завршном испиту(математика, 

физика, биологија и хемија, извршили су детаљну анализу ретултата које су улченици 

постигли 

МАТЕМАТИКА 

Просечан број бодова освојених на завршном испиту из математике био је 10,09. Општи је 

утисак да је највећи број грешака био у задацима који су захтевали пажљиво читање текста, 

његово разумевање и потом примену математичких знања за његово решавање. Такође, 

проблем су били и задаци у којима је било потребно употрбеити и логички начин 

размишљања. Очекивано, знатно лошије су урађени задаци отвреног типа, у којима је тражен 

поступак. 

Од образовних стандарда који нису урађени са задовољавајућим успехом, издвајају се 

следећи: 

ОСНОВНИ НИВО: 

 МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама 

МА.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе 

МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна 

обим и површину круга датог полупречника) 

СРЕДЊИ НИВО 

7 
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МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна 

вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да 

решава задатке користећи Питагорину теорему 

НАПРЕДНИ НИВО 

МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

МА.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно дати 

МА.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

Да би се резултати поправили у будућности потребно је више интегристи у наставу 

математике задатке које захтевају примену стеченог знања. Такође радити више на 

текстуалним, проблемским задацима и задацима који траже логичко размишњање. Јако је 

важно и подићи свест код ученика о важности завршног испита и мотивисати их да се што 

боље спреме за њега. 

Братислав Новокмет, професор математике 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ/ФИЗИКА 

Успешност по задацима на нивоу школе /табела 11 

Редни број питања VIII1 и 2 

број освојених бодова %  освојених бодова 

  1. (основни ниво, ниво 

препознавања) 

34 75,5 

  2.   (средњи ниво, ниво 

знања) 

33 73,3 

  3.   (средњи ниво, ниво 

знања) 

32 71,1 

  4. (напредни ниво, ниво 

примене знања) 

23 51,1 
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∑(1-2) 122 ~ 67,8 

Питања на завршном испиту су била примерена, с обзиром на начин реализације наставе у 

школама за време пандемије Ковид-19, па се види да су једноставнија у односу на предходне 

године. 

Први задатак, задатак на основном нивоу, је мало лошије урађен од очекиваног, док су 

задаци на нивоу знања, други и трећи задатак, врло добро урађени. Четврти задатак, на нивоу 

примене знања, је одлично урађен. 

На основу средње вредности оцене из физике, на крају школске године  за оба одељења, у 

односу на остварени резултат на завршном испиту (67,8%  је оцена врло добар – 4) види се 

прилично поклапање, односно реално оцењивање у процесу наставе. 

Јожеф Секељ, професор физике 

  

ХЕМИЈА 

Ред

ни 

број 

зад

атка 

Станд

арди 

(ниво) 

Број 

бодов

а по 

задат

ку 

(проц

енат) 

Тип 

задатк

а 

Цео 

зад

атак 

Пол

а 

зад

атка 

Нета

чан 

одго

вор 

Без 

одго

вора 

5. основ

ни 

30 

(66,67

%) 

Затвор

ени 

тип- 

вишест

руки 

избор 

30 0 15 0 

6. средњ

и 

25 (55, 

56%) 

Затвор

ени 

тип- 

вишест

руки 

избор 

25 0 19 1 

7. напре

дни 

11 

(24,44

%) 

Затвор

ени 

тип-

11 0 34 0 
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вишест

руки 

избор 

Пробни завршни испит радио је 45 ученика + 1 ученик по ИОП-у2. На завршном  испиту у 

оквиру Комбинованог теста било је три питања из хемије и то 5, 6, и 7.питање. Резултатаи 

ученика су следећи (табела 12): 

  

Остварени резултат за 1.задатак 66,67% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно 

формулисано и оваква питања су ученици имали на редовним тестовима . Питање је било 

затвореног типа и тицало се хемијске писмености-хемијски симболи.  Ученици су редовно 

понављали хемијске симболе на редовним часовима. 

Остварени резултат за 2.задатак 55,56% (предвиђени стандард је 50%) и може се сматрати 

средњи ниво остварен. 

 Остварени резултат за 3.задатак 24,44% (предвиђени стандард је 20%) и може се сматрати 

виши ниво остварен. 

С обзиром на тежину постављених  питања резултати су могли бити бољи, али је онлајн 

настава очигледно утицала на овакав исход. 

Мере побољшања: 

1. Задатак-Понављати задатке са основног нивоа на часовима редовне наставе у уводном и 

завршном делу часа, јер је мали број ученика био присутан на часовима   припремне наставе . 

Задавати овакве задатке као домаће задатке. Инсистирати на задацима који се односе на 

хемијску писменост. 

Ученик који је радио пробни завршни тест по ИОП-у 2 је успешно решио сва три задатка и 

има 3/3 бода. 

                                                                                                                                            Ана Ритопечки, 

професор хемије 

БИОЛОГИЈА 

У суботу 25.6.2021. ученици 8. разреда су радили комбиновани завршни тест. Свих 46 ученика 

су радили тест, али један од њих је радио тест по ИОП2. 

      Из биологије је било 5 питања: 8-12: 8. и 9. основни ниво знања, 10. и 11. средњи и 

12. напредни. 

       У 8, 9, 10. и 11. задатку тражен је по 1 тачан одговор. У 12. задатку тражено је 4 

тачних одговора за цео бод, односно 3 за 0,5. 

      Задатке основног нивоа 8. и 9. је тачно урадило  93,33% ученика 8. разреда  чиме је 

стандард од 80% задовољен. 
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        Задатке средњег нивоа 10. и 11. је тачно урадило 65,56 % ученика 8. разреда  чиме је 

стандард од 50%  задовољен. 

        Задатак напредног нивоа 12. тачно је урадило 13,33 % ученика 8. разреда. У односу на 

стандард од 20% постигнуће је ниже. Велики број ученика је имало 2 од 4 тачна одговора, али 

се то бодовало са 0 поена. 

       Ученик који је тест радио по ИОП2 имао је 5 питања у складу са својим планом и 

програмом. У свим задацима је био захтев да се заокружи само 1 тачан одговор. Ученик је 

тачно одговорио на једно питање. 

        Онлајн периоди наставе и комбиновани модели наставе су утицали на континуитет у 

учењу, на дугорочност и квалитет наученог код појединих ученика, упркос залагању 

наставника.  У наредној школској години наставиће се са припремом ученика 8. разреда у 

складу са планом и програмом, али и важећим мерама и препорукама. 

                                                            Маја Обрадовић Вукосављевић, професор биологије 

 

1

2 

27.8.20

21. 

1.Усвајање 

записника 

са  

предходног 

састанка  

2. Израда 

записника 

за Стручно 

веће 

природних 

наука 

1.Усвајање записника са предходног састанка  

2. Сачињен записник са састанака Стручног веће природних наука. У школској 2020-21 Стручно 

веће природних наука је одржало 12 састанака 

7 
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4.17 Извештај о раду Стручног већа за уметност и вештине  
(ликовна култура, музичка култура и  физичко и здравствено васпитање) 

 
Председник: Снежана Качина 
 
1. Александар Шушулић 
2. Горан Јеремић 
3. Јовица Атанацков 
4. Снежана Качина 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  11.9.2020. 

године 

( on line) 

1Доношење плана 

културних и јавних 

манифестација(уколико 

буде било могућности) 

2.Утврђивање потреба 

на нивоу већа о 

наставним средствима. 

 

 

1. Договор, анализа реализације прошлогодишњег 

плана. 

2.Договор, анализа постојећих наставних средстава и 

потреба нових. 

3.Договор, подела задужења. 

4 

2.  21.12.2020. 

године 

(он лајн) 

1.Анализа рада у 1. 

полугодишту школске 

2020/21. године 

1.Сходно епидемиолошкој ситуацији, током 1. 

полугодишта, активности по предметима овог тима,  

биле су примерене: 

-одржале су се “Мале олимпијске игре” и Општинско 

такмичење у стоном тенису, где су учествовали ђаци 

наше школе, 

-одржан је, и ове године, конкурс литерарних и 

ликовних радова на тему “Твоја сигурност је у твојим 

рукама”.Такође су учествовали наши ђаци и освојили 

вредне награде, 

-у оквиру музичке културе, користећи он лајн наставу, 

ученици су реализовали, путем презентација, 

обележавање јубилеја, 250-огодишњице рођења 

композитора Лудвига ван Бетовена. 

2 

3.  7.5.2021. 

године (он 

лајн) 

1.Анализа досадашњег 

рада тима током 2. 

полугодишта школске 

2020/21. године 

1.Активности тима током 2. полугодишта, а у оквиру 

предмета појединачно, су следеће: 

-ликовна уметност: конкурс “Свети Сава”, посвећено 

изградњи храма Светог Саве на Врачару.Учествовало 

32 ученика, од 5. до 8. разреда.Такође се радило и 

осликавање ходника мотивима из бајки и ученичке 

лектире.Учествовали су ученици  секције  цртања, 

сликања и вајања. 

-физичко васпитање:општинско такмичење из 

атлетике (27.4.2021.) : 

Јана Салипур 1.место на 100.мет 

Софија Цариц   1.место на 300.мет 

Мија Андјелков 1.место на 60.мет 

4 
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Алекса Радоман 1.место на 60.мет 

Огњен Бредјан  1.место на 600мет 

Андреј Бредјан  1.место на 800мет 

Богдан Кораћ 1.место скок у даљ 

Немања Стојановић 1.место скок у вис 

Павле Колозар 1.место бацање кугле 

Дечаци, штафета,   

1.место, 4×100 мет: 

Матеја Митић  

Алекса Радоман (Павле Коложар) 

Огњен Бредјан  

Страхиња Кривошич  

Саво Ружић 2.место, 300.мет 

Стефан Ђерић 3.место 60.мет 

Матеја Митић 3.место 100.мет 

Николиц Страхиња 1.место скок у вис  

Андрија Дивац 3.место скок у даљ  

Милан Филиповиц 3.место бацање кугле 

-музичка култура: за Дан школе компонована је химна 

“Песма на дар”, коју су извели чланови хорске 

секције, а путем видеа презентована је на сајту школе 

(5.4.2021.) 

 

Окружно такмичење-атлетика: Одрзано  

Страхиња Николић злато скок у вис  

Андреј Бредјан  злато 800 метра 

Огњен Бредјан злато 600 метра 

Павле Колозар  сребро бацање кугле  

Павле Колозар бронза на 100 мет 

Јана Салипур бронза на 100 мет 

Окружно такмичење-фудбал: 

3. место 

 

21.05.2001.год на Окружном такмичењу у кошарци 

наши ученици су заузели друго место. Истог дана 

одржано је и Општинско такмичење у риболову под 

називом "УДИЦОМ ПРОТИВ ДРОГЕ" наши ученици су 

екипно заузели друго место у Општини. Појединацно 

Вакиц Андреј је друго место а Филип Ердес треће 

место. 
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4.18 Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање 
Координатор: Иванка Момиров  
 
1. Иванка Момиров 
2. Одељењски старешина ученика којем је потребна додатна подршка: 

a. Јелена Јовановић   
b. Валентина Жеберан, Вања Рајић, Наташа Николић– 4. Разред 
c. Адриана Данилов, Маја Обрадовић Вукосављевић – 5. разред 
d. Мучи Роберт, Маријана Илић и Лалић Милош  – 6. разред 
e. Данијела Станковић Ћулибрк и Братислав Новокмет– 7. разред 
f. Александар Милошевић и Јелена Дивнић – 8. Разред 

3. Представник Савета родитеља 
 
 
 
 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  9. 9. 2020. 

У 12.00  

1. УСВАЈАЊА 

ПЛАНА РАДА 

СТИО 

2. ДОНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА 

ОДЛУКЕ ЗА 

НОВЕ ИОП - е 

3. РАЗНО 

 

1. УСВОЈЕН ПЛАН РАДА ЗА ШК. 2020/21.  – ПРИЛОГ  

2. ДОНЕТ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈЕ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО 

ИОП – у ОД 1.9.2020/21. – 

У 1/2 – ИОП 1 – одлуком ИРК 

  4/1  – 2 ИОП 1 + 2 ИОП 2 

 4/2  – 1 ИОП 2 

4/3 – 2 ИОП 1 + 2 ИОП 2,   

 5/1 – 2 ИОП 1 

   5/2 – 2 ИОП 1 + 1 ИОП 2,  

  6/1  – 2 ИОП 1 

  6/2 – 2 ИОП – 1 + 1 ИОП 2, 

 6/3   – 2 ИОП – 1  + 1 ИОП 2,  

 7/1 – 3 ИОП – 1  + 1 ИОП 2 + 1 ИОП 3 

 7/2 – 2 ИОП 1 + 1 ИОП – 2 

7/3 – 1 ИОП – 1 + 1 ИОП 3 

 8/1 – 2 ИОП – 1  

 8/2 – 1 ИОП - 2 

ПРЕДЛОГ ТИМА ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ ЗА   ДОДАТНУ ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА У ОБРАЗОВАЊУ У САСТАВУ:  

● Жеберан Валентина, Рајић Вања, Николић Наташа 

– 4. Разред 

● Маја Обрадовић Вукосављевић – 5. разред 

● Илић Маријана и Лалић Милош  – 6. разред 

● Станковић Ћулибрк Данијела и Новокмет 

Братислав – 7. разред 

● Јелена Дивнић – 8. Разред 

● Представник СР 

● Представник УП 

РЕВИДИРАТИ ПОСТОЈЕЋЕ ИОП – е ДО КРАЈА СЕПТЕМБРА 
● НАПРАВИТИ НОВЕ ИОП – е СА СВИМ ОБРАСЦИМА 

ОД 1 – 6 ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ НОВИ ( помоћ око 

5 



 

171 
 

израде педагошких профила и предвиђених 

активности – педагог и учитељ, ОС, предметни 

наставник ) 

● ДАТ ПРИМЕР ПРОПИСАНИХ ОБРАЗАЦА 

ПРИЛОГ – УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ РЕДОВНО И ОНЛАЈН + 
ИОП 1, 2, 3 
 

2.   

30.10.2020. 1. Анализа успеха 

ученика по ИОП – у на 

крају 1. квартала 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Успех ученика по ИОП – у разматран је на ОВ, НВ и утврђено је да 

ученици који се образују по ИОП – у напредују у складу са 

предвиђеним и планираним активностима за 1. полугодиште 2020. 

У 1, 2. и 3. разреду немамо ученике који се образују по ИОП - у, али се 

са 3 ученика у 1. р., 3 ученика у 2. р. и 5 ученика у 3. р  ради 

индивидуализација – од којих 3 ученика у 3. разреду би се од 

полугодишта кренули са радом по ИОП – у 1. 

У првом разреди имамо 2 лична пратиоца који су од велике помоћи 

ученику у уклапању - социјализацији у школску средину и напредак у 

учењу. 

У 4. разреду укупно имамо 4 ученика који се образују по ИОП – а 1 и 

који напредују у складу са прилагођеним програмом и 5 ученика који 

се образују по ИОП – 2 који напредују у складу са измењеним 

програмом и свакако сви показују да има напредка, сем једног ученика 

који наставу прати онлајн и показује стагнацију и назадовање у учењу, 

јер нема ко да му помогне, а и оно што је знао – заборавио је. 

 У 4.р. имамо 2 лична пратиоца који су од велике користи ученику, 

одељењу и учитељима. 

У 5. разреду укупно имамо  4 ученика који се образују по ИОП – а 1  и 2 

ученика који се образују по ИОП – 2., који напредују у складу са својим 

способностима и могућностима уз помоћ предметних наставника. Рад 

се своди углавном на рад у школи, а код куће тај рад и подршка 

изостају, код већине ученика. 

У 6. разреду 4 ученика се образују по ИОП – у 1 и 2  ученика који се 

образују по ИОП – у 2, који напредују у складу са својим 

способностима и могућностима уз помоћ предметних наставника. 

Један ученик по ИОП – у 1 незаинересован је  за рад, а један ученик по 

ИОП – у  2 се јако труди, заинтересован је за рад и добро напредује. 

 У 7. разреду 6 ученика се образују по ИОП – у 1, а 2 ученика који се 

образују по ИОП – у 2,  који напредују у складу са својим 

способностима и могућностима уз помоћ предметних наставника. 

Један ученик по ИОП – у 1 је имао тежак период претходне године, 

који је био последица изазване природом његове болести, па је 

неопходно пажљиво праћење његовог даљег напредовања. 

 У 8. разреду – 2 ученика ради по ИОП – у 1 који напредују у складу са 

својим способностима и могућностима уз помоћ предметних 

наставника, а 1 ученик ради  по ИОП – у 2 и због изостанака и  

породичних проблема слабије напредује у учењу, сем математике где 
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2.      Предлог мера 

за унапређење 

рада са 

ученицима који 

раде по ИОП – у 

  3. Разно 

  

је показао изузетну заинтересованост и највећи напредак. Проблем му 

је и понашање. 

ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН  

   Ученицима омогућити да доживе успех у раду, јер је то 

главни покретач 

2.   Дати им -  дидактички материјал као помоћ у учењу, 

листиће прилагођене њиховим способностима и 

могућностима како би се реализовале планиране 

активности - више пажње посветити ученицима – после 

упутства одељењу, прићи сваком ученику и додатно му 

појаснити шта треба да уради, који је његов задатак... 

 Прилог - Ученици са проблемима у учењу – детаљно по 

одељењима 

  

3.   

28.12.2020. 1.Анализа успеха 

ученика по ИОП – у на 

крају 1. полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматран успех на 1. полугодишту - онлајн  

НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИОП-1, ИОП-2 И ИОП-3 

КРАЈ 1. ПОЛУГОДИШТА школска 2020/2021. година 

Успех ученика је детаљно разматран онлајн на ОВ и НВ. 

У 1. разреду имамо 3 ученика са којима се ради индивидуализација – 

углавном српски,  математика и 1. ученика по ИОП – у 1, који је уз 

помоћ персоналног асистента напредовао у односу на почетак 

школске године из свих предмета. 

 У 2. разреду рађена је индивидуализација са 3 ученика – углавном из 

српског, математике, а 1 ученица и из СОН и енглеског језика. 

 У договору са педагогом предложено је да од 2. полугодишта 2 

ученика раде по ИОП – у 1 - 1 ученица из српског и математике у 2/1, а 

1 ученица  из српског, математике, СОН и енглеског језика у 2/2. 

 У 3. разреду 2 ученика раде индивидуализацију, а 1 ученик из 3/1 је 

предложен за ИОП – 1, из српског језика, математике и енглеског 

језика. 

 У 4. разреду 4 ученика ради по ИОП – у 1 и 5 ученика по ИОП –  у 2. 

Ученици по ИОП – у 1 углавном напредују у складу  својим 

способностима и могућностима. Њихов проблем је нередовно 

похађање наставе, недовољна подршка и праћење рада код куће, па је 

приметна и стагнација у знању. 

Ученици по ИОП – у 2 напредују у складу са измењеним програмом 

наставе и учења и предвиђеним исходима,  сем ученика 4/2 који је 

наставу похађао онлајн, тако да је само 3 пута био у школи и код њега 

је видљива стагнација у знању.  Његово знање је испод очекиваних 

исхода,предвиђених ИОП-ом.Не напредује у складу са својим 
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2.Предлог за нове 

ученике по ИОП - у 1 

 

 

 

 

 

3.Мере унапређења 

рада 

 

4. Разно 

способностима, јер нема ко да ради са њим- И оно што је знао, 

заборавио је. 

 У 5. разреду 4 ученика ради по ИОП – у 1, од којих је 1 ученица 

упућена на ИРК, која до сада није заседала и немамо повратну 

информације о њиховој одлуци и 1 ученик у 5/2 ради по ИОП – у 2. 

Ученици углавном напредују у складу са својим способностима и 

могућностима, осим ученице која је упућена на ИРК, која нередовно 

похађа наставу и нередовно ради домаће задатке.  

У 6. разреду имамо 4 ученика која раде по ИОП – у 1 и 2 ученика која 

раде по ИОП – 2 и углавном напредују у складу са својим 

способностима и могућностима, као и по прилагођеном програму ИОП 

-1, односно измењеном програму – ИОП - 2 

У 7. разреду имамо 6 ученика која раде по ИОП – у 1, по прилагођеном 

програму и 2 ученика која раде по ИОП – 2 односно измењеном 

програму и углавном напредују у складу са својим способностима и 

могућностима, као и у складу са тренутним емотивним стањем, са 

приликама у којима живе или је  у вези са његовим здравственим 

стањем. 

 У 8. разреду имамо 2 ученика која раде по ИОП – у 1, по 

прилагођеном програму и 1 ученика која раде по ИОП – 2 односно 

измењеном програму и  главном напредују у складу са својим 

способностима и могућностима. 

 ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН 

Предлог за нове ученике који ће се од 2. полугодишта образовати по 

ИОП - 1 су следећи ученици: 

2/1  Константинов Анастасија -  српски језик, математика 

2/2 - Удовичић Теодора - српски језик, математика, СОН, енглески 

језик 

3/1 - Ђуричковић Новица - српски језик, математика, природа и 

друштво 

1. ПОБОЉШАТИ МОТИВАЦИЈУ И ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА 

2. РАЗВИЈАЊЕ РАДНИХ НАВИКА               

3. УСВАЈАЊЕ И САВЛАДАВАЊЕ ТЕХНИКА УЧЕЊА 

5.  13.1.2021. 1. Како ученици 

по ИОП - у 

прате 

наставу 

2. Разно 

Чланови СТИО су доставили спискове ученика и начин на који прате 

наставу онлајн - табела прилог 

ПК усвојио предлоге за нове ученике по ИОП - 1 -2/1 - К. А. 2/2 - У. Т. 

3/1 - Ђ. Н. 

 

 

6.  24.2.2021. Предлог за нове ИОП - 

е 1 - примена од 

1.3.2021. 

 

Чланови СТИО су се једногласно изјаснили за нове ИОП - е: 

То су следећи ученици 1. разреда, који имају сметње у развоју и не 

напредују у складу са циљевима и исходима образовања: 
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2. Разно 

Новаков Петар, уч 1- 1 р. 

Аризановић Дуња, уч. 1-2 р. 

Ботић Марија - уч. 1-2 разреда - из физичког васпитања 

Упућујемо свој предлог ПК на усвајање 

ПК усвојио предлог нових ИОП - а 25.2.2021. који ће се примењивати 

одмах 

 ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН 

 

7.   

13.4..2021. 
1. Анализа успеха 

ученика по ИОП – у на 

крају 3. квартала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматран успех на 3. кварталу - онлајн  

НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИОП-1, ИОП-2 И ИОП-3 

Успех ученика је детаљно разматран онлајн на ОВ и НВ. 

У 1. разреду имамо 3 ученика  по ИОП – у 1 – углавном српски,  

математика. Ученик који је већ био на ИОП - у 1  који је уз помоћ 

персоналног асистента напредовао у односу на почетак школске 

године из свих предмета. 

 У 2. разреду, у договору са педагогом од 2. полугодишта 2 ученика 

раде по ИОП – у 1 - 1 ученица из српског и математике у 2/1, а 1 

ученица  из српског, математике, СОН и енглеског језика у 2/2. 

 У 3. разреду 2 ученика раде индивидуализацију, а 1 ученик из 3/1 је 

ИОП – 1, из српског језика, математике и енглеског језика. 

 У 4. разреду 4 ученика ради по ИОП – у 1 и 5 ученика по ИОП –  у 2. 

Ученици по ИОП – у 1 углавном напредују у складу  својим 

способностима и могућностима. Њихов проблем је нередовно 

похађање наставе, недовољна подршка и праћење рада код куће, па је 

приметна и стагнација у знању. 

Ученици по ИОП – у 2 напредују у складу са измењеним програмом 

наставе и учења и предвиђеним исходима,  сем ученика 4/2 који је 

наставу похађао онлајн, тако да је само 3 пута био у школи и код њега 

је видљива стагнација у знању.  Његово знање је испод очекиваних 

исхода,предвиђених ИОП-ом.Не напредује у складу са својим 

способностима, јер нема ко да ради са њим- И оно што је знао, 

заборавио је. 

 У 5. разреду 4 ученика ради по ИОП – у 1, од којих је 1 ученица 

упућена на ИРК, која до сада није заседала и немамо повратну 

информације о њиховој одлуци и 1 ученик у 5/2 ради по ИОП – у 2. 

Ученици углавном напредују у складу са својим способностима и 

могућностима, осим ученице која је упућена на ИРК, која нередовно 

похађа наставу и нередовно ради домаће задатке.  

У 6. разреду имамо 4 ученика која раде по ИОП – у 1 и 2 ученика која 

раде по ИОП – 2 и углавном напредују у складу са својим 
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2. Помоћ у 

напредовању ученика 

по ИОП - у 

3. Разно  

 

способностима и могућностима, као и по прилагођеном програму ИОП 

-1, односно измењеном програму – ИОП - 2 

У 7. разреду имамо 6 ученика која раде по ИОП – у 1, по прилагођеном 

програму и 2 ученика која раде по ИОП – 2 односно измењеном 

програму и углавном напредују у складу са својим способностима и 

могућностима, као и у складу са тренутним емотивним стањем, са 

приликама у којима живе или је  у вези са његовим здравственим 

стањем. 

 У 8. разреду имамо 2 ученика која раде по ИОП – у 1, по 

прилагођеном програму и 1 ученика која раде по ИОП – 2 односно 

измењеном програму и  главном напредују у складу са својим 

способностима и могућностима.  

ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН -  

2. Помоћ ученицима уз прилагођавање садржаја и исхода учења. 

Припремити за крај године нове ИОП - е 

8.  20.5.2021. 1. План уписа 

за ученике 

који Завршни 

испит полажу 

по ИОП - у 2 

2. Образац 2 

 

3. Афирмативне 

мере за уч. 8. 

разреда 

1.урађен план уписа за И. К. који ће завршни испит полагати по ИОП - у 

2. Обављен разговор са учеником , који је прихватио предложене 

профиле и план уписа. 

2. Прихваћен Образац 2 - 2 ученика ради инндивидуализацију - 2 

ученика по ИОП - у 1 и 1 ученик ради по ИОП - у 2 

3. Афирмативне мере за 5. ученика 

Јимеровић Армандо 

Божић Дејан 

Новаков Анђелина 

Удовичић Далибор 

 Коложар Павле 
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9.  7.6.2021. Предлог за нове ИОП - 

е 1 - примена од 

7.6.2021. 

 

 

 

 

 

2. Разно 

Чланови СТИО су се једногласно изјаснили за нове ИОП - е: 

То су следећи ученици 3/1. и 4/2  разреда, који имају сметње у развоју 

и не напредују у складу са циљевима и исходима образовања: 

Јон Мита уч 3 - 1 р. 

Јон Николина , уч. 4-2 р. 

Упућујемо свој предлог ПК на усвајање 

ПК усвојио предлог нових ИОП - а 7.6.2021. који ће се примењивати 

одмах 

 ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН 

- 

 

10.  30.6.2021. Предлог за нове ИОП - 

е 1 - примена од 

7.6.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разно 

Чланови СТИО су се једногласно изјаснили за нове ИОП - е од 

2021/2022: 

То су следећи ученици 1 -1,  2 - 1, 2 - 2, 3 - 1, 3 - 2, 4 - 2,   разреда, који 

имају сметње у развоју и не напредују у складу са циљевима и 

исходима образовања: 

Ђуричковић Милан, уч. 1 - 1  разреда - ИОП - 1  

Константинов Анастасија - 2 - 1 р. ИОП - 1 енглески језик 

Удовичић Теодора, уч. 2 - 2 - ИОП - 2 послат предлог ИРК 

Маријан Новаков, уч. 3 - 1 - ИОП - 1 

Јон Мита уч 3 - 1 р. - ИОП -2 - ИОП - 2 послат предлог ИРК 

Александар Стојановић - уч. 3 - 2 - ИОП - 1 

Филип Стојановић - уч. 3 - 1- ИОП - 1 

Јон Николина , уч. 4-2 р. - ИОП - 2 послат предлог ИРК 

ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН 

ПРЕДЛОГ УПУЋУЈЕМО ПК на УСВАЈАЊЕ 

 ПК усвојио предлог нових ИОП - а  који ће се примењивати од 

2021/2022. г. 

-ПК усвојио предлог нових ИОП - а  који ће се примењивати од 

2021/2022. г. 

 

11.   

30.6.2021. 

1. Усвајање 

записника са 

претходне 

седице 

2. Разматрање 

успеха 

ученика који 

се образују 

по ИОП - у на 

крају другог 

полугодишта 

2020/2021. 

школске 

године 

 

Записник једногласно усвојен 

 

Разматран успех на крају наставне године 2020/2021 - онлајн  

НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИОП-1, ИОП-2 И ИОП-3 

Успех ученика је детаљно разматран онлајн на ОВ и НВ. 

У 1. разреду имамо 3 ученика  по ИОП – у 1 – углавном српски,  

математика, енглески језик и 1 ученица из физичког васпитања. 

Од школске 2021/2022. још 1 ученик М. Ђ. је предложен за ИОП - 1 
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За 3. ученика 1. разреда упућен је предлог ИРК за ИОП - 2 - Н. П., Д. А., 

Н. П.  

 У 2. разреду, у договору са педагогом од 2. полугодишта 2 ученика 

раде по ИОП – у 1 - 1 ученица из српског и математике у 2/1, а 1 

ученица  из српског, математике, СОН и енглеског језика у 2/2. 

Предлог је да А. К. , уч. 2 - 1, ради по ИОП - у 1и  из енглеског језика, а 

ученика Т. У. из 2/2 пређе на рад по ИОП - у 2. Упућен је захтев ИРК. 

 У 3. разреду 3 ученика раде индивидуализацију, а 1 ученик из 3/1 је 

ИОП – 1, из српског језика, математике и енглеског језика. 

Предлог је да од 2021/2022.  још 1 ученик 3 - 1 и 2 ученика 3 - 2  ради 

по ИОП - у 1, а један по ИОП - у 2 - предлог послат ИРК. 

 У 4. разреду 4 ученика ради по ИОП – у 1 и 5 ученика по ИОП –  у 2. 

Ученици по ИОП – у 1 углавном напредују у складу  својим 

способностима и могућностима. Њихов проблем је нередовно 

похађање наставе, недовољна подршка и праћење рада код куће, па је 

приметна и стагнација у знању. 

Ученици по ИОП – у 2 напредују у складу са измењеним програмом 

наставе и учења и предвиђеним исходима,  сем ученика 4/2 који је 

наставу похађао онлајн, тако да је само неколико пута био у школи и 

код њега је видљива стагнација у знању.  Његово знање је испод 

очекиваних исхода, предвиђених ИОП-ом.  Не напредује у складу са 

својим способностима, јер нема ко да ради са њим - и оно што је знао, 

заборавио је. 

У 4 - 2 Н. Ј. упућен захтев ИРК за рад по ИОП - у 2 

 У 5. разреду 4 ученика ради по ИОП – у 1, од којих је 1 ученица 

упућена на ИРК, која је тек у априлу 2021. године заседала и донела 

одлуку да ученица ради по ИОП - у 2 и 1 ученик у 5/2 ради по ИОП – у 

2. 

Ученица по ИОП - у 1 због здравствених разлога и нередовног 

похађања наставе теже савладава програм наставе и учењ, а ученица 

која је тек на крају 2 пол. добила сагласност ИРК редовније долази и 

има напредка.  

У 5 - 2 ученик је са успехом завршио 5. разред уз помоћ предметних 

наставника и дефектолога.  

У 6. разреду имамо 5 ученика која раде по ИОП – у 1, од којих 1 изених 

само из физичког и здравственог васпитања и 2 ученика која раде по 

ИОП – 2 и углавном напредују у складу са својим способностима и 

могућностима, као и по прилагођеном програму ИОП -1, односно 

измењеном програму – ИОП - 2. 

У 7. разреду имамо 6 ученика која раде по ИОП – у 1, по прилагођеном 

програму и 2 ученика која раде по ИОП – 2 односно измењеном 

програму и углавно напредују у складу са својим способностима и 

могућностима, као и у складу са тренутном емотивним стањем, са 
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3. Мере 

уанапређење 

рада са 

ученицима 

који се 

образују по 

ИОП - у 

 

 

 

4. Разно 

приликама у којима живе или је  у вези са његовим здравственим 

стањем. 

 У 8. разреду имамо 2 ученика која раде по ИОП – у 1, по 

прилагођеном програму и 1 ученик која раде по ИОП – 2 односно 

измењеном програму и  главном напредују у складу са својим 

способностима и могућностима, али нередовно похађа наставу, а 

услови у којима живи су крајње нехумани.  

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА ПО ИОП - у ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН -  

ПРИЛОГ ТАБЕЛА СА ДЕТАЉНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

2. Помоћ ученицима који се образују по ИОП - у -   прилагодити  

садржаје и исходе учења.  

КОМЕНТАРИ ЧЛАНОВА СТИО ТИМА: 

- Надам се да ће следећа школска година бити у другачијим 

околностима и да ћемо имати више времена за 

индивидуални рад са децом по ИОП на допунској настави 

уживо, а не онлајн. Па је и то предлог да се појача 

индивидуални рад на часовима допунске наставе 

организоване посебно за њих и наставити и на редовним 

часовима рад са посебним , прилагођеним материјалима. 

- Волела бих да скренем пажњу на чињеницу да Д. С. и У. С.,  

прлазе на предметну наставу и да је потребно анализирати 

како ће они функционисати у петом разреду и на који начин 

ми можемо да се прилагодимо њиховим потребама. Шта ће 

се напр. десити ако ученици имају неки озбиљан контролни 

и писмени задатак?- јако је битно да наставници планирају 

провере на недељном нивоу како би она могла да се 

прилагођава томе и долази за оне предмете где неће 

сметати. Све мора да буде пажљиво испланирано. Ово је 

само моје размишљање, не бих да дуже анализирам. 

Предлажем да то буде тема за неки следећи састанак. 

- Било би лепо када би добили приправника.Он/она би се 

учио/ла раду, а ми би више могли да се посветимо деци 

којима је потребна помоћ. 

- Н. И.7/2 је била на дводневној  екскурзији и одлично се 

снашла у околностима када је требало да функционише 

самостално и у групи, посебно сам била пријатно 

изненађена како се сназила у великом  граду у кретању без 

групе са наставником. Сматрам да је потребно укључити их у 

што више сличних активности. С друге стране, код Ф. Е.  

уочавам драстично назадовање и у социјалном и у 

интелектуалном погледу и сматрам да бисмо морали да му 

нађемо неки модел којим бисмо га вратили себи, а тренутно 

немам ни најмању представу како, јер сам већ доста тога 

пробала и без ефеката. Ј. В. стагнира, али постоји проблем 

који постаје све видљивији код ње, а то је склоност 

манипулацији. Околности у којима сазрева толико су 

доминантни, да ми се чини да су наше шансе никакве. 

Свесна сам да ово нису идеје за решавање проблема, већ 

предочени проблеми, али користим прилику да од колега 

затражи помоћ, јер су то све у основи добра деца, која нам 

полако клизе.  
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- Сматрам да би се то монго лакше постигло да часови трају 

45 мин. 

Уважити све предлоге и помоћи ученицима да се уклопе у своју 

околину, да  савладају оно што је планирано - корак по корак до 

знања. Потребно је сви актери у образовно - васпитној пракси буду 

укључени у решавању свих проблема. 

- 

12.  24.8.2021. 1. Предлог за 

нове ИОП - е 

1 и ИОП - е - 

2 примена од 

1.9.202 

 

2. Разно 

Чланови СТИО су се једногласно изјаснили за нове ИОП - е: 

То су следећи ученици 1. разреда, који имају сметње у развоју и не 

напредују у складу са циљевима и исходима образовања: 

Новаков Петар, уч 2- 2 р. - ИОП - 2 

Аризановић Дуња, уч. 2-1 р. - ИОП - 2 

Никола Петровић - 2 - 3 - ИОП - 2 

Остале предлоге за ИОП - е 2 - ИРК још није разматрала. 

Упућујемо предлог ПК на усвајање 

 ИЗВЕШТАЈ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН 

ПК усвојио предлог нових ИОП - а .9.2021. који ће се примењивати 

одмах од 1.9.2021. 
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4.19 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: Јасмина Доловачки 
1. Саша Петровић 
2. Иванка Момиров 
3. Снежана Корак 
4. Јасмина Доловачки 
5. Јожеф Секељ 
6. Вања Рајић 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1 10. 9. 

2020. 

1. Формирање Тима и 
упознавање чланова  
са планом и 
програмом за  ову 
школску годину 
2. Разно 

1. Први састанак одржан у дворишту школе из 

безбедносних разлога. Чланови Тима упознати са 

планом и програмом за ову школску годину. Договорено 

је да се ради на превенцији од насиља кроз све часове, а 

нарочито часове одељенског старешине. 

Следећи састанак Тима биће одржан по 

потреби. 

4 

2 7. 5. 

2021. 

Дневни ред 

1.Усвајање записника 

са претходнe седнице 

2. Информација о 

онлајн обуци на 

платформи „Чувам 

те“ 

3. Разно 

 

 

Други састанак одржан је онлајн 

1.Усвојен записник са преходне седнице 

2. Чланови Тима сматрају да је обука на Платформи 

„Чувам те“ веома корисна и интересентна за све чланове 

нашег колектива. Платформа „Чувам те“ је национална 

платформа за превенцију насиља у школама. Превенција 

насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера 

и активности које имају за циљ стварање сигурног и 

подстицајног окружења. 

3. Разно-У току протеклог периода није било случајева 

насиља међу ученицима. Све несугласице међу 

ученицима успешно решавају одељенске старешине на 

нивоу одељенске заједнице. 

 

4 
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4.20 Извештај о раду Тима за заштиту од дигиталног електронског насиља 
Координатор: Милош Лалић 
1. Саша Петровић 
2. Момиров Иванка 
3. Милош Лалић 
4. Александар Милошевић 

 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  21.12.2020. 1. Упознавање са 

електронским 

насиљем (пдф фајл у 

прилогу мејла). 

2. Ометање часа 

географије у 

одељењу VIII 2 

3. Разно 

1.    Молим колеге да прочитају садржај пдф фајла 

у прилогу мејла како би се детаљније упознали са 

електронским насиљем и шта све оно може да 

представља. 

2.    У четвртак 17.12.2020. године обавештен сам 

од стране разредног старешине осмог два одељења 

Јелене Дивнић да је у уторак 15.12.2020. на часу 

географије дошло је до ометања наставе и рада 

наставнице. Неко од учесника часа, час је одржан 

преко google платформе за учење тачније преко google 

meet-a, је упадао у реч наставници и прекидао је 

говорећи речи које нису смислене том а ни једном 

другом часу. Како разредни старешина наводи деца 

нису реаговала на тај „упад“, а када су упитани зашто 

нису реаговали рекли су да су мислили да ће 

наставница искључити тог ученика са часа. Ученици 

кажу да не знају ко је то био, или једноставно не желе 

да одају друга из разреда. 

Због немогућности да нормално одржи час наставница 

је исти прекинула и обратила се разредном старешини 

тражећи да се цело одељење казни, јер нису хтели да 

открију ко је ометао час. Разрдни старешина је 

обавестио директора и затражио помоћ у решавању 

случаја. Директор је рекао да нико ван школе није 

могао да се прикључи том часу. Администратор тима за 

наставу на даљину је извукао табелу са учесницима тог 

часа међу којима нема непознатих имена тј имена 

ученика која не припадају том одељењу. 

Мишљења смо, разредни старешин и ја, да је неко од 

учесника часа имао „госта“ на часу тј да је поред себе 

имао неко треће лице које је ометало наставу. 

4 
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3.    Разно 
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4.21 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. Адриана Данилов 
4. Весна Анђелков 
5. Наташа Николић 
6. Стеван Ранковски – Члан школског одбора/Представник локалне самоуправе 
7. Стеван Радивој 6-3 - Родитељ представник Савета родитеља  
8. Нађа Пријовић 7-2 - Ученик представник Ученичког парламента 
 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  29.10.2020. Сачињавање Годишњег плана 
рада 

Састанак одржан онлајн због 

тренутне епидемиолошке ситуације 

и препоручених мера. Директор је 

оформио Тим у септембру. Чланови 

Тима су упознати са Годишњим 

планом рада и једногласно га 

усвојили изузев ученика који се није 

изјаснио. 

8 

2.  30.10.2020. 1. Праћење  резултата 

ученика на крају 

првог квартала 

2. Вредновање резултата 

рада наставника и стручног 

сарадника 

3.Праћење развоја 

компетенција наставника и 

стручног сарадника 

1. Сви ученици су на крају 

1.квартала позитивно 

оцењени. У вишим 

разредима 1 ученик има 

УОСзбог неоправданих 

изостанака. Ученици који 

раде по ИОП-1 и ИОП-2 

напредују у складу са својим 

могућностима и програмом, 

уз помоћ предметних 

наставника. 

2. Наставно особље је било 

принуђено да коригује свој 

4 
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4.Праћење реализације 

Школског програма 

 

 

рад  и уклопи га са 

постављеним Планом и 

програмом наставе за 

ванредне ситуације. Свој 

План наставе предаје 

директору електронским 

путем. Они који предају 

ученицима који раде по ИОП 

-2, у сарадњи са педагогом, 

су направили План за ИОП-2. 

Све планиране наставне и 

ваннаставне активности су 

реализоване на уобичајен 

начин или онлајн. Наставно 

особље је у октобру 

отворило своје Гугл 

учионице у оквиру којих се 

онлајн ради са ученицима. 

Допунска, додатна настава, 

слободне активности и 

изборни предмети се у 

највећој мери одвојају 

онлајн.  

3. Наставно особље и педагог у 

првом кварталу су похађали 

онлајн семинар 

Кооперативно онлајн учење 

и онлајн решавање домаћих 

задатака. Неколицина је 

похађала и онлајн семинар 

Дигитална учионица. 

4. Школски програм се 

реализује у складу са 

планираним активностима. 

*Састанак је одржан онлајн. 

3.  1.12.2020. 1. Разматрање 
Оперативног плана 
основне школе за 
организацију и 
реализацију 
образовно-васпитног 
рада по Посебном 
програму за рад у 
условима пандемије 
вируса COVID-19 који 

Према Допису МНПТР br. 610-00-
01358/2020-07 od 27.11.2020., школа 
је у обавези да хитно донесе 
Оперативни план 
На онлајн састанку Тима  разматран 
је Оперативног плана основне школе 
за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада по 
Посебном програму за рад у 
условима пандемије вируса COVID-

6 
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ће важити до 
18.12.2020. године 

19 који ће важити до 18.12.2020. 
године.  
Чланови Тима су након разматрања 
усвојили  Оперативни  план основне 
школе за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада по 
Посебном програму за рад у 
условима пандемије вируса COVID-
19 који ће важити до 18.12.2020. 
године.  
 

 

 

 

4.  21.12.2020. 1.Праћење  резултата 

ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Вредновање резултата 

рада наставника и стручног 

сарадника 

3.Праћење развоја 

компетенција наставника и 

стручног сарадника 

4.Праћење реализације 

Школског програма 

 

1. На крају 1. полугодишта у 

вишим разредима су сви 

ученици оцењени. Петоро 

ученика има по 1 

недовољну, а двоје по две. 

Двоје ученика имају 

васпитно дисциплинске 

мере са примерним 

владањем и двоје са врло 

добрим. Седморо ученика 

ради по ИОП 2, а по ИОП 1 

петнаесторо. Сви напредују 

у складу са својим 

програмом и могућностима. 

у нижим разредима сви су 

позитивно оцењени и нема 

изречених васпитно- 

дисциплинских мера. 

Петоро ученика ради по 

ИОП 2, по ИОП 1 ради 

осморо, а 

индивидуализација се ради 

са шесторо и сви напредују 

према свом плану, у складу 

са својим могућностима. 

2. Све планиране наставне и 

ваннаставне активности су 

реализоване. Наставно 

особље је у октобру 

отворило своје Гугл 
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учионице у оквиру којих се 

онлајн ради са ученицима. 

Допунска, додатна настава, 

слободне активности и 

изборни предмети су се у 

највећој мери одвијали 

онлајн, а настава у школи до 

30.11.2020. Од 30.11.2020. 

према одлуци Министарства 

настава у вишим разредима 

се одвијала онлајн, а у 

нижим у школи. 

3. Наставно особље и педагог  

су похађали различите 

вебинаре и онлајн семинаре 

током 1.полугодишта због 

неповољне епидемиолошке 

ситуације. 

4. Школски програм се 

реализује у складу са 

планираним активностима. 

*Састанак је одржан онлајн. 

5.  14.1.2021. Нови Оперативни план рада Састанак је одржан онлајн. 
 
Директор школе проследио је 
члановима тима предлог новог 
Оперативног плана који према 
последњем допису Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја треба бити израђен по 
моделу који је примењен од 1. 
септембра 2020. године. 
 
Нови Оперативни план се у односу 
на стари разликује једино по томе 
што је у оквиру плана убачен 
актуелни распоред часова и додат је 
део који се односи на наставу на 
даљину и штампани материјал (овај 
део је био саставни део Оперативног 
плана који је донет новембра месеца 
када су виши разреди прелазили 
искључиво на онлајн наставу). 
 
Молим вас да добро испроверавате 
нови Оперативни план и да, уколико 
уочите неку грешку или сматрате да 
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је неопходна нека измена, јавите 
мејлом. 
 
Чланови Тима сагласни су са новим 
Оперативним планом и није било 
допуна. 
 
Директор је најавио члановима тима 
да ће их обавестити и о опреми која 
је набављена током првог 
полугодишта  и  да ће Тим за 
обезбеђивање квалитета и развој 
установе ускоро имати састанак -  
чим Стручна већа одрже састанке 
који се тичу унапређивања квалитета 
онлајн наставе. Похвале за Стручни 
тим за инклузивно образовање који 
је свој задатак обавио. 
 
 

6.  14.4.2021. 
1.       Праћење  

резултата 

ученика на 

крају 3. 

квартала 

2.        

Вредновање 

резултата 

рада 

наставника и 

стручног 

сарадника 

3.       Праћење 

развоја 

компетенција 

наставника и 

стручног 

сарадника 

4.       Праћење 

реализације 

Школског 

програма 

 

1.       На крају 3. квартала двоје 

ученика је неоцењено: 1 из 

нижих и 1 из виших разреда. 

Остали ученици су позитивно 

оцењени. Четворо ученика 

виших разреда имају васпитно 

дисциплинске мере: двоје са 

УОС и двоје са УНВ. У вишим 

разредима седморо ученика 

ради по ИОП 2, а по ИОП 1 

петнаесторо. Сви напредују у 

складу са својим програмом и 

могућностима. Један ученик је у 

процесу преласка  са ИОП1 на 

ИОП2- решење није 

процесуирано до краја. У вишим 

разредима троје ученика ради 

по ИОП3. У нижим разредима 

петоро ученика ради по ИОП 2, 

по ИОП 1 ради десеторо и 

већина напредује према свом 

плану, у складу са својим 

могућностима. 

2.       

Све планиране наставне и 

ваннаставне активности су 
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реализоване. Наставно особље је у 

октобру отворило своје Гугл 

учионице у оквиру 

којих се онлајн ради са ученицима. 

Допунска, додатна настава, 

слободне 

активности и изборни предмети су се 

у највећој мери одвијали онлајн, а 

настава 

у школи до 15.3.2021. Од 15.3.2021. 

према одлуци Министарства настава 

у вишим 

разредима се одвијала онлајн, а 

у нижим у школи. 

3.       

Наставно особље и педагог  су 

наставили са похађањем 

различитих вебинара и онлајн 

семинара  због неповољне 

епидемиолошке ситуације. 

4.       

Школски програм се реализује у 

складу са планираним 

активностима. 

Термини пробног завршног испита су 

следећи: Математика, 9. април 2021. 

од 12.00; Српски језик, 10. април 

2021. од 9.00; Комбиновани тест, 10. 

април 2021. од 11.30. 

Већином гласова усвојен је списак 

уџбеника 3, 4, 7. и 8. Разред. 

Уџбеници за 3. и 7. разред користиће 

се наредне четири школске године. 

Уџбеници за 4. и 8.  разред 

користиће се током наредне 

школске године.  

На основу изјава родитеља, 

обрађени су подаци о броју ученика 

за које су родитељи дали сагласност 

за одлазак на  екскурзију током 

школске 2020/2021. године. На 
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основу табеле тј. изјаве родитеља, 

ученици свих разреда ће ићи на  

екскурзију. 

**** Ово је коригована верзија 

извештаја јер је у консултацији са 

педагогом школе измењен део 

извештаја који се односи на број 

ученика нижих разреда који похађају 

часове по ИОП1 (уместо 17 сада је 

10). У вишим разредима 1 ученик је у 

процесу преласка са ИОП1 на ИОП2- 

решење није процесуирано до краја. 

У вишим разредима троје ученика 

ради по ИОП3.  

Сви чланови су упознати са 

изменама и није било примедби на 

исте. 

7.  29.4.2021. 
1.    Праћење 

остваривања циљева и 

стандарда постигнућа и 

праћење резултата рада 

ученика - Анализа 

пробног завршног испита 

2.    Праћење развојa 

компетенција - 

Усавршавање наставника 

и стручних сарадника 

3.    Унапређивање рада 

школе и праћење 

резултате рада 

наставника и ученика 

4.    Разно 

 

1.    Термини одржаног 

пробног завршног 

испита су били: 

математика, 9. април 

2021. од 12.00; српски 

језик, 10. април 2021. од 

9.00; комбиновани тест, 

10. април 2021. од 11.30. 

Излазност ученика 8. 

разреда је била 89% 

због оправданог 

изостанка неколицине 

ученика. Ученици нису 

баш у потпутности 

задовољили 

критеријуме у 

савлађивању градива ( 

80% за напредни ниво, 

50% за средњи ниво и 

20% за напредни ниво 

знања. Просечан број 

бодова од максималних 

20 је: 5,6 из математике, 

8,67 из српског језика и 

8,35 из комбинованог 

теста. Нешто нижи 

резултати могу бити 
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последица непажње у 

читању задатака, 

посредан облик рада, 

чињенице да се тестови 

не оцењују и слично. 

Предметни наставници 

су са ученицима 

урадили анализу 

пробног завршног теста, 

указане су им њихови 

пропусти у градиву, али 

и савладани елементи. 

Наставиће се са 

припремом ученика са 

посебном пажњом на 

области где су биле 

највеће грешке у раду 

ученика на тесту. У 

договору са директором 

донета је одлука да 

резултате тестова унесу 

предметни наставници у 

Е-дневник у одељак 

„Активност“ како би и 

родитељи били 

обавештени о 

постигнућима свог 

детета.  У прилогу се 

налази анализа свих 

сегмената пробног 

завршног испита. 

*Члановима Тима 

прослеђени су 

документи са анализом 

пробног завршног 

испита. 

2.    Директор је запослене 

обавестио о националној 

платформи „Чувам те“ која кроз 

обуку и информисање има за 

циљ превенцију насиља. 

Запослени су по завршеној 

обуци добили сертификат и сате 

за усавршавање. Директор је 

запослене упутио да 
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информацију о платформи 

проследе родитељима и 

ученицима, што је и учињено. 

Информација је доступна и на 

званичном сајту школе. 

3.    У школи се константно 

примењује ИКТ. Ученици који 

одсуствују из школе добијају 

материјал кроз Гугл учионицу. 

Одвијају се угледни и 

иновативни часови који су 

заведени.  Примењује се 

пројектна настава и организују 

се пројекти и кроз наставне и 

кроз ваннаставне  активности. 

Обележавају се еколошки 

датуми. Ученици учествују на 

разним такмичењима и 

конкурсима и остварују одличне 

резултате под менторством 

својих наставника. Све ово је 

пропраћено чланцима на сајту 

школе. 

4.    Од 10. маја 2021. педагог ће 

започети тестирање будућих 

првака. 

*** У консултацији са педагогом 

у оквиру анализе пробног 

завршног испита додат је и 

извештај о анализи пробног 

завршног испита по ИОП2 плану 

и програму. Члановима Тима 

прослеђен је документ.  

 

8.  2.7.2021. 
1.    Успех ученика 8. 

разреда у учењу и 

владању на крају 2. 

полугодишта 

2.    Успех ученика од 1. 

до 7.  разреда у учењу и 

1.    У прилогу мејла је свим 

члановима послата  табела 

успеха ученика 8. разреда у 

учењу и владању на крају 2. 

полугодишта. Сви су позитивно 

оцењени. Шесторо ученика 

виших разреда је завршило 
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владању на крају 2. 

полугодишта 

3.    Реализација 

наставних и ваннаставних 

активности 

4.    Унапређивање рада 

школе- школска 

библиотека 

5.    Разно 

  

 

разред према плану ИОП2, док 

је у нижим разредима петоро. 

Двоје ученика виших разреда 

имају васпитно- дисциплинску 

меру и смањену оцену из 

владања због неоправданих 

изостанака. Један ученик нижих 

разреда има васпитно-

дисциплинску меру без 

смањења оцене из владања. 

Нема ученика који треба да 

полажу разредни или поправни 

испит. 

Невена Радић  8-1 је изгласана као 

Ученик генерације. 

2.     У прилогу мејла је свим 

члановима послата  табела 

успеха ученика од 1. до 7. 

разреда у учењу и владању на 

крају 2. полугодишта. Сви су 

позитивно оцењени. Један 

ученик је завршио разред према 

плану ИОП 2. Двоје ученика 

имају васпитно- дисциплинску 

меру и смањену оцену из 

владања. Нема ученика који 

треба да полажу разредни или 

поправни испит. 

3.    Све наставне и ваннаставне 

активности су реализоване у 

складу са дописима МНТПР и 

прописаним мерама. Настава се 

у непосредном облику одвијала 

према комбинованом моделу, а 

посредно путем Гугл учионице, 

мејла, Вибера, али и путем 

штампаног материјала за 

поједине ученике. 

4.     Набавка софтвера за 

библиотеку који би олакшао 

управљање радом библиотеке 

(списак књига, чланова, 
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електронско вођење 

евиденције...) и који би 

омогућио онлајн приступ 

комлетне књижне грађе. 

Набавка нових књига, 

укључујући актуелне уџбенике за 

ученике,  за школску библиотеку 

се врши континуирано током 

целе године. 

5.    Завршни испит за 8. разред 

је реализован: 23.6.2021. српски 

језик, 24.6.2021. математика и 

25.6.2021. комбиновани тест. 

Сви ученици 8. разреда су 

полагали завршни испит, а 

његова анализа биће тема 

следећег састанка. 

Распуст за ученика 8. разреда је 

почео 8.6.2021. за ученике од 1. до 7. 

разреда наставна година је завршена 

22.6.2021. 

*****Састанак је одржан онлајн 

путем мејла. 

  

 

9.  26.8.2021. 1.    Успех ученика у 

учењу и владању 

на крају школске 

2020/2021. 

године 

2.    Реализација 

Школског 

програма у 

школској 

2020/2021. 

години 

3.    Унапређивање 

рада установе у 

школској 

1.    Успех ученика у учењу и 

владању на крају 

школске 2020/2021. 

године је исти као и на 

крају 2. полугодишта. 

Није било ученика 

упућених на разредни 

или поправни испит. 

2.       Школски програм се 

реализовао у складу са 

планираним 

активностима. Наставне 

и ваннаставне 

активности су 

реализоване у складу са 

7 
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2020/2021. 

години – 

примена ИКТ, 

иновације у 

учењу, угледни 

часови, пројектна 

настава 

4.    Анализа 

завршног теста 

5.    Развој 

компетенција и 

стручно 

усавршавање 

наставника и 

стручних 

сарадника 

6.    Посета часова од 

стране педагога и 

директора 

7.    Посета просветне 

саветнице 

8. Самовредновање 

9.    Извештај 

координатора 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

10.Разно 

 

 

 

препорукама и мерама 

прописаних од стране 

МПНТР. Екскурзија се 

реализовала у свим 

разредима изузев 1. јер 

родитељи нису били 

сагласни са 

реализацијом. 

 

3.       У  школи се константно 

примењивала ИКТ. 

Примењивала се Гугл 

учионица током целе 

школске године. 

Одвијали су се угледни 

и иновативни часови 

који су и заведени.  

Примењивала се 

пројектна настава и 

организовали су се 

пројекти и кроз 

наставне и кроз 

ваннаставне  

активности. 

Обележавали су се 

еколошки датуми. 

Ученици су учествовали 

на разним такмичењима 

и конкурсима и 

остваривали одличне 

резултате под 

менторством својих 

наставника. Све ово је 

пропраћено чланцима 

на сајту школе. 

4.     У прилогу се налази 

анализа завршног теста 

ученика 8. разреда. Тест 

је радило свих 45 

ученика и 1 ученик је 

радио тест по ИОП2. 

Према просеку бодова 

на нивоу општине 
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Ковин, наш резултат је 

изнад просека за 1,82, а 

према просеку бодова 

на нивоу округа, наш 

резултат је за 0,56 нижи. 

 

5.        У току ове школске 

године одржан је један 

онлајн семинар   

"Кооперативно учење и 

онлајн решавање 

домаћих задатака". 

Већина наставника је 

реализовала угледне и 

иновативне часове, на 

којима су присуствовале 

колеге. Сви наставници 

и стручни сарадници 

ажурирају своје табеле 

и бодовања везана за 

усавршавања, а Тим за 

професионални развој 

врши проверу истих. 

Педагог ће са 

наставницима у 

наредном периоду 

радити на 

акредитованој обуци 

„Одговоран однос 

према здрављу“. 

  

6.     Извештај педагога о 

посети часовима 

преузет је у целости из 

послатог мејла: „Ove 

školske godine, zbog 

pandemijske situacije, 

poseta časovima je 

svedena na minimalnu 

meru - obišla sam 3 časa 

u 1. razredu, 

prisustvovala sam na 3 

ugledna časa u 1/1 iz 
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Sveta oko nas, iz engle/2 - 

problem ponašanja i 8/1 i 

8/2 razredu u vezi PO, a 

za vreme onlajn nastave 

prisustvivala sam na 4 

gugl mit časova - iz 

srpskog jezika, 

matematike, hemije i 

geografije. 

Tokom godine, obilazila sam sva 

odeljenja od 1 - 8 razreda, 

razgovarajući o učenju, problemima na 

koje nailaze i kako im pomoći. 

Pedagog škole 

Ivanka Momirov“ 

Извештај директора се налази у 

прилогу. 

7.      Просветна 

саветница, Маријана 

Овука била је у посети 

21.4.2021. Том 

приликом, кроз 

конструктивне 

разговоре са 

директором, стручним 

сарадницима и 

координаторима 

појединих тимова, 

похвалила је 

организацију и рад 

школе и дала смернице 

за даљи рад, што је 

навела и у свом 

извештају. 

8.     Извештај Тима за 

самовредновање се 

налази у прилогу. 

 

9.    У извештају о раду овог 

тима налазиће се 
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извештаји са свих 

састанака у току 

школске 2020/2021. 

године. Овај 9. састанак 

је уједно и последњи 

састанак у овој школској 

години. 

10.   У току је израда новог 

ШРП за наредне 4 

године. 

25.8.2021. МПНТР је послало 

дописе, стручна упутства и 

препоруке за школску 

2021/2022. годину. 

***Педагог је послао допуну 

свог извештаја. Чланови 

су обавештени и 

сагласни су са допуном 

да је педагог 

присуствовао угледним 

часовима из немачког и 

енглеског језика у 5-1 и 

5-2.  

  

 

10.  29.8.2021. 1. Усвајање предлога 

оперативног плана 

школе од 1.9.2021. 

1. Свим члановима је мејлом 

прослеђен предлог 

оперативног плана школе од 

1.9.2021. како би се 

изјаснили о сагласности са 

истим. 

7 
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4.22 Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

Координатор: Маша Вулетић 
 
1. Момиров Иванка 
2. Марија Поповић 
3. Весна Анђелков 
4. Хермина Ђукић 
5. Снежана Корак 
6. Маша Вулетић 
7. Адриана Данилов 
8. Бранка Спирковић 
 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  15.9.2020. Рад Тима у 
предстојећем 
периоду. 

Чланови Тима су се усагласили да се редовно одржавају 

мањи састанци Актива и да се настави сарадња на 

часовима редовне наставе,допунске и додатне,пројекте 

наставе. 

8 

  Сарадња стручних 
актива,онлајн 
настава 

Због превенције КОВИД 19 вируса треба осмислити 

часове који трају 30 мин.на најефектнији начин,уз што 

више очигледних примера.Наставници шаљу материјале 

уч.који раде од куће-онлајн. 

 

2.  20.10.2020. Прилагођавање 

наставе на 

редовним часовима 

у школи и онлајн 

платформи 

Извели су се угледни часови-српски језик,географија. 

Наставници редовно сарађују међусобно,консултују се 

око уч.који раде од куће.Покреће се и званична 

платформа-Гугл учионица која ће бити обавезна за све 

наставнике и ученике.Ученици који немају техничких 

могућности да прате наставу онлајн,добијаће штампани 

материјал.Оцењивање ученика врши се у школи на 

редовној настави. 

пројектна настава је веома добро заступљена и 

организована-постављају се радови у холу и ходницима 

школе,објављује са на сајту . 

Редовно су обележени важнији датуми Међународни 

дан писмености,Вуков јубилеј,Дани европских 

језика,Дан толеранције. 

Ученици и учитељице редовно прикладно украшавају 

тематски учионице. 

 

8 
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3.  9.12.2020. Рад Тима у 

новонасталим 

околностима-виши 

раз.раде од куће-

настава на даљину. 

 

Од понедељка,30.новембра 2020.год.ученици виших 

разреда наставу похађају на даљину. 

Сви наставници међусобно сарађују активно да би се 

ђацима олакшало учење .Припремају се часови у Гугл 

учионици,презентације,Гугл мит се одржава по потреби. 

Ученици нижих раз.до краја полугодиђта иду редовно у 

школу,и даље су часови од 30 мин.ученици су подељени 

у групе. 

Пројектна настава је веома успешна-постављени су 

радови на тему превенције вируса,прве помоћи,дечијих 

права. 

Успешно су ученици и виших и нижих раз.учествовали на 

општин.конкурсу на тему безбедности у 

саобраћају.Наставници су им били ментори и 

мотиватори,а доста ученика је и награђено најишим 

наградама.Извештај је на сајту школе. 

Наставници су имали могућности да употпуне своје 

знање и путем онлајн семинара и вебинера . 

8 

4.  20.1.2021. План рада у другом 

полугодишту 

Друго полугодиште је почело 18.јануара 2021.год.у истом 

режиму рада као и на почетку-у септембру. 

Колеге су током зимског распуста по потреби одржале 

допунску и додатну наставу онлајн. 

Договор да се настави са усаглашавањем рада и 

проширивањем међупредметних компетенција где год и 

кад год се укаже прилика-час,презентација,угледни 

час,плакати. 

8 

5.  15.3.2021. Онлајн настава  

Дан школе 

Због погоршане епидемиолошке ситуације ученици од 
5.до 8.раз.прелазе на рад од куће-настава на 
даљину.Договор је да се прати РТС настава,да се 
постављају прилагођени материјали у гугл учионицу ,да 
се одржавају гугл мит часови.Препорука Министарства 
да се оцењивање у школи-уживо у наредном периоду 
одложи. 
 
 
Дан школе ће бити организован у складу са тренутном 
ситуацијом. 
Правиће се плакати,гледати емисије,слушати песме Ђуре 
Јакшћа. 
Појачаће се маркетинг школе акцијом Песма за дан. 

8 

6.  30.42021. Активности до 

завршетка школске 

године 

1.Дан школе је обележен на разноврсне начине,већину 

активности су спровели ученици млађих разреда јер су 

старији разреди били на онлајн настави.Они који су се 

прикључили били су активни у свим програмима-

8 



 

200 
 

ликовним,литерарним,музичким и еколошким.Све 

активности су забележене и објабљене на сајту школе. 

2.Договорено је да се до краја школске године одрже 

угледни часови према динамици која је планирана ако 

за то буду постојали услови-епидемиолошка ситуација. 

3.Ученици су се ангажовали на пољу екологије и заштите 

животне средине-правили су предмете од рециклажног 

материјала,израђивали плакате,изложбе и презентовали 

пројекте на ову тему. 

7.  29.6.2021. Завршетак наставне 

године 

Чланови Тима су протеклу школску годину 

окарактерисали као годину изазова која је захтевала 

многе наставничке вештине и прилагођавање,али и 

учење да би се настава што боље реализовала. 

Пројектна настава је реализована у потпуности. 

Међупредметне компетенције су дошле до пуног 

изражаја-сви су се трудили да што боље и уз различите 

алате помогну ученицима у раду у школи,али највише 

током наставе на даљину. 

Предузетништво се показало кроз многобројне ације 

еклошког карактера . 

Сви чланови Тима су сагласни са горе наведеним. 

8 
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4.23 Извештај о раду Тим за професионални развој 
Тим за стручно усавршавање је стручни тим у Школи, који израђује и реализује план 
стручног усавршавања наставника и стручних срадника.Тим за стручно усвршавање 
образује директор Школе и чине га представици Стручних већа. 
Координатор: Јожеф Секељ 
1. Јожеф Секељ 
2. Иванка Момиров 
3. Сенка Стоја 
4. Марија Поповић - Председник стручног већа за разредну наставу 
5. Маријана Илић - Председник стручног већа за  језике 
6. Роберт Мучи - Председник стручног већа за друштвене науке 
7. Ана Ритопечки - Председник стручног већа за природне науке 
8. Снежана Качина - Председник стручног већа за уметност и вештине  

 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  30.09.2020. 1.  Сагледавање 
постојећег стања на 
основу анализе 
извештаја тима за СУ 
за предходну 
школску годину и 
личних планова 
запослених.  

 
2.   Израда годишњег 
акционог плана 
стручног 
усавршавања за 
текућу школску 
годину у складу са 
одабраним 
приоритетима из 
Развојног плана. 
 
  
 

1. Анализиран и усвојен извештај тима 

за СУ за предходну школску годину и 

констатовано да је план био усклађен 

са личним плановима запослених. 

2. Приложен годишњи акциони план 

стручног усавршавања за 2020/21. 

годину директору школе (урадила кол. 

Новокмет О.) у складу са приоритетима 

из Развојног плана. 

 

 

 

5 

2.  17.10.2020. 1. "Кооперативно 

учење и онлајн 

решавање домаћих 

задатака";  On-line 

seminari VET forum.  

Анализа семинара 

(он-лајн састанак). 

1. Утврђено је да је први већи онлајн 

семинар у нашој школи био обиман, 

захтеван али користан. Садржаји 

обрађени на семинару су примењиви у 

пракси. Сви пријављени су успешно 

завршили семинар под вођством 

Стевана Спајића. 

 

5 
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3.  19 - 

23.12.2020. 

1. Провера бодовања 

у табелама за 

професионални 

развој наставника  и 

стручних сарадника; 

он-лајн заседање.  

 

1.  Извршене провере бодовања 

појединих активности колега у 

табелама за стручно усавршавање у 

установи и акредитованих семинара. 

 

8 

4.  08.04. 2021. Разматрање предлога 

за наредно стручно 

усавршавање 

1. После анализе понуђених онлајн 

семинара, дошло се до закључка да 

нам је, у овом тренутку, 

најинтересантнији: "Тестови и 

оцењивања", Александра Бакрач и 

група аутора. 

Колегиница Оља Новокмет ће ступити у 

контакт и договорити термин 

реализације. 

 

8 

5.  19.08. 2021. Разматрање термина 

за семинар "Тестови 

и оцењивања", А. 

Бакрач и групе 

аутора. 

Усаглашен термин семинара "Тестови 
и оцењивање", А. Бактач и групе 
аутора за крај месеца септембра 
2021.год. Начин одржавања ће бити 
ускладђен са тренутном  
епидемиолошком ситуацијом.  

 

8 

 
 
 

 

4.24 Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију ученика 

 
Координатор: Александар Милошевић  
 
1. Александар Милошевић 
2. Иванка Момиров 
3. Одељењске старешине 7. и 8. разреда 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног 

реда 

Записник 

1.  15.12.2020 План активности са 
ученицима 

У складу са тренутном ситуацијом (пандемијом ковид-а 19) разматрана 

је могућност како помоћи ученицима 7 и 8 разреда око професионалног 

усмерења. Дат је предлог да се изради одређени материјал 

(презентација, упитник..) који ће се у наредном преиоду проследнити 

ученицима онлајн путем.  
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4.25 Извештај о раду Тима за реализацију програма школског спорта и 
спортских активности школе 

 
Координатор: Александар Шушулић 
 
1. Александар Шушулић 
2. Горан Јеремић 
 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  14.08.2020.

год 

1. Усвање записника са 
предходног тима за 
реалитацију програма 
школског спорта и 
спортских активности 
школе. 

2. Предлог тима за 
годишњи план рада 
школског спотра и 
спортских активности. 

3. Разно. 

1.Усвојен записник са предходног тима 

2.У складу са планом и програмо п препорукама 

министарства просвете,науке и технолошког развоја 

усклађен је план и програм рада наставе и ван 

наставних актиности школе и спортског савеза а све у 

складу са препорукама Владе  Србије, због 

епидемиолошких разлога и тренутне ситуације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.План је усаглашен са планом активности спортског 

савеза Општине Ковин 

2.  25.08.2020.

год 

1.Усвајање записника са 

предходог тима. 

2.Договор у вези предстојећих 

Малих олиписких игара у 

организацији спортског савеза 

Општине Ковин. 

3.Разно 

Општинско такмичење у Малим олимпијским играма 

одржано је 1. октобра 2020. године у спортској хали 

наше школе... 

Ученици наше школе заузели су следеће места: 

● Дуња Петровић - 3. место у шаху 

● Ненад Раденковић - 2. место у стоном тенису 

● Андријана Кечина - 2. место у бацању пикада 

● Небојша Чурчиц - 2. место у трци на 100 

метара 

 

3.  30.08.2020

2о.год 

1.Усвајање записника са 

предходог тима. 

2.Договор у вези такмичења у 

стоном тенису које се одржава у 

Скореновцу а у организацији 

спортског савеза Општине Ковин. 

3.Разно. 

У Ооновној школи "Жарко Зрењанин" у Скореновцу 

одржано је 6.10.2020. године Општинско такмичење у 

стоном тенису за дечаке и девојчице основних школа. 

Екипно су наши ученици освојили 3. место. 

И поред проблема са епидемијом која влада и 

забраном рада у великим групама ,ученици наше школе 

успели су да у првом полугодишту постигу завидне 

резултате на такмичењима које сам горе наве. 
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4.26 Извештај о раду Тима за „Еразмус+“ пројекте 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног 

реда 

Записник Број 

присутни

х 

чланова 

1.  18.09.202

0. 

1. 
Конституисање 
Тима 
2. 
Презентовање 
Европског 
развојног 
плана наше 
школе 
3. Израда 
годишњег 
плана 
радаТима 
4. 
Презентација 
Вебинара за 
додатни 
конкурс КА2 
стратешка 
парнерства 

1. Конституисан „Еразмус +“ тим који ће се бавити Еразмус и 

eТwinning пројектима 

2. Презентован Европски развојни план наше школе 

3. Усвојен Годишњи план рада Тима 

3. Презентација и снимак међусекторског вебинара  за 

додатни конкурс за KA2 стратешка партнерства. Снимак 

послат члановима Тима 

 

7 

2.  . 10.2020. 1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Разговор о 

eТwinning 

пројектима 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Разговор о различитим пројектима на нивоу Тима 

7 

3.  7.12.2020 1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Разговор о 

eТwinning 

пројекту 

„Математика у 

корелацији и 

љубави са...“ 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Разрада задатака за пројекат„Математика у корелацији и 

љубави са...“ 

7 

4. .          

5.01.2021. 1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Наставнице Оља Новокмет, Ана Албу Савић и Ана Ритопечки 

су размениле информације о задацима на пројекту. Упознат 

директор школе са досадашњим активностима на овим 

7 
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2. Укључивање 

у још два 

eТwinning 

пројекта 

„LITERATE 

TWINNERS“-

Оља Новокмет 

и „Hocus Pocus 

SCOPUS“-Ana 

Ritopečki 

3. Припремање 

родитељке 

сагласности за 

учешће  наших 

ученика у 

наведеним 

пројектима 

4. Безбедност 

ученика/деце 

на интернету 

пројектима, прављење постера, презентовање наставника, 

потребним Web 2.0 алатима. Директор школе ће ученицима 

учесницима на пројекту презентовати ове алате путем гугл 

меет-а. 

3. Наставница Оља Новокмет припремила је образац 

родитељске сагласности за учешће наших ученика у 

наведеним eТwinning пројектима. 

4. У гугл учионицама постављене презентације које говоре о 

безбедности на интернету и на овоме ће се посебно 

инсистирати. 

5.  25.1.2021 1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Разговор о 

одржавању 

часа о 

безбености на 

интернету 

3. Разговор о 

материјалима 

у оквиру google 

учионица 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Договорена са директором школе да у оквиру да одржи час 
путем google meet-a ученицима учесницима у пројекту 
3. Наставнице Оља Новокмет и Ана Албу Савић су 
презентовале  материјал који ће бити постављен ученицима 
поводом Дана заштите података о личностин (28.1.2021) 

7 

6. 1

.          12.3.2021 

1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Анализа 

активности у 

оквиру 

eTwinning 

пројеката 

-

представљање 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Анализиране активности које су ученици наше школе у 

оквиру својих  eTwinning пројеката. 

https://www.youtube.com/watch?v=yiB2vtdehWc&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=1RJR72ReWr8 

https://www.youtube.com/watch?v=leCdNuV7n98&t=20s 

Учешће у креирању логотипа и постера пројеката 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=yiB2vtdehWc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=1RJR72ReWr8
https://www.youtube.com/watch?v=leCdNuV7n98&t=20s
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ученика, 

прављење 

логотипа и 

постера, 

-поводом Дана 

сигурног 

интернета 

(9.фебруар), 

  

Ученици наше школе су активно учествовали у креирању 

логотипа и постера за пројекте „LITERATE TWINNERS“ и „ Hocus 

Pocus SCOPUS “ 

Дана сигурног интернета 

- Ученици су постављали садржаје на Падлету 

https://padlet.com/ritopeckihem/6sz4e908cj5acioa 

- У оквиру пројекта „LITERATE TWINNERS“, ученице 4.разреда 

учествовале су у заједничком онлајн састанку преко ZOOM 

апликације на тему сигурног интернета 

https://www.youtube.com/watch?v=xAI0vmjY7UM 

- У оквиру пројекта „ Hocus Pocus SCOPUS “, ученици 8.разреда 

учествовали су у заједничком онлајн састанку преко ZOOM 

апликације на тему сигурног интернета 

https://www.youtube.com/watch?v=8PwJ01nrcrA&t=7s 

Ученици 8.разреда укључили су се у још један eTwinning 

пројекат под називом „ CHEMISTRY AT HOME“ 

7.  

26.4.2021. 

1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Анализа 

учешћа на 

ЕРАЗМУС+ 

информативни

м данима (6-

8.4.2021.) 

3. Учешће на 

активностима 

у активним 

пројектима 

eTwinning 

пројекатима. 

-Обележавање 

23.априла-

Дана детета 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Чланови тима који су присуствовали  на ЕРАЗМУС+ 

информативним данима (6-8-4-2021.) поделили су 

презентацију о учешћу на КА2 пројектима мобилности. 

3. Чланови Тима који су укључени у eTwinning пројекте 

редовно преко вибер групе Тима и Школе извештавају о 

тренутним активностима ученика и наставника. Акценат  је 

стављен на нове web2 алате који ученици овом проликом 

уче. Такође у оквиру пројекта „LITERATE TWINNERS“ на 

медијску писменост и коришћење друштвених мрежа 

https://www.youtube.com/watch?v=c8VtwDW6bC8 

https://www.youtube.com/watch?v=S3qZNKdBIV4&t=1s 

Док у пројекту „ Hocus Pocus SCOPUS “,такође web2 алати, 

туристичко представљање града и околине и  представљање 

националних јела. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqfFhhz1Vk4 

https://www.youtube.com/watch?v=IX1c7hszQR8&t=11s 

Обележен 23.априла-Дана детета 

7 

https://padlet.com/ritopeckihem/6sz4e908cj5acioa
https://padlet.com/ritopeckihem/6sz4e908cj5acioa
https://padlet.com/ritopeckihem/6sz4e908cj5acioa
https://www.youtube.com/watch?v=xAI0vmjY7UM
https://www.youtube.com/watch?v=xAI0vmjY7UM
https://www.youtube.com/watch?v=xAI0vmjY7UM
https://www.youtube.com/watch?v=8PwJ01nrcrA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=8PwJ01nrcrA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=8PwJ01nrcrA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=c8VtwDW6bC8
https://www.youtube.com/watch?v=S3qZNKdBIV4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VqfFhhz1Vk4
https://www.youtube.com/watch?v=IX1c7hszQR8&t=11s
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Такође је било много активности у оквиру мешовитих 

тимова. Једна од активности у оквиру пројекта „LITERATE 

TWINNERS“ је била међусобно писање писама 

https://www.youtube.com/watch?v=fz-YNZrgS8I&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=LG0VRsRvshA&t=2s 

Заједничке  активности у пројекту  „ Hocus Pocus SCOPUS “ је 

прављење постера за задате градове. (Сваки тим је извукао 

неки град учесника у пројекту.) Наз задатак је био Измир 

https://twinspace.etwinning.net/141832/home 

8.  28.5.2021. 1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. 

Обележавање 

9.маја-Дана 

eTwinning-а 

3. Учеђће у 

креирању е-

магазина и е-

књиге пројекта 

  

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Ученици наше школе, у оквиру својих пројеката, 

учествовали су у обележавању 9.маја-Дана eTwinning-а кроз 

различите активности:Прављењем видео записа, учешћем у 

заједничком видеу и креирањем садржаја на заједничком 

падлету. 

https://www.youtube.com/watch?v=vEfib_BV2Tw 

https://www.youtube.com/watch?v=tvtNtzW0V7I 

https://padlet.com/ritopeckihem/oc1mbglc95qfaaj7 

 Такође, за Дан Европе су наставнице Оља Новокмет и Ана 

Албу Савић правиле разгледнице нашег окружења. У Овој 

активности у оквиру пројекта  „LITERATE TWINNERS“ 

учествовали наставници из читаве Европе. Ово је 

организовала   Etwinning група за инклјузивно образовање. 

https://issuu.com/msmolcec/docs/europen_day_9_may_2021__

1_ 

Такође, за Дан Европе су наставнице Оља Новокмет и Ана 

Албу Савић правиле разгледнице нашег окружења. У oвој 

активности учествовали наставници из читаве Европе. Ово је 

организовала   Etwinning група за инклјузивно образовање. 

https://issuu.com/msmolcec/docs/europen_day_9_may_2021__

1_ 

3. На крају пројекта ученици и њихови наставници 

учествовали су у стварању заједничких електронских књига и 

магазина. 

7 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fz-YNZrgS8I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LG0VRsRvshA&t=2s
https://twinspace.etwinning.net/141832/home
https://www.youtube.com/watch?v=vEfib_BV2Tw
https://www.youtube.com/watch?v=tvtNtzW0V7I
https://padlet.com/ritopeckihem/oc1mbglc95qfaaj7
https://issuu.com/msmolcec/docs/europen_day_9_may_2021__1_
https://issuu.com/msmolcec/docs/europen_day_9_may_2021__1_
https://issuu.com/msmolcec/docs/europen_day_9_may_2021__1_
https://issuu.com/msmolcec/docs/europen_day_9_may_2021__1_
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https://www.storyjumper.com/book/read/105277166/6084977

0b0cb1 

https://view.genial.ly/609c3920db28e00da4d85db8/interactive-

content-glossary-of-mediaandsocial-media-literacy-related-

vocabulary 

https://online.pubhtml5.com/cgme/mwvc/#p=10 

https://www.ourboox.com/books/literate-twinners-project-

report/ 

9.  

30.6.2021. 

1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. 

Дисеминације 

пројеката 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Урађене дисеминације пројекта 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2020-

2021/litterate-twinners 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2020-2021/hocus-

pocus-scopus 

7 

10.  

27.8.2021. 

1. Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Састављање 

извештаја за 

школску 2020-

21.годину 

1. Усвојен записник са предходног састанка 

2. Састављен извештај за школску 2020-21.годину. 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.storyjumper.com/book/read/105277166/60849770b0cb1
https://www.storyjumper.com/book/read/105277166/60849770b0cb1
https://view.genial.ly/609c3920db28e00da4d85db8/interactive-content-glossary-of-mediaandsocial-media-literacy-related-vocabulary
https://view.genial.ly/609c3920db28e00da4d85db8/interactive-content-glossary-of-mediaandsocial-media-literacy-related-vocabulary
https://view.genial.ly/609c3920db28e00da4d85db8/interactive-content-glossary-of-mediaandsocial-media-literacy-related-vocabulary
https://online.pubhtml5.com/cgme/mwvc/#p=10
https://www.ourboox.com/books/literate-twinners-project-report/
https://www.ourboox.com/books/literate-twinners-project-report/
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2020-2021/litterate-twinners
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2020-2021/litterate-twinners
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2020-2021/hocus-pocus-scopus
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php/2020-2021/hocus-pocus-scopus
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4.27 Извештај о раду Тима за процену и спровођење безбедности у школи 
 
Координатор: Наташа Николић 
 
1. Наташа Николић 
2. Александра Милошевић 
3. Јелена Дивнић 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  1.09.2020. 1.Формирање тима 
2. Договор о раду 

Тим чине три члана  Јелена Дивнић, Алексанндра милошевић и 

координатор Наташа Николић.”. Договорено је да се у току ове 

школске године више ради на безбедности школског дворишта, 

али и његовом естетском изгледу. 

 

4.28 Извештај о раду Тима за естетско уређење школе 
Координатор: Јовица Атанацков 
 

1. Саша Петровић 

2. Јовица Атанацков 

3. Маја Обрадовић Вукосављевић 

4. Валентина Жеберан 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  17.9.2020.. План рада Тима 

Усвојен је годишњи план рад ТимaДоговорено да се  одложе  

започети  пројекати у осликавању школе због  настале ситуације 

око ковида 19. 

2.  6.10.2020 Обнављање намештаја и 
опреме 
 

Договорено да се приступи обнављању опреме у школи 

3.  10.11.2020 Обнављање намештаја и 
опреме 
 

Постављен телевизор  у холу  и повезан са рачунаром те се 

звонјенје у  школи за почетак часа и распоред  звона може 

пратити. Поставлјене беле табле у свим учионицама  

4.  16.12.2020 Обнављање 
намештаја и опреме 

 

Постављен телевизор захваљујући донацијии  и  залагању 

директора  на  међуспрату   где че бити приказивани пригодни  

садржаји .Украшена и постављена јелка на међуспрату. 
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4.29 Извештај о раду лица задужених за контролу забране пушења 
 

Редни број 
састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник 

1.  17.9.2020. 1. Формирање тима 
2. Договор о раду 
3. Обилазак школе и школске околине како би се утврдило 
постојање знакова и натписа о забрани пушења   

1. Тим сачињавају Раић Вања и Атанацков Јовица  
Координатор 
2. Договорено је да се запослени подсете о забрани 
пушења у просторијама школе  . 
3.Утврђено да сви знакови и обавештења  постоје -нису 
оштечени. 

2.  16.10.2020 1.Редовна контрола о поштовању забране пушења Све мере се у потпуности поштују  

3.  12.11.2020.    1.Редовна контрола о поштовању забране пушења Све мере се у потпуности поштују 

4.  29.11.2020 1.Одлуком министарства просвете  настава се одвија на 
даљину па је тим опрестао са радом до повратка  у школу 

Састанак одржан путем вибер групе. 

5.  26.1.2021 1.Обилазак школе и школске околине како би се утврдило 
постојање знакова и натписа о забрани пушења   

Утврђено да сви знакови и обавештења  постоје -нису 
оштечени. 
Све мере се у потпуности поштују 
 

6.  19.2.2021  1.Редовна контрола о поштовању забране пушења Све мере се у потпуности поштују 

7.  29.3.2021 1.Одлуком министарства просвете  настава се одвија на 
даљину па је тим опрестао са радом до повратка  у школу 

Састанак одржан путем вибер групе. 

8.  22.4.2021 1.Одлуком министарства просвете  настава се одвија на 
даљину па је тим опрестао са радом до повратка  у школу 

Састанак одржан путем вибер групе. 
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4.30 Извештај о раду Ученичког парламента 
Координатор: Јелена Дивнић 
 
1 Јелена Дивнић 
2 Јовица Атанацков 
 
Тијана Kиферов 7-3 
Невена Брадањи 7-3 
Богдан Кнежевић 8-2 
Елена Томашевић 8-2 
Стефан Савић 7-1 
Мила Досковић 7-1 
Анђела Ранков 8-1 
Невена Радић 8-1 
Нађа Пријовић 7-2 
Исидора Богдановић 7-2 
 
Председник Ученичког парламента: Невена Радић 8-1 
Заменик председника Ученичког парламента: Елена Томашевић 8-2 
Два ученика који ће бити чланови Школског одбора: Невена Радић 8-1 и Анђела Ранков 8-1 
Два ученика који ће бити чланови Савета родитеља: Тијана Киферов 7-3 и Невена Брадањи 7-3 
Члан Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Нађа Пријовић 7-2 
Члан Стручног актива за развојно планирање: Богдан Кнежевић 8-2 
Члан Тима за Самовредновање: Стефан Савић 7-1 
Ученик 7. разреда - Члан Комисије за доделу похвале "Свети Сава": Мила Досковић 7-1 
Ученик 7. разреда - Члан комисије за доделу похвале "Ученик генерације": Исидора Богдановић 7-2 
 
 
 
 
 
 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  12.9.2020.г. 1. Договор око рада 

Ученичког парламента 

2.  Уусвајање програма рада 

Ученичког парламента 

3. Одабир председника и 

подпредсеника Ученичког 

парламента 

4. Одабир чланова за 
Ученичког парламента за 
учешће у школским 
Тимовима и Стручним 
активима 

1. У договору са децом, оформљена је 

група на Виберу-ПАРЛАМЕНТ. Прва 

седница је одржана преко 

групе.Деца су упозната са радом 

парламента. 

2. Усвојен је програм рада Ученичког 

парламента. 

3. Деца су гласала и изабрана је 

Невена Радић 8-1 као председник и 

Елена Томашевић 8-2 као заменик 

предсеника. 

4. Изабрани су чланови Ученичког 

парламента за учешће у школским 

10 
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5. Упознавање са 
извештајима о раду 
установе 

6. Договор о састанку у 
школском дворишту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тимовима и Стручним активима:Два 

ученика који ће бити чланови 

Школског одбора: Невена Радић 8-1 

и Анђела Ранков 8-1 

Два ученика који ће бити чланови 

Савета родитеља: Тијана Киферов 7-

3 и Невена Браданји 7-3 

Члан Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе: Нађа 

Пријовић 7-2 

Члан Стручног актива за развојно 

планирање:Богдан Кнежевић 8-2 

Члан Тима за Самовредновање: 

Стефан Савић 7-1 

Ученик 7. разреда - Члан Комисије 

за доделу похвале "Свети Сава": 

Мила Досковић 7-1 

Ученик 7. разреда - Члан комисије за 

доделу похвале "Ученик 

генерације": Исидора Богдановић 

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. Договорено је да се 14.9.2020.,после 

шестог часа,у школском 

дворишту,одржи други 

састанак,уколико постоје неке 

нејасноће,како би се оне 

разјасниле.Састанак би се одржао уз 

мере взаштите. 

2.  16.9.2020. 1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

2. Мишљељње чланова 

Парламента о  

организацији наставе 

3. Мере заштите 

4. Разно 

 

1. Записник са претходне седнице  

усвојен 

2.  Када је организација наставе у 

питању ученици су се сложили да 

им је прилично конфузно. Морају да 

прате наставу на РТС-у и раде 

домаћи, а дешава се да се у школи 

час не поклапа са оним што су 

пратили и објашњења лекције су 
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различита. Ученици седмог разреда 

су нагласили да им нарочито тешко 

пада када добију од наставника 

задатак да ураде домаћи своје 

групе, друге групе и домаћи који се 

зада на часу. Ученици осмог разреда 

су предложили да када се уведе 

Googl classrum да наставници 

покушају да усагласе предавања и 

задатке  групи А и Б и да  настава на 

РТС-у буде више информативна, без 

записивања и домаћих задатака. 

3. Ученици примећују да се мера 

заштитее не придржавају сви исто. 

Маске не носе сви, са прскалицама 

се игра, Предложили су изненадне 

контроле директора и дежурних 

наставника и да се уведе дежурство 

ученика. Тако би они могли да 

помогну помоћним радницима. 

Истакли су гужву код улаза у школу, 

приликом дезинфекције. Богдан је 

истакао да је проблем када имају 

физичко дечаци се пресвлаче у 

учионици и на часу не носе маске, а 

приликом одласка до хале дечаци 

су били критиковани што немају 

маске! 

Питају се зашто не могу спорт да 

имају на физичком, када многи од 

њих тренирају и баве се спортом. 

У школском дворишту,такође се не 

носе маске, не држи се дистанца. 

Иако се већина чланова Парламента 

пита чему ношење маски када је  до 

школе јне носе и не држе дистанцу. 

Председница Парламента је 

нагласила да она поштује све мере 

јер се плаши за баку и деку. 

Заменица председнице је на крају 

нагласила да би требали да се 

трудимо да нормално кренемо у 

школу. 

4. У разговору са децом примећена је, 

од самог почетка њихова озбиљност 

и посвећеност у раду у Парламенту,  
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Договорено је да Парламент заседа 

бар једном месечно, а по потреби и 

више пута, као и да Извештај они 

прво прочитају, допуне и затим да 

се пошаље директору. 

 

3.  27.11.2020.г. 1.Усвајање записника са претходне 

седнице 

2. Прелазак на Онлај наставу 

3. Разно 

1. Записник са претходне седнице 

једногласно усвојен. 

2. Два ученика која су била присутна 

сагласна су да је  прелазак на онлајн 

наставу  тежи за ученике, јер они 

лакше усвајају градиво уз живу реч 

наставника,објашњења,усмеравања. 

Истакли су да поједини ученици 

немају рачунар, приступ онлајн 

настави, интернет и да би 

наставници требали да имају 

разумевања за њих. Имају пар 

наставника нових и још нису 

упознали њихов рад, оцењивање, а 

већ се прелази на онлајн 

наставу.Незгодан им је gogl meet 

када је усмено одговарање у 

питање-непријатност, 

страх,трема...Са друге стране, у 

учионицама је хладно, ситуација са 

вирусом све гора, само би волели да 

могу да дођу у школу и усмено 

поправе оцене.Преписивања међу 

ученицима ће бити, али наставници 

би требали да имају 

разумевање.Замолили су 

наставнике да организовано шаљу 

захтеве, како би им било лакше да 

ураде све задатке. 

 

3. Ученици су на крају нагласили да би 

волели да Друго полугодиште крене 

нормално и да се њихова реч, реч 

Ђачког парламента чује.  

10 

4.  21.1.2021. 1. Усвајање 

записника са 

претходне 

седнице 

2. Давање 

мишљења о 

избору кандидата 

1. Записник са претходне седнице 

једногласно усвојен. 

2. У складу са епидемиолошком 

ситуацијом састанак Парламента је 

одржан путем Вибер-

а.Координатор,наставница Јелена 

Дивнић,  у групи "Парламент"је 
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за доделу 

похвалнице”Свети 

Сава”  

Седница је 

одржана преко 

Вибер групе 

”Парламент”. 

послала извештаје одељењских 

старешина о кандидатима, Емилији 

Девић 8-1 и Богдану Кнежевићу 8-2. 

         Ученици, њих десеторо, чланови 

Парламента, гласали су појединачно 

поруком, наставници.Емилија и Богдан су  

имали једнак број гласова, по 5. Треба истаћи 

да је Богдан члан Парламента и да је гласао 

за своју другарицу Емилију. 

         Закључак је да је мишљење 

Парламента да су оба кандидата,Емилија и 

Богдан, једнако заслужни да понесу 

похвалницу "Свети Сава". 

 

5.  11.06.2021. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице 

2. Давање мишљења о 

избору кандидата за “Ђака 

генерације” 

3. Разно 

1. Записник са претходне седнице је 
једногласно усвојен 

2. Наставник Јовица је прочитао 
предлоге одељењских старешина за 
“Ђака генерације”. У 8-1 то је Невена 
Радић, а у 8-2 су два предлога: 
Тијана Шогор и Страхиња Кривошић. 
Након тога, тајним гласањем, 
чланови Парламента су гласали. 
Невена Радић је напустила гласање, 
јер је била један од предложених 
кандидата.Невена и Тијана добиле 
су пи три гласа.Наставник Јовица је 
путем Вибера позвао Невену  
Брадањи и Тијану, Киферов, које из 
оправданих разлога нису 
присуствовале седници. Обе су дале 
свој глас Невени Радић. Тако да је 
мишљење Ђачког парламента да би 
Невена Радић требала да буде “Ђак 
генерације”. 

3. Са Милом Досковић наставник није 
могао да ступи у контакт. Свакако , 
њен глас не би утицао на резултат 
гласања: 5 за Невену Радић и 3 за 
Тијану Шогор. 
 
Координатор Парламента 
наставница јелена Дивнић није 
присуствовала седници, као 
одељењски старешина и наставница 
која је  Невену  четири године 
спремала за такмичење. 
 
Закључљк је да су Невена и Тијана 
подјенако заслужне да буду “Ђак 
генерације”. 

7 
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4.31 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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5.1 Реализација наставних часова  
Сви часови редовне и изборне наставе предвиђени Наставним плановима и програмима наставе и 
учења су реализовани у потпуности.  
 
 

5.2 реализација додатне, допунске и припремне наставе 
 
 
ИЗВЕШТАЈ ОРЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У 1-1 школске 2020-2021. 
Допунска настава се организовала за ученике који из објективних разлога нису у редовној настави постизали 
одговарајуће резултате. 
Радило се на почетном читању и писању из српског језика. 
Из математике су рађени геометријски облици и фигуре. 
Бројеви до 100,сабирање и одузимање без прелаза. 
Допунски рад се организовао током целе године на редовним часовима  и онлајн наставом. 

Јевросима Ромић                                                                                                                                         
 

Извештај о раду додатне наставе за школску 2020-2021. 
У току школске 2020-2021 године одржано је он лине 36 часова додатне наставе из  Математике,  
Реализовани су сви планирани садржаји кроз различите облике рада. 
Услед мањка техничких могућности  , поједни ученици нису могли да узму учешће у он лине настави, па се са 
њима радило на часовима редовне наставе математике (занимљиви ,логички задаци...) 

Одељенске старешине 
Снежана Корак 
Хермина Ђукић 

 
Извештај о раду допунске наставе за школску 2020-2021. 

У току школске 2020-2021 године одржано је он лине 16 часова допунске наставе из Српског језика и 16 часова из 
математике .  
Реализовани су сви планирани садржаји кроз различите облике рада. 
Услед мањка техничких могућности, поједни ученици нису могли да узму учешће у он лине раду, па се са њима 
радило на часовима редове наставе из Српског језика и математике. 

Одељенске старешине 
Снежана Корак 
Хермина Ђукић 

 
                                                                                         
 
Актив  IV разреда  
Часови додатне и допунске наставе, у четвртом разреду, реализовани су путем Google classroom-a,( он лине ). 
 
 
 
 

5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Допунска и додатна настава / енглески језик нижи разреди 
Према Правилнику о организацији рада у вандредним ситуацијама ученици нижих разреда су ишли све време у 
школу и имали су часове по распореду часова у коме није било предвиђено да имају непосредно допунску и 
додатну наставу, нити је временска динамика то дозвољавала. 
Помоћ кроз додатну и допунску наставу дешавала се кроз онлајн наставу преко Гугл учионице, ученици су 
добијали обрађене материјале у складу са наставним садржајима који су били додатна и допунска помоћ у виду 
видео и аудио садржаја, обрађених тема и  граматичких структура. Сваки разред је имао своју учионицу, Вибер 
групу и помоћ и комуникација су се дешавала на сваки могући начин. Додатни материјали су били 
припремљени за 4. разред на блогу намењеном овом разреду: https://easypeasywithteacherolja.blogspot.com/ 

Предметни наставник: 
Оља Новокмет 

     
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОПУНСКОЈ, ДОДАТНОЈ И ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКА – БРАТИСЛАВ 
НОВОКМЕТ 
 
Шести разред (6-2 и 6-3): 
Допунска и додатна настава је била углавном релизована кроз свакодневну онлјан комуникацију са ученицима. 
У школи је реализовано 6 часова допунске и 4 часа додатне наставе. 
Седми разред (7-1): 
Допунска и додатна настава је била углавном релизована кроз свакодневну онлјан комуникацију са ученицима. 
У школи је реализовано 6 часова допунске и 4 часа додатне наставе. 
Осми разред (8-1 и 8-2) 
Допунска и додатна настава је била углавном релизована кроз свакодневну онлјан комуникацију са ученицима.  
Реализовано је укупни 39 часова припремне наставе (23 у мешовитој групи и по 8 у сваком од одељења) 

 

Реализација допунске и додатне наставе 
                          предмет : Српски језик и књижевност , Маша Вулетић 
                                

Школска 2020/2021.година 

Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

часова 

1.   ДОПУНСКА НАСТАВА 7/1   10 

2.    7/3 10  

3.    6/1 5 

4.    6/2 5 

5.    6/3 3 

6.   ДОДАТНА НАСТАВА 7/1 9 

7.    7/3 10 

8.    6/1 7 

9.    6/2 11 

10.    6/3 3 

 
 
 

https://easypeasywithteacherolja.blogspot.com/
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БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА О-В РАДА НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ 2020/2021. године, 

 предмет Српски језик и књижевност,  
одељење: 7-2  

 
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА 
ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 

СЈК, редовна настава 144 144 

СЈК, допунска настава 8 8 

СЈК, додатна настава - - 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Часови су реализовани комбиновано: онлајн и непосредно. 
Проблем реализације часова допунске наставе делимично је био отежан због недостатка техничких 
услова код ученика који су били кандидати за додатну подршку. Ово се односи на период прекида 
непосредне наставе и преласка рада на онлајн режим рада. 
РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

СЈК, 7-2 Часови су планирани у 
случају ученика 
заинтересованих за додатни 
рад, односно припреме за 
такмичење. 

Како епидемиолошка 
ситуација није погодовала 
условима за организацију 
такмичења, Дрштво за 
српски језик и књижевност 
донело је одлуку да се 
такмичење за ову школску 
годину одржи само за 
ученике 8. разреда, па 
часови додатне наставе нису 
реализовани. 
Вид додатне наставе у виду 
менторског рада са 
ученицима одржан је 
поводом учешћа ученика на 
конкурсу за младу филмску 
публику Европске филмске 
академије. Часови су 
реализиовани комбиновано: 
онлајн и непосредним 
радом (пред само учешће у 
жирију). 

 

  наставник: Данијела Станковић Ћулибрк 
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Историја-Извештај,допунска настава  
 5.1- 6  
 5.2- 6 
 6.1- 2 
 6.2- 2 
 6.3- 2 
 7.1- 4 
 7.2- 4 
 7.3- 4 
 8.1- 2 
 8.2- 2 

Наставник: 
Јелена Дивнић 

Историја додатна настава- Извештај 
 

 8.1- 58  (Припрема за такмичење са Невеном Радић) 
 Додатна настава крајем новембра и почетком децембра  2020.г.са екипом 8.1 и 8.2 за квиз "Немањићи", 
"Знаменити Срби". Часови су одржани преко Googl meet-a. 
 

септембар 2021.г. 
 

Наставник: 
Историја припремна настава- Извештај 

 
 8.1- 36 
 8.2- 32 
 

септембар 2021.г. 
Наставник : 

Јелена Дивнић 
Јелена Дивнић 

 
Извештај о реализованој допунској настави из наставног предмета  географија 
 
 
Школа: ОШ ,,Ђура Јакшић'' Ковин 

Наставни предмет: Географија 

Школска: 2020/2021.г. 

Одељењa: 7-2, 7-3 и 8-2 

Наставник: Бранка Спирковић 

 

Одељење Број одржаних часова допунске наставе 

7-2 10 

7-3 10 

8-2 8 
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- Допунска настава из географије реализована је у току првог и другог полугодишта 2020/2021.године.  
 

Теме које су обрађиване су: 

 7.разред –  Регионална географија Европе, регионална географија Азије, Регионална географија Африке, 
Регионална географија Северне Америке.  

 8.разред – Географски положај, границе и величина  Србије, Природно-географске одлике Србије,  
Становништво и насеља Србије, Привреда Републике Србије 
 

- Број и присутност ученика који су похађали допунску наставу из географије евидентирана је у 
есДневнику. 

 
 

 
 Наставник географије 

Бранка Спирковић 
 
 

Извештај о реализованим часовима припремне наставе за завршни испит 
 

Школа: ОШ ,,Ђура Јакшић'' Ковин 
Наставни предмет: Географија 
Школска: 2020/2021.г. 
Одељење: 8-2 
Наставник: Бранка Спирковић 
 

- Припремна настава за завршни испит реализована је током другог полугодишта , петком за време 

седмог  часа.  

- У периоду од фебруара до јуна  одржано је укупно 19 часова. 

- Посећеност часова од стране ученика је била  осредња.  

- На овим часовима, у већој мери су коришћени тестови састављени од питања која су слична оним која су 

се појављивала на претходним завршним испитима.  

- Редовно је праћена присутност ученика на часовима и о томе су обавештавани родитељи од стране 

одељењских старешина.  

 
 
                                                                                                                                          Наставник географије 
                                                                                                                                             Бранка Спирковић 

Допунска настава 
 

Разред: 5. 
 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
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 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.   I полугодиште 4 

2.   II полугодиште 4 

3.  УКУПНО 8 

 
Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 

 
 
 
 
 
 
 

Додатна настава 
 

Разред: 7. 
 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

4.  1.полугодиште 0 

5.  2.полугодиште 27 

6.  УКУПНО 27 

 
Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 

Додатна настава 
 

Разред: 6. 
 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

7.  1.полугодиште 0 

8.  2.полугодиште 21 

9.  УКУПНО 21 

Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 
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Припремна настава 
 

Разред: 8.  
 
Предмет: биологија 
Према одлуци МПНТР одвијала се комбиновано- непосредно у школи, али и посредно онлајн. 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

10.  5.разред 2 

11.  6.разред 4 

12.  7.разред 4 

13.  8.разред 1 

14.  Тестови и вежбе 1 

15.  УКУПНО 12 

Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 
Додатна настава 

 
Разред: 8. 
 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

16.  Пројекти 19 

17.  2. полугодиште 5 

18.  УКУПНО 24 

 
Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 

Допунска настава 
 

Разред: 6. 
 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

19.   I полугодиште 10 

20.   II полугодиште 6 

21.  УКУПНО 16 
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Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 
Допунска настава 

 
Разред: 7. 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

22.  1. полугодиште 11 

23.  2.полугодиште 16 

24.  УКУПНО 27 

 
Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 

Извештај о реализованој допунској, додатној и припремној настави из биологије 2020/2021. 
       Часови допунске, додатне и припремне наставе из биологије одржани су за ученике од 5. до 8. разреда у 
складу са планом и програмом, препорукама МПНТР и важећим, прописаним мерама, као и са потребама 
ученика. 
        Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 
                                                              Предметни наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 
 

Допунска настава 
 

Разред: 8. 
 
Предмет: биологија 
Према препоруци МПНТР настава се одвијала и непосредно у школи и посредно онлајн. 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

25.  Тема 1 5 

26.  Тема 2 6 

27.  Тема- 8. разред 6 

28.  УКУПНО 17 

 
Наставник: Маја Обрадовић Вукосављевић 

Извештај о реализованој допунскoj настави из географије 
 

Допунска настава из географије реализује се за ученике од 5-8. разреда који због различитих разлога заостају у 
савладавању наставног садржаја или због слабијег разумевања градива услед слабијих индивидуалних 
могућности. Поједини ученици су самостално изразили жељу да присуствују допунској настави како би још једном 
поновили делове градива са наставником. У школској 2020/2021. години реализовано је 5 часова допунске 
наставе у одељењима 5-2, 6-1, 6-2 и 6-3 и по 4 допунска часа у одељењима 7-1 и 8-1. 



 

225 
 

 
Извештај о реализованој додатној настави из географије 

 
Додатна настава се организује за ученике који, осим знања, интересовања и афинитета за одређени предмет или 
област, показују и изузетну способност и таленат. Циљ додатног рада је потпуније образовање, усмеравање 
даровитих ученика и проширивање њихових знања. 
Већи број часова додатне наставе реализује се са одељењима 7. и 8. разреда због тога што се најдаровитији 
ученици тих одељења припремају за такмичења из географије (школско, општинско, окружно и републичко). У 
школској 2020/2021. години реализована су по 2 часа додатне наставе у одељењима 5-2, 6-1, 6-2 и 6-3, односно 
по 3 часа са одељењима 7-1 и 8-1. Мањи број реализованих часова додатне наставе последица је одлуке Српског 
географског друштва да се због тренутних епидемиолошких околности не одрже такмичења из географије за 
школску 2020/2021. годину.    
 

 
 
 
 

Извештај о реализованој припремној настави из географије 
 

У школи се током другог полугодишта, реализовала припремна настава из географије за ученике 8-1 одељења, 
ради успешнијег полагања комбинованог теста, на којем се налазе четири питања из географије. Припремна 
настава подразумева обнову стечених знања, кроз понављање градива, израду тестова и решавање задатака из 
збирке за припрему за завршни испит. Припремна настава се одржавала у одговарајућем термину, у складу са 
распоредом часова припремне наставе. У школској 2020/2021. години одржано је 11 часова припремне наставе 
са ученицима 8-1. Након одржаних часова припремне наставе, али и самосталног учења, ученици су остварили 
знатно бољи резултат из географије на завршном испиту, у односу на пробни завршни тест. 
 

Наставник географије Роберт Мучи 
 
 

Извештај о реализованој допунској и додатној настави из енглеског језика за школску 2020./21.годину 
 
У току школске 2020./21. године, због неповољне епидемиолошке ситуације, часови допунске и додатне наставе 
одржавали су се онлајн путем Гугл учионице и вибер група. Незнатан број часова одржан је у школи. 
Допунска настава:  
Онлајн допунска настава одржавана је по потреби ученика путем вибер порука и позива када су се ученици 
јавили са нејасноћама везаним за градиво или израду домаћих задатака.  
5 разред: Од планираних 12 у учионици је одржано 2 часа допунске наставе, остали часови нису евидентирани 
јер су се ученици јављали свакодневно ван одређеног времена за час енглеског језика и добијали помоћ 
наставника у виду додатних појашњења или додатног материјала путем вибер порука. 
6.разред: Од планираних 12 у учионици је одржан 1 час допунске наставе, остали часови нису евидентирани јер 
су се ученици јављали свакодневно ван одређеног времена за час енглеског језика и добијали помоћ 
наставника у виду додатних појашњења или додатног материјала путем вибер порука. 
7.разред: Од планираних 12 у учионици је одржан 1 час допунске наставе, остали часови нису евидентирани јер 
су се ученици јављали свакодневно ван одређеног времена за час енглеског језика и добијали помоћ 
наставника у виду додатних појашњења или додатног материјала путем вибер порука. 
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8.разред: Од планираних 12 у учионици је одржан 1 час допунске наставе, остали часови нису евидентирани јер 
су се ученици јављали свакодневно ван одређеног времена за час енглеског језика и добијали помоћ 
наставника у виду додатних појашњења или додатног материјала путем вибер порука. 
Додатна настава: 
Додатна настава одржавана је онлајн за ученике који су били пријављени на међународно такмичење 
WILLKOMMEN. Ученици су били у комуникацији са наставницом и добијали су материјале и тестове путем 
школског мејла. Вежбање и обнављање су радили код куће, а провера одрађених тестова је обављано у школи 
тако што су ученици доносили своје тестове, а касније добијали повратну информацију путем вибер групе. 
 
    ИЗВЕШЗАЈ  ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ - ХЕМИЈА 
                                              ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021  
 
У школској 2020/2021 години у 7.разреду одржано је 6  часова допунске наставе, а у 8.разреду 8 часова 
допунске наставе 
Ученици који су слабије напредовали у овој школској години и  којима је требала додатна подршка у виду ових 
часова су у 7.разреду Дијана Алијевић, Стефан Ђорђевић, Дивна Николић,Валентина Шајн, Јована Венцер,Тијана 
Аћимов, а у 8. Дејан Божић, Павле Коложар, Немања Комароми, Атила Ласло, Ана Малешић иТибор Форај 
(повремено)  
Овим ученицима је за време онлајн наставе слат сажет материјал из кога су могли да уче, као и кратки задаци. 
 
 
ИЗВЕШЗАЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ - ХЕМИЈА  
                                       ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  
 
У школској 2020/2021 години у одељењу 8-1 одржано је 10 часова припремне наставе, док је у 8- одржано 11 
часова. 
Ови часови су одржани у 2. полугодишту. 
 У Ковину                                                                                                                                   Наставник хемије 
13.9.2021.год                                                                                                                            Ана Ритопечки                                                                 
 
Допунска настава 
Енглески језик – Венера Арсенов Бојовић 
 

 
 
Додатна настава 
Енглески језик – Венера Арсенов Бојовић 
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5.3 Реализација пројектне наставе 
3. разред - Извештај пројектне наставе  за школску 2020/2021. 

Ђукић Хермина и Корак Снежана 
 
Након реализације часова пројектне наставе , закључци су следећи: 

 Ученици су са великим интересовањем и радозналошћу пратили садржаје наставе , стварајући продукте 

рада. Истоимени су били изложени у учионицама и ходнику школе. Фотографије дечјих радова налазе се 

на сајту наше школе . У бројним активностима велики одзив дали су родитељи , где се остварила потпуна 

сарадња родитеља, ученика и школе. Настављајући циклус у четрвтом разреду пројектне наставе ,  очекује 

се иста и боља реализација различитих садржаја.  

 
 
 

Пројектна настава – српски језик и књижевност 
наставник: Маша Вулетић 

Редни 
број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник  

11.  септембар/октобар  Краснопис  Ученици су израђивали према 
претходној обуци краснописом своје 
иницијале и др.пригпдне 

7/1    
7/3 
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текстове.Изложени радови су били у 
холу школе. 

12.  новембар / децембар 
2020. 

 Тако су живели 
наши стари 

Израда након истраживања у кругу 
породице,школе,места о животу 
предака на нашим просторима. 

7/1     
7/3 

13.  фебруар/март2021.  Језичка писменост 
-дигитални буквар 
писмености 

Конккретна примена дигиталне 
писмености у свакодневном животу. 

7/1     
7/3 

14.  април /мај 2021.  На даскама које 
живот значе 

Израда позоришних 
костима,плаката,афише,сценографије 
на основу прочитаних драмских 
дела. 

7/1    
7/3 

15.  септембар/октобар 2020.  На крилима 
маште 

Израда стрипа на основу прочитаних 
лирских и епских народних 
песама.Изложени радови. 

6/1 
6/2 
6/3 

16.  новембар/децембар2020.  Животиња коју 
волим 

Презентације о 
животињама,њиховим 
карактеристикама,осврт на заштиту и 
права животиња. 

6/1  
6/2 
6/3 

17.  фебруар/март 2021.  На позорници Израда позоришне 
афише,костима,сценографије на 
основу прочитаних драмских дела. 

6/1 
6/2 
6/3 

18.  април/мај 2021.  У редакцији Израда и осмишљавање стварног и 
измишљеног новинског 
чланка,вести.Изложени радови. 

6/1 
6/2 
6/3 

 
 

Пројектна настава и пројекти из биологије школске 2020/2021. године 
5. разред 
У  1. полугодишту започет је пројекат „Раст и развиће“ у коме су учествовали сви ученици 5. разреда. Пројекат је 
успешно завршен у 2. полугодишту због мера током неповољне епидемиолошке ситуације. 
У 2. полугодишту реализован је пројекат „Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну средину“ 
у којем су учествовали сви ученици 5. разреда и који је успешно завршен и резултирао је изложбом ученичких 
радова. Изложба је пропраћена текстом и сликама на сајту школу. 
У 2. полугодишту је реализован „Пројекат очувања природе у мом крају“ тако што је ученичка изложба радова 
из претходног пројекта окачена на сајт школе уз пратећи текст који треба да подигне еколошку свест на 
локалном нивоу и шире. У одабиру најбољих радова учествују представници ученика и запослених. 
 
6. разред 
У  1. полугодишту није започет је пројекат „Основне животне функције и Еколошки фактори“ полугодишту због 
мера током неповољне епидемиолошке ситуације. Започет је у 2. полугодишту и  учествовали су сви ученици 6. 
разреда. Пројекат је успешно завршен у 2. полугодишту. 
У 2. полугодишту је успешно реализован пројекат „Наследни материјал и особине, варијабилност, селекција и 
значај доместикације“ у којем су учествовали сви ученици 6. разреда. 
У 2. полугодишту је успешно реализован пројекат „Заразне болести“ у којем су учествовали сви ученици 6. 
разреда и он је резултирао прављењем Свеске заразних болести, коју ћемо користити на појединим часовима 
наредних година. 
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7. разред 
У 2. полугодишту је успешно реализован пројекат „Заштита природе“ у којем су учествовали сви ученици 7. 
разреда и он је резултирао прављењем флајера на тему заштићених природних добара. Пројекат је реализован 
на иновативан начин, у корелацији са географијом. Ученички радови биће изложени у холу школе и биће 
пропраћени чланцима на сајту школе. 
У 2. полугодишту је успешно реализован пројекат „Наследне болести“ који повезује тему из 1. полугодишта  
(генетика) и тему из 2. полугодишта (наследне болести). У њему су учествовали сви ученици 7. разреда. 
 
8. разред 
У 1. полугодишту је успешно реализован пројекат „Заштићена природна добра Србије“ који повезује више 
планираних активности (Уочавање разноврсности и структуре екосистема у непосредном окружењу; Посета 
једном заштићеном природном добру) и пројекта (Истраживање стања угрожености животне средине у 
непосредном окружењу). Пројекат је реализован на иновативан начин, у корелацији са географијом. У 8-2 
пројекат је завршен у 1. полугодишту, а у 8-1 у 2. полугодишту због мера током неповољне епидемиолошке 
ситуације.  
У 2. полугодишту реализован је пројекат и активност „Примери позитивног и негативног утицаја антропогеног 
фактора на животну средину“  у којима су учествовали сви ученици 8. разреда и који је успешно завршен и 
резултирао је изложбом ученичких радова. Изложба је пропраћена текстом и сликама на сајту школу. 
                                                     наставник биологије, Маја Обрадовић Вукосављевић 

 
 

Пројектна настава историја- Извештајдају предлог за решавање 
 

 У току школске 2020/2021. године Пројектна настава остварена је у седмом разреду, ученици су Први 
светски рат,на формату А4, приказивали, кроз Мапу ума, тако што су бирали једну година рата.  
 У осмом разреду, на крају школске године, заказан је час преко Googl meet-a са тематиком односа 
између Израела и Палестине. Задатак ученика је био да дају предлог решавања сукоба између Израела и 
Палестине. Хтела сам да науче шта су УН, Савет безбедности, Вето.....Деца која су присуствовала часу показала су 
пуно разумевање за друге народе, религије. Поносна сам што сам била њихов наставник и историја као 
"Учитељица живота" обавила је свој задатак. Таква деца, надам се, да ће и нас одрасле научити шта је 
искреност, разумевање за друге и важност да учимо једни о другима. Ми као њихови наставници и учитељи 
вероватно смо имали улогу у  формирање њихове личности и погледа на свет (" Они би наставнице од малена 
требали да уче једни о другима...") 
 

септембар 2021.г. 
 

Наставник: 
Јелена Дивнић 

 
 
 

Извештај о реализованој пројектној настави 
 

Школа: ОШ ,,Ђура Јакшић'' Ковин 
Наставни предмет: Географија 
Школска: 2020/2021.г. 



 

230 
 

Одељењa: 7-2,  7-3 и 8-2 
Наставник: Бранка Спирковић 
 

VII разред 

Ред. 
број 

Назив пројектног задатка Бр. планираних 
часова 

Бр. часова за 
реализацију 

Напомене 

1. Презентације на тему 
европских држава 

 

2 2 Реализовано је током 
онлајн наставе 

2. Заштићена природна добра 2 2 Реализовано је на 
угледном часу 

 
VIII разред 

Ред. 
број 

Назив пројектног задатка Бр. планираних 
часова 

Бр. часова за 
реализацију 

Напомене 

1. Заштићена природна добра 
Србије 

 

2  2 Реализовано је на 
угледном часу 

2. Географија локалне средине, 
завичајна географија 

2 2 Реализовано је током 
редовне наставе 

 
 Наставник географије 

Бранка Спирковић 
 
 
 
  
 
 

Извештај о реализованој пројектној настави из географије 
 

У току школске 2020/2021. године у оквиру предмета географија, пројекте у настави су радили ученици петог (5-
2) и шестог разреда (6-1,6-2 и 6-3), док су кроз корелацију предмета географије и биологије, пројекте радили 
ученици седмог (7-1) и осмог (8-1) разреда.  
 
Ученици петог разреда су у пројектној настави учествовали у јуну, када се обрађивала наставна тема „Биосфера“. 
Сваки ученик је учествовао у изради дела албума, који је садржао слике климадијаграма, биљних и животињских 
врста које настањују одређене природне зоне. Ученици су нацрт пројекта добили од наставника Роберта Мучија, 
док су сами истраживали на интернету и пронађене слике су штампали у боји и лепили на одговарајућим местима, 
како је било предвиђено нацртом пројекта. Продукти пројектне наставе (хамер папири на којима  су приказане 
основне карактеристике сваке природне зоне) били су окачени на зидовима учионице за биологију.  
 
Ученици шестог разреда су у току последњег квартала школске године учествовали у пројекту под називом 
„Политичко-географски елементи државе“. Наставник Роберт Мучи је на почетку пројекта информисао ученике о 
садржају пројекта и дао им смернице за рад. Ученици су као задатак пројекта имали да пронађу и одштампају 
карте и заставе за све државе (6) са списка који су добили од наставника. Затим су одштампане карте и заставе 
лепили на хамер папирима. Поред тога, ученици су на једној половини хамер папира цртали или лепили 
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одштампану табелу која је била попуњена са потребним подацима везаним за политичко-географске елементе 
државе (територија, становништво, главни град, облик владавине, географски положај, границе). Продукти 
пројекта (хамер папири) су окачени на зидовима учионица у којима су ученици шестих разреда слушали наставу. 
 
Ученици 7-1 су током маја месеца учествовали у пројекту из биологије и географије који су организовали 
наставница биологије Маја Обрадовић Вукосављевић и наставник географије Роберт Мучи. Ученици су добили 
задатак да истражују националне паркове на интернету и да након прикупљања потребних информација 
(географски положај, рељеф, клима, биљни и животињски свет) израде флајере за задате националне паркове и 
усмено презентују прикупљене информације.   
 
Ученици 8-1 су крајем првог и почетком другог полугодишта учествовали у пројекту из биологије и географије. 
Ученици су имали задатак да истраже заштићена подручја наше земље, ураде мултимедијалне презентације, а 
затим усмено изложе своје радове. Наставница биологије Маја Обрадовић Вукосављевић и наставник географије 
Роберт Мучи су организовали пројекат у којем су ученици могли да сазнају и презентују значајне информације 
које се тичу заштићених природних добара које постоје на територији Србије. 
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5.4 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, 
разредима, предметима и укупно  на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. 
године 
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5.5 Извештај о постигнутом успеху у учењу и владању ученика, по одељењима, 
разредима, предметима и укупно  на крају 2. полугодишта школске 2020/2021. 
године 
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Изостанци – крај 2. полугодишта школске 2020/2022. године 
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5.6 Изречене дисциплинским мере ученицима на крају 1. полугодишта 
школске 2020/2021. године 

 

 
 

крај 2. полугодишта 

 

5.7 Изречене дисциплинским мере ученицима на крају 2. полугодишта 
школске 2020/2021. године 
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5.6  Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима током 
школске 2020/2021. године 

 
Општинско такмичење у Малим олимпијским играма 
Такмичење је одржано је 1. октобра 2020. године у спортској хали наше школе... 
Ученици наше школе заузели су следеће места: 
Дуња Петровић - 3. место у шаху 
Ненад Раденковић - 2. место у стоном тенису 
Андријана Кечина - 2. место у бацању пикада 
Небојша Чурчиц - 2. место у трци на 100 метара 
 
 
Општинско такмичење у стоном тенису 
У Ооновној школи "Жарко Зрењанин" у Скореновцу одржано је 6.10.2020. године Општинско 
такмичење у стоном тенису за дечаке и девојчице основних школа.Екипно су наши ученици 
освојили 3. место. 

Конкурсу "Зашто волим Србију" 
Марија Накић, ученица наше школе, добила је захвалницу за учешће на литерарном конкурсу 
"Зашто волим Србију". 
 
Осмо Willkommenovo такмичење из страних језика 2020.  
 
На такмичењу је учествовало 18 наших ученика: Растко Ћулибрк, Алекса Беатовић, Милена 
Миљковић, Матеја Мариновић, Душан Гвозденовић, Владимир Лакићевић, Алекса Радивој, Миа 
Анђелков, Ана Торда, Исидора Глигоријев, Тадија Поповић, Невена Радић, Тијана Шогор, Лара 
Зарија, Милош Млинар за енглески језик и Тадија Милошевић, Тадија Поповић и Јована Вујичин за 
немачки језик. 
Након завршетка теста ученици су добили извештај како су урадили тест без састава и били су у 
могућности да одмах одштампају сертификат о учешћу. Званични резултати такмичења су 
објављењи 31. децембра 2020.  и наши ученици су солидно урадили тестове, али нису прошли у 
други круг такмичења. 
Резултати по разредима: 
Име и презиме разред број бодова пласман Језик  

1.Растко Ћулибрк III/1 44+9 4.место енглески језик 

2.Милена Миљковић  IV/3 44 5.  енглески језик 

3.Алекса Беатовић IV/2 43 6. енглески језик 

     

4. Матеја Мариновић V/1 48 4. енглески језик 

5. Душан Гвозденовић V/1 44 8. енглески језик 

6. Миа Анђелков V/2 44 8. енглески језик 

7.Aлекса Радивој V/1 - није учествовао енглески језик 

8. Владимир Лакичевић V/1 - није учествовао енглески језик 

9. Исидора Глигоријев VI/3 - није учествовала енглески језик 

10. Ана Торда VI/2 - није учествовала енглески језик 

11.Тадија Поповић VII/3 46 8. енглески језик 

12.Лара Зарија VIII/2 48 6. енглески језик 

13.Тијана Шогор VIII/2 47 7. енглески језик 

14. Невена Радић VIII/1 42 12. енглески језик 

15. Милош Млинар VIII/2 - није учествовао енглески језик 

     

16.Тадија Милошевић VI/2 22 17. немачки језик 

17. Тадија Поповић VII/3 37 8. немачки језик 

18. Јована Вујичин VIII/2 20 16. немачки језик 
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Честитамо свим учесницима, а посебну похвалу заслужује Растко Ћулибрк, коме је за бод измакао 
пласман у други круг такмичења. 
Овакав вид такмичења је био мање стресан, али са друге стране ми апсолутно нисмо у могућности 
да пратимо до које мере су ученици имали помоћ или не. У разговору са ученицима стекли смо 
утисак да су задовољни и да им је овакав вид такмичења јако пријао и да би волели да имају опет  
такмичење на овакав начин. Издваја се коментар да им је посебно било занимљиво и добро то што 
су добијали резултате одмах након такмичења као и сертификате о учешћу које су могли да 
преузму. 
 
 
Ликовно-литерарни конкурс "Твоја сигурност је у твојим рукама“ 
У оквиру ликовно-литерарног конкурса, "Твоја сигурност је у твојим рукама“ ученица 2-2 одељења 
Нина Доватов је за свој литерарни рад добила награду – бицикл. Арсенов Ђорђе, ученик 2-1 
одељења је као награду добио bluetooth звучник. Ива Барак из 3-2 одељења је за свој литерарни 
рад као награду добила паметни сат. Ученица VII/1 Ања Корак је за свој ликовни рад освојила 
звучник, ученица VII/3 Невена Брадањи је за свој литерарни рад такође освојила bluetooth звучник, 
а ученица VII/3 Сара Комарица је за свој литерарни рад освојила Xiaomi bluetooth слушалице. 
 
Међународно такмичење немачког језика 2020. -Maria Theresiopolis  
На такмичењу, које организује Немачко Удружење „Maria Theresiopolis” из Суботице, учествовале 
су три наше ученице: Невена Радић 8-1 са Power Point презентацијом на тему „ Beethoven und ich“ 
,Јована Вујичин 8-2 са саставом „Mein Lehrer Beethoven“ и Лара Зарија 8-2 са стрипом о Бетовену. 
Дигитални радови су се слали мејлом, а стрип поштом. 
Званични резултати су објављени 31.12.2020., а победнички радови ће бити објављени у 
тројезичном часопису NU „Maria Theresiopolis“, „ Guck mal“ и на Facebook страници удружења. 
Лара Зарија је освојила трећу награду, а Невена Радић и Јована Вујичин су похваљене. 
Честитамо ученици Лари Зарији на освојеној награди, као и похваљеним ученицама Невени и 
Јовани! 
Овакав вид такмичења је био примењиван и претходних година, тако да није било ни примедби. 
 
 
Међународни Квиз"Немањићи" 
Екипа наше школе освојила је 59. место. 
 

РЕЦИТАТОРИ КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ ЗА ЗОНСКУ СМОТРУ РЕЦИТАТОРА 

- СРЕДЊИ УЗРАСТ - 

ВУК РАДОЈКОВИЋ, ученик осмог разреда О.Ш. &quot;Ђура Јакшић&quot; из Ковина 

Богдан Чиплић: МУВЕ САЛАШАРКЕ 
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ШКОЛСКО ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ 04.03.2021. ГОДИНЕ, КОВИН 

3. и 4. разред основних школа – дечаци 

3. место Вук Божић – основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

5. и 6. разред основних школа – дечаци2. место Страхиња Вајић – основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

7. и 8. разред основних школа – девојчице 

2. место Маша Дивац – основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

 7. и 8. разред основних школа – дечаци 

3. место Илија Ракиђић – основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

  

 Општински литерарни конкурс на тему : Твоја безбедност је у твојим рукама 1.2. и 3.место за литерарни рад 
освојиле су : Ања Корак 7/1,Невена Брадањи 7/3 и Сара Комарица 7/3-предметни наставник Маша Вулетић. 

 

 „Енергија је свуда око нас 2020“ 

              Центар за развој и примену науке, технологије и информатике организовао је 
пројекат „Енергија је свуда око нас 2020“. Наши ученици- аутори филма: Невена Радић 8-1, 
Анђела Ранков 8-1 и Јован Проданић 8-2 и ментор Маја Обрадовић Вукосављевић су 
освојили 1. место у области мултимедијалних презентација у оквиру основних школа. 
Аутор Невена Радић и ментор Маја Обрадовић Вукосављевић су посебно награђени 
дипломом и поклоном за освојено 1. место. Овогодишња свечаност доделе диплома и 
награда обављена је онлајн због неповољне епидемиолошке ситуације. 

 

                                           Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“ 
 
Општинско такмичење „Шта знаш о здрављу?“ одржано је онлајн 12.04.2021. Учествовало 
је двоје наших ученика и обоје су показали висок ниво знања и освојили дипломе у 
категорији подмлатка:  
2. место  Aњa Кoрaк 7-1  
3. Филип Живaнoв 7-1 
Ученици су се за такмичење спремали са наставницом биологије, Мајом Обрадовић 
Вукосављевић.  
Ученицима ће у току Недеље Црвеног крста (од 8. до 15. маја 2021. године) бити 
уручене награде и дипломе. 
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Учешће наших ђака у жирију 

Награде младе публике Европске филмске академије 2021.  

На позив Слободне зоне јуниор из Београда, која је и ове године посредовала у учешћу ученика из 

Србије на престижном међународном  филмском догађају за младе, школа је учествовала на 

конкурсу “Награда младе публике Европске филмске академије 2021”.  Под менторством своје 

наставнице Данијеле Станковић Ћулибрк, две ученице 7-2 одељења - Нађа Пријовић и Јана 

Стојковић, снимиле су своје филмове-портрете, којима су се пласирале за улазак у жири младе 

публике Европске филмске академије, те заједно са децом из Велике Британије, Немачке, Данске, 

Пољске, Румуније, Шпаније, Грчке, Турске, Малте, Аустрије и бројних других земаља пратиле, 

учествовале у дискусији и на тај начин представљале део српског жирија за избор најбољег филма 

за младе које је номиновала Европска филмска академија. Коначно жирирање догодило се 25. 

априла, а на овај начин су Нађа и Јана представиле и школу и град, што је стајало и у њиховим 

кратким филмовима, али је и објављено на фестивалу, што је посебан разлог да будемо поносни, 

њих две свакако богатије за огромно искуство ове врсте, које би, како кажу, волеле да понове.  

 

Мини атлетика – Резултати 
Међуокружно  школског такмичења-ЗОНА А1 и А2 

Нови Сад, Стадион „Карађорђе“ 
Четвртак, 13.мај 2021.год у 10,00 часова 

V-VI Разреда Дечаци : 
12,00 600м    

2. 1:50,14 Бређан Огњен  Ђ.Јакшић Ковин 

Скок увис   

‘. БР Николић Страхиња  Ђ.Јакшић Ковин 

 VII-VIII Дечаци: 
800м        

5. 2;46,46 Бређан Андреј  Ђ.Јакшић Ковин 

VII-VIII Дечаци: 
800м      

5. 2;46,46 Бређан Андреј  Ђ.Јакшић Ковин 
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Ликовна уметност - конкурс “Свети Сава”, посвећено изградњи храма Светог Саве на Врачару. 

Учествовало 32 ученика, од 5. до 8. разреда.Такође се радило и осликавање ходника мотивима из бајки и 

ученичке лектире.Учествовали су ученици  секције  цртања, сликања и вајања. 

-физичко васпитање:општинско такмичење из атлетике (27.4.2021.) : 

Јана Салипур 1.место на 100.мет 

Софија Цариц   1.место на 300.мет 

Мија Андјелков 1.место на 60.мет 

Алекса Радоман 1.место на 60.мет 

Огњен Бредјан  1.место на 600мет 

Андреј Бредјан  1.место на 800мет 

Богдан Кораћ 1.место скок у даљ 

Немања Стојановић 1.место скок у вис 

Павле Колозар 1.место бацање кугле 

Дечаци, штафета,   

1.место, 4×100 мет: 

Матеја Митић  

Алекса Радоман (Павле Коложар) 

Огњен Бредјан  

Страхиња Кривошич  

Саво Ружић 2.место, 300.мет 

Стефан Ђерић 3.место 60.мет 

Матеја Митић 3.место 100.мет 

Николиц Страхиња 1.место скок у вис  

Андрија Дивац 3.место скок у даљ  

Милан Филиповиц 3.место бацање кугле 

-музичка култура: за Дан школе компонована је химна “Песма на дар”, коју су извели чланови хорске 

секције, а путем видеа презентована је на сајту школе (5.4.2021.) 

 

Окружно такмичење-атлетика: Одрзано  

Страхиња Николић злато скок у вис  

Андреј Бредјан  злато 800 метра 

Огњен Бредјан злато 600 метра 

Павле Колозар  сребро бацање кугле  

Павле Колозар бронза на 100 мет 

Јана Салипур бронза на 100 мет 

Окружно такмичење-фудбал: 

3. место 

 

21.05.2001.год на Окружном такмичењу у кошарци наши ученици су заузели друго место. Истог дана 

одржано је и Општинско такмичење у риболову под називом "УДИЦОМ ПРОТИВ ДРОГЕ" наши ученици су 

екипно заузели друго место у Општини. Појединацно Вакиц Андреј је друго место а Филип Ердес треће 

место. 
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6.1 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 
 

6.2 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. 
 
 
 
 

6 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО  – 
ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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6.3 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 
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Приликом рада на пројекту сви учесници истог су се придржавали прописаних мера, што је 
утицало на могућност и начин реализације пројекта. 

Ред. 
бр. 

Активност Садржај 
активности 

Носилац  
активности 

Учесници Време 
реализације 

Очекивани 
исходи 

реализација 

1. Састављање плана 
активности и усвајање 
на Наставничком већу 

Планирање 
активности на 
састанцима 
Тима и 

часовима 
ЧОС-а 

Ученици, 
наставници  

Ученици, одељењске 
старешине,  наставно 
особље 

септембар 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 
планираних и 
остварених 
активности 

реализованих 
школске 

2019/2020. 
године   

Наставници и 
ученици 

Сви запослени октобар Сагледати 
недостатке  

прошлогодишњих 
активности, 
утврђивање 

тренутног стања. 

Сагледани недостаци, 
али и предности 
прошлогодишњих 

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 ... 

Предавања 
на тему 

екологије и 
обележавање 

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 

На сајту школе 
приказани су 

резултати еко патроле 
у септембру са 

поруком о важности 
очувања наше 

околине. 
У марту су ученици 1-1 
правили еколошке 

поруке. 
У холу школе је у 

априлу постављена 
изложба радова 

ученика 5. и 8. на тему 
утицаја човека на 

природу (биологија). 
Део изложбе је 

постављен и на сајт 
школе са текстом у 
циљу подизања 
еколошке свести.  

На сајту су постављени 
радови и пројекти са 

текстовима и 
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фотографијама које 
имају и едукативни 

карактер. 
У марту су ученици 
виших разреда на 

часовима ГВ у оквиру 
Европске недеље 

медијске писмености 
су упознати са 

еколошким прилогом 
о пожару на ковинској 
депонији и значаја 
медија у екологији. 
У априлу су ученици 
виших разреда на 

часовима ГВ гледали 
еколошки филм након 

чега су давали 
предлоге еколошких 

акција. 
У априлу су ученици 
виших разреда на 

часовима ГВ гледали 
еколошки филм након 

чега су давали 
предлоге еколошких 

акција. 
*** Едукација се врши 

константно на 
часовима, кроз 

пројекте, активности, 
фотографијама и 

текстовима 
постављених на сајт 

школе... 

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 
биологије и географије 
у новембру ученици 

8.разреда су 
израђивали 
материјале у 

електронској форми и 
паное на тему 
заштићених 

природних добара.  
У априлу ученици 5. и 
8.су правили радове на 
тему утицаја човека на 
природу (биологија). 

Направљена је 
изложба. 

 
У марту су ученици 1-1 
правили еколошке 

поруке. 
У мају су ученици 7. 

разреда  на 
корелативном часу 

биологије и географије 
правили  флајере на 
тему заштићених 

природних добара у 
свету, који су 

изложени у холу 
школе. 

У априлу су ученици 3-
1 у оквиру пројектне 
наставе и СА правили 
саксије рециклирајући 
пластику и у њима 
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садили и гајили 
зачинско биље. 
У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 

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 
посредним начином 

наставе због 
неповољне 

епидемиолошке  
ситуације, константно 

током наставне 
године. 

Ученици 1-2 су садили 
цвеће у школском 
дворишту и учили о 
очувању животне 

средине. 
У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 

***Ова активност 
може да се прошири и 

на друге часове- 
биологија, познавање 
природе и друштва, 
свет око нас, српски 

језик и слично. 

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 

У школском дворишту 
постоје зелене 

површине које се 
константно уређују и 
сматрају се еко кутком. 
Уређење еко кутка у 
школи је остављено за 
2. полугодиште због 

неповољне 
епидемиолошке  

ситуације. У априлу је 
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запосленима у 
ССШ. 

направљена изложба у 
холу која представља 
еко кутак. Изложба је 
допуњена у мају. 

Ученици 1. разреда су 
садили цвеће у 

школском дворишту. 
У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 

7. Еколошке новине 
(зидне, звучне, 
електронске ... – на 
нивоу одељења, 
разреда, смене, школе 
и шире...) 

Обележавање 
значајних 
еколошких 
датума кроз 

израду 
зидних 
новина 

Ученици,  
наставници 

Ученици и 
наставници 

У недељи 
значајних 
еколошких 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање свести 
код свих учесника 
о значају очувања 
животне средине. 

Формирање 
еколошких новина је 
идејно започето, 
међутим због 

ванредног стања није 
реализовано до краја. 

Реализација се 
планира у току 2. 
полугодишта и 
наредне године. 

Поводом значајних 
еколошких датума 
праве се изложбе 
ученичких радова. 

8. Организовање еко 
патрола (на нивоу 
одељења, смене, 
школе и шире....) 

Ученици 
обилазе 
школу, 
школско 

двориште и 
околину 

школе, али 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 октобра, 
новембра и децембра 
свакодневно су 
организоване еко 
патроле на нивоу 
школе- редари, 
помоћно особље и 
дежурни наставници. 
Сагледано је стање и 
отклоњени примећени 
проблеми и отпад. 
Током радне суботе у 
септембру 
организована је еко 
патрола са 
индивидуалним 
учешћем ученика због 
прописаних мера. 
Резултати истог 
објављени су и на сајту 
школе. 
У априлу, у оквиру 
наставе биологије, 
ученици 5. и 8. 
разреда су правили 
радове (слике у раму) 
на основу свог 
запажања о стању 
околине. 

9. Уређење простора (на 
нивоу учионице, 
школског или 

У сарадњи са 
ССШ „Васа 
Пелагић“ из 

Школа Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 

У току 
школске 
године 

Подизање 
еколошке свести 
код свих учесника 

У дворишту су у 
новембру исечена 

стара стабла и гране- 
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дворишног простора и 
шире ...) 

Ковина 
уредити 
школско 
двориште 

родитељи и 
ССШ“Васа Пелагић“ 
из Ковина. Укључила 

се локална 
самоуправа и 

комунална служба 
Ковина. 

о значају очувања 
животне средине 

и стварање 
лепшег амбијента 
за игру и рад. 

комунална служба 
Ковина. Помоћно 
особље константно 
одржава уређен 
простор у и ван 

просторија школе у 
сарадњи са ученицима 
и наставним особљем. 
Школско двориште је 
уређено и садњом 
цвећа у новембру у 

сарадњи са ССШ“Васа 
Пелагић“ из Ковина.   

9.4.2021. 
представници Чувара 
природе и 5. разреда 
су са наставницом 
биологије преузели 
саднице за школу у 

оквиру акције “Посади 
свој хлад”. Садњу су 
реализовали помоћни 

радници због 
актуелних мера и 
пробног завршног 

испита. 
 Поводом 22.4. 

ученици 1.разреда су 
садили цвеће у 

школском дворишту. 
У фебруару су ученици 
4. разреда садили у 
школском дворишту 
Дрво генерације 
(трешња). 

У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 

 

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 
животне средине 
код свих учесника  

У току првог 
полугодишта ученици 
су са помоћним 
особљем гајили 
саксијско цвеће у 
просторијама школе и 
водили рачуна о 
биљкама у школском 
дворишту. 
13.4.2021. помоћни 
радници су засадили 
саднице које су 
претходно преузели 
ученици и наставница 
биологије у оквиру 
акције “Посади свој 
хлад”. Поводом 22.4. 
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ученици 1.разреда су 
садили цвеће у 
школском дворишту. 
У фебруару су ученици 
4. разреда у оквиру 
часова ГВ и ВН садили 
у школском дворишту 
Дрво генерације 
(трешња). 
У априлу су ученици 3-

1 правили саксије 
рециклирајући 

пластику и у њима 
садили и гајили 
зачинско биље у 

учионици. 
У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 

 

12. Активности везане за 
прикупљање, 
разврставање и 
рециклирање отпада 
(папир, пластика, 
батерије, чепови  
и/или  лименке)  

Прикупљање  
чепова, 

аплицирање 
за добијање 
контејнера за 
разврставање 

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 целог првог 
полугодишта ученици, 

родитељи и сви 
запослени учествују у 

акцији „Чеп за 
хендикеп“ 

прикупљањем 
пластичних чепова.  
Ученици трећег 

разреда су 
рециклирали 

материјале и правили 
играчке. 

У децембру је школа 
прикупила и предала 
електронски отпад. 
У децембру је школа 
прикупила и предала 
отпад- папир, дрво, 

гвожђе. 
У марту су ученици 1-1 
правили предмете 

рециклирајући папир. 
У фебруару су ученици 
4.разреда на часовима 
ликовног рециклирали 
материјале и правили 

предмете. 
Рециклажом су се у 

фебруару бавили и на 
часовима Чувара 

природе. 
У априлу су ученици 3-

1 правили саксије 
рециклирајући 

пластику и у њима 
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садили и гајили 
зачинско биље. 
У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 

13. Обележавање  датума 
значајних за ову 
проблематику 

Обележавање 
значајних 
еколошких 
датума кроз 

израду 
зидних 

новина, кроз 
пројекте и сл. 

Школа ,Ученици, 
наставници 

У недељи 
значајних 
еколошких 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање свести 
о значају очувања 
животне средине 
код свих 
учесника, 
унапређивање и 
проширивање 
знања у вези са 
проблематиком 

У школи се 
обележавају важни 
еколошки датуми кроз 
пројекте и изложбе 
ученичких радова ( 
часови биологије у 
вишим и нижи 
разреди). Свака 
активност пропраћена 
је сликама и текстом 
на сајту школе. 
 Поводом 22.3. 
ученици су у 
продуженом боравку 
направили плакат на 
тему Вода живот 
значи. 
Пројекат из биологије 
за ученике 5. и 8. 
разреда “ Антропогени 
фактор” поводом Дана 
планете Земље је 
резултирао изложбом 
ученичких радова. 
Пројектна настава 3-1 
је представљена на 
сајту школе кроз 
кратки видео. Ученици 
су рециклирањем 
правили радове и тиме 
обележили овај датум. 
Ученици 2-1 су 
направили изложбу 
својих радова, а 
ученици 1. разреда су 
уређивали двориште. 
Поводом Дана 
биодиверзитета 22.5. у 
оквиру часова 
биологије и географије 
у мају ученици 
7.разреда су 
израђивали флајере на 
тему заштићених 
природних добара, 
што је резултирало 
изложбом. 
 

14. Организација 
наградних  

Обележавање 
појединих 
значајних 

Ученици, 
наставници 

Ученици, наставници У недељи 
значајних 
еколошких 

Подизање свести 
о значају очувања 
животне средине 

 Поводом 22.4. када се 
обележава Дан 
планете Земље 
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конкурса на тему 
заштита животне 
средине 

еколошких 
датума 
израдом 

слика, цртежа 
и сл. И 

награђивање 
најбољих 
радова.  

датума у 
току целе 
школске 
године 

код свих 
учесника, 

унапређивање и 
проширивање 
знања у вези са 
проблематиком 

постављена је изложба 
ових радова у холу 
школе. Бираћемо и 
награђиваћемо 
најбоље, 
наједукативније и 
најкреативније радове 
у сусрету још значајних 
еколошких датума који 
предстоје: 
6.5. Дан еколога 
Србије 

9.5. Дан птица 

10.5. Дан одрживог 
развоја 

15.5. Дан акције за 
климу 

22.5. Дан заштите 
биодиверзитета 

24.5. Европски дан 
паркова 

31.5. Дан борбе против 
дувана 

5.6.  Међународни дан 
заштите животне 
средине и Дан НП 
Ђердап 

8.6. Дан океана 

Ученици су као 
награде добили биљке 
којима су оплеменили 
своје домове и које ће 
сами гајити.  

Важни еколошки 
датуми су обележени 
и кроз часове ГВ. 

 

15. Тематске изложбе  
 

Обележавање 
појединих 
значајних 
еколошких 
датума 
израдом 
слика и 
цртежа. 

Ученици, 
наставници 

Ученици, наставници У недељи 
значајних 
еколошких 
датума у 
току целе 
школске 
године 

Подизање свести 
о значају очувања 
животне средине 

код свих 
учесника, 

унапређивање и 
проширивање 
знања у вези са 
проблематиком 

Поводом 22.3. ученици 
су у продуженом 

боравку направили 
плакат на тему Вода 

живот значи. 
Поводом 22.4. 
направљена је 

изложба радова 3. и 2. 
разреда. Поводом 

22.4. и свих 
предстојећих важних 
еколошких датума 
направљена је 

изложба фотографија, 
слика и цртежа 

ученика 5. и 8. разреда 
кроз пројекат 

“Антропогени фактор” 
из биологије. 
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Поводом 22.5. 
направљена је 

изложба ученичких 
радова- флајера на 
тему заштићених 
природних добара. 

16. Постављање прилога из 
ове области на сајт 
школе 

Прикупити 
фотографије 
активности и 
поставити их 
на сајт школе 

Сви запослени, 
ученици, 

заинтересовани 
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. 

Текст који је 
постављен употпуњен 
је фотографијама. 

Сајт се редовно 
ажурира и његов 
сарджај се допуњава у 
складу са 
активностима и 
реализацијом. 

17. Учешће на другим 
пројектима/конкурсима 
везаним за ову тему 

Учешће на 
конкурсима и 
пројектима 
који су нам 
доступни 

Школа Ученици   
У току 

школске 
године 

Награда за 
најбоље ученике 

Троје ученика 8. 
разреда под 
менторством 

наставнице биологије 
направило је филм за 
учешће на конкурсу 
„Енергија је свуда око 
нас 2020“ и освојило 1. 
место у категорији 
мултимедијалних 
презентација. 

Петоро ученика (6. и 
7.) са  наставницом 
биологије учествују у 
пројекту “Школски 
климатски изазов” 

18. Нове, иновативне 
активности и садржаји 
који доприносе 
формалним и 
неформалним 
облицима образовања 
и васпитања деце, 
ученика, просветних 
радника, родитеља и 
шире друштвене 
заједнице 

Радови 
ученика, 
пројекти и 
пројектна 
настава. 

Ученици, 
наставници 

Ученици, наставници У току 
школске 
године 

Подизање свести 
о значају очувања 
животне средине 

код свих 
учесника, 

унапређивање и 
проширивање 
знања у вези са 
проблематиком. 

У оквиру пројектне 
наставе у децембру, 
ученици 3. разреда су 
израђивали играчке од 

рециклираног 
материјала.  

Ученици 8.разреда су у 
новембру направили 
електронске радове у 

оквиру часова 
биологије и географије 
на тему заштићених 
природних добара. 
У оквиру пројектне 
наставе у новембру 
ученици 4.разреда су 
правили  плакате на 
тему заштићених 
природних добра. 
У оквиру часова 

грађанског васпитања 
и биологије ученици 
од 5-8. слали своје 
фотографије, песме, 

текстове и 
презентације поводом 
своје еко патроле у 

септембру. 
У фебруару су ученици 

5-8. у оквиру часова 
грађанског васпитања 
правили радове на 
тему хуманости и 
односа према 
животињама. 
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Пројекат LITERATE 
TWINNERS  се 

придружио  глобалном 
чишћењу  дигиталног 
смећа на светском 

нивоу чиме се смањује  
количина CO2. И наша 
школа је учествовала. 
У марту ученици 1-1 су 
правили предмете 

рециклирајући папир. 
Ученици 7.разреда су у 

мају направили 
флајере у оквиру 
часова биологије и 
географије на тему 

заштићених 
природних добара. 
У марту су ученици 
виших разреда на 

часовима ГВ у оквиру 
Европске недеље 

медијске писмености 
су упознати са 

еколошким прилогом 
о пожару на ковинској 
депонији и значаја 
медија у екологији. 

 
У априлу су ученици 
виших разреда на 

часовима ГВ гледали 
еколошки филм након 

чега су давали 
предлоге еколошких 

акција. 
 

У мају су ученици 
нижих разреда у 
оквиру акције “Са 
природом на ти” 

реализовали пројекат 
“Рециклирамо и 

садимо”. Ученици су 
рециклирањем 

пластичне амбалаже 
правили саксије, у 
њима садили цвеће 
које су набављали уз 
помоћ родитеља, а 
потом су њиме 

улепшали школски 
простор и своје 

домове. 
 
 
 

19. Сарадња са другим 
установама 
(предшколским 
установама, основним 
и средњим школама, 
представницим 
локалне самоуправе 
....) 

Сарадња са 
ССШ“Васа 
Пелагић“ из 
Ковина и са 
локалном 

самоуправом 
у циљу 
уређења 
школе 

Школа, локална 
средина, ССШ 
„Васа Пелагић“ 
из Ковина, 

заинтересовани 
родитељи 

Ученици, 
наставници, локална 
средина, ССШ „Васа 
Пелагић“ из Ковина, 
заинтересовани 

родитељи 

У току 
школске 
године 

Продубљивање 
постојећих 

односа сарадње и 
остваривање 

нових 

У новембру остварена 
је сарадња са 

комуналном службом 
Ковина у циљу 

уређења школског 
дворишта и околине 
школе- сеча дрвећа. 

Садња цвећа у 
дворишту је 

организована у 
новембру у сарадњи 

са  ССШ „Васа 
Пелагић“ из Ковина у 

новембру. 
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У априлу смо се 
одазвали акцији 

локалне самоуправе 
“Посади свој хлад”. 

20. Медијска пропраћеност 
активности   

Ажурирање 
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. Ово је доступно 
не само ученицима, 

запосленима и 
родитељима, већ и 
широј јавности. 

21. Праћење реализације , 
прављење базе 
података за извештај 

Редовно 
ажурирање 

Школа 
 

Ученици, 
наставници,директор 

школе 

Током 
школске 
године 

Направљена база 
реализованих 
активности. 

База реализованих 
активности за 1. 
полугодиште је 
формирана. 
База реализованих 
активности за 2. 
полугодиште је 
формирана. 

22. Састављање извештаја 
о реализацији 

Састављање 
извештаја 
који ће бити 
саставни део 
Годишњег 
извештаја о 
раду школе 
2020/2021. 

чланови Тима и 
директор 
школе 

наставници,чланови 
Тима и директор 

школе 

децембар Анимирање што 
већег броја 
ученика и  
одраслих, 

сагледавање 
планираних и 
реализованих 
активности. 

У децембру састављен 
је извештај о 
активностима у 1. 
полугодишту 
2020/2021. и ова 
табела је управо део 
тог извештаја. 
У августу састављен је 
извештај о 
активностима у 2. 
полугодишту 
2020/2021. и ова 
табела је управо део 
тог извештаја. 
 

 
 У току школске 2020/2021. године тим је константно радио према датом плану и програму. Координатор је 
прикупљао податке ос свих запослених константно током целе школске године уз помоћ чланова тима. 
Састанци су организовани у школи, али и онлајн путем мејла, у складу са препорукама и мерама МПНТР. 
Тема првог састанка био је формирање тима и плана и програма. Тема последњег састанка било је усвајање 
извештаја за школску 2020/2021. годину. Теме свих осталих састанака биле су везане за прикупљање и 
ажурирање података. Укупан број састанака је 13. 

 
 

6.4 Извештај о реализацији програма 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.  
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7.1 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 

 
Координатор: Оља Новокмет 
1. Ана Ритопечки  
2. Иванка Момиров 
3. Александар Милошевић 
4. Јасмина Доловачки 
5. Снежана Корак  
6. Оља Новокмет 
7. Сенка Стоја 
8. Душан Симић – Члан Школског одбора/Представник локалне самоуправе 
9. Душан Максимовић 6-1 - Родитељ представник Савета родитеља 
10. Стефан Савић 7-1 - Ученик представник Ученичког парламента 

 
 
САДРЖАЈ: 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
2. ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА  
2.1. Област квалитета 1/ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  
2.1.1. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.  
2.1.2. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2 Планирање рада  органа, тела тимова је у функцији ефективног и  ефикасног рада у 
школи 
2.1.3. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.3. Планирање образовно васпитног рада усмерено је на развој  и остваривање циљева  
образовања и васпитања,  стандарда  постигнућа/исхода у наставним предметима и  општих међупредметним и  
предметним   
компетенцијама. 
2.2. Област квалитета 2/НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
2.2.1. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 2.1. Наставник ефикасно  управља процесом учења  на часу 
2.2.2. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 2.2. Наставник прилагођава  рад на часу образовно васпитним потребама  ученика 
2.2.3. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 2.3. Ученици стичу знања,  усвајају вредности,  развијају вештине и  компетенције на часу  
2.2.4. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 2.4.Поступци вредновања  су у функцији даљег учења 
2.2.5. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.3 Област квалитета 3/ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

2.3.1. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.1. Резултати ученика на  завршном испиту показују  оствареност стандарда  постигнућа 
наставних  предмета, односно  оствареност постављених индивидуалних циљева  учења 

2.3.2. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2. Школа континуирано  доприноси бољим  образовним постигнућима  ученика 

2.4. Област квалитета 4/ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

2.4.1. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 4.1 У школи функционише  систем пружања подршке  свим ученицима 

2.4.2.СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 4.1.2 Школа предузима  разноврсне мере за  пружање васпитне подршке  ученицима 

3. СКАЛА ПРОЦЕНЕ ИНДИКАТОРА СТАНДАРДА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 

7 ГОДИШЊНИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Полазне основе за рад Тима за самовредновање дефинисане су следећим документима: 

1) ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе, ("Службени гласник РС", број 10/2019 

од 15. фебруара 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019-2020. године. 

2) ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе, ("Службени гласник РС", бр. 14/2018 

од 23. јула 2018. године).  

3) Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Београд из 2005. године. 

ПРАВИЛНИКОМ о стандардима квалитета рада установе прописани су следећи СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: 

Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Област квалитета 5: ЕТОС 

Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Приручник за самовредновање и вредновање рада школе прописано је да се ниво остварености – вредновање 
оствареног врши помоћу четворостепене скале. У процесу вредновања утврђује се у којој мери су присутни показатељи 
који описују стандард. Степен присутности показатеља се процењује у односу на учесталост појављивања приликом 
посматрања процеса рада, у току поступка вредновања и у односу на квалитет заступљености у пракси, документацији и 
другим изворима доказа. Присутност показатеља се процењује на скали 1 до 4, при чему 4 означава да је показатељ 
присутан у потпуности, 3 да је показатељ присутан у већој мери, 2 да је показатељ присутан у мањој мери и 1 означава да 
показатељ није присутан.  

Тим за самовредновање рада Школе има десет чланова и чине га: наставници предметне наставе, наставници разредне 
наставе, стручни сарадници, представници Школског одбора,Савета родитеља и Ученичког парламента, а исти ради у 
складу са Статутом Школе. Тим за самовредновање именује директор и исти активно учествује у његовом раду. О раду 
Тима координатор води записник, а за свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу. 

Састав Тима за самовредновање: 

1. Оља Новокмет, наставник енглеског језика, координатор 

2. Ана Ритопечки, професор хемије 

3. Иванка Момиров, педагог  

4. Александар Милошевић, професор ТО 

5. Јасмина Доловачки, професор математике 

6. Снежана Корак, професор разредне наставе 

7. Сенка Стоја, стручни сарадник - библиотекарка  

8. Душан Симић – члан Школског одбора/Представник локалне самоуправе  

9. Душан Максимовић 6-1 - родитељ представник Савета родитеља  

10. Стефан Савић 7-1 – ученик,представник Ученичког парламента 

У школској 2020-2021. години Тим ће вредновати: 

 Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање  
 Област квалитета 2: Настава и учење  
 Област квалитета 3:Образовна постигнућа  
 Област квалитета 4:  Подршка ученицима 

Годишњи плана рада Тима за самовредновање рада Школе приказан је у Табели 1., а Акциони план Тима за 
самовредновање за школску 2020-2021. годину у Табели 2. 

 Табела 1 / Годишњи план рада Тима за самовредновање 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 Анализа задатака произашлих из 
активности самовредновања у 
претходној школској 2019/2020години  

 Анализа годишњег плана активности 
Тима, као део Годишњег плана рада  

 Израда Плана за побољшање квалитета 
рада Школе за школску 2020/2021. год.  

Септембар- 
октобар 

Тима за 
самовредновање, 
наставници, педагог 

школска 
документација 
 
Наставничко веће 
Школски одбор 
Савет родитеља школе 
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 Предлог и усвајање кључних области за 
самовредновање 

 Сачињавање извештаја о раду у току 
протекле школске године; 

 Сачињавање плана рада Тима за 
наредну школску годину. ЕВАЛУАЦИЈА 
КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ- Програмирање, 
планирање и извештавање( Праћење 
усклађености школских докумената) 

 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ  ОБЛАСТИ – 
Постигнућа ученика – анализа 
иницијалних тестова 

 Израда Акционог плана за 
самовредновање 

  Израда инструмената за вредновање 
кључних област 

октобар Тима за 
самовредновање, 
наставници, педагог 

Извештаји наставника 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ – 
Настава и учење  - праћење 
напредовања ученика посебно ученика 
са тешкоћама у развоју  

Октобар - 
децембар 

директор – педагог 
наставници 
 
Тим за инклузивно 
образовање  
Тима за 
самовредновање, 

Снимање атмосфере у 
учионици – ЧЕК ЛИСТЕ 
Анализа Тима за 
инклузивно 
образовање 
 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ  ОБЛАСТИ – 
Постигнућа ученика – анализа успеха 
ученика на крају 1. квартала 

 Брига о ученицима – безбедност и 
сигурност ученика у школи  

новембар ученици 
наставници 
 
Тим за 
самовредновање  

Ученички портфолио, 
Анализа успеха, 
записнициса седница 
ОВ и НВ 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ  ОБЛАСТИ – 
Постигнућа ученика -Анализа успеха 
ученика на крају 1. полугодишта 

 Праћење и вредновање образовних 
стандарда 

 Праћење и вредновање остварености 
исхода предвиђених ИОП – ом 

 

децембар директор – педагог 
наставници 
Тим за инклузивно 
образовање ,  
Тим за 
самовредновање  

Анализа успеха, 
записнициса седница 
ОВ и НВ 
Табела успеха у учењу 
и владању 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ- 
Програмирање, планирање и 
извештавање-развијање 
међупредметне и предметне 
компетенције 

Новембар -
децембар 

Тим за 
самовредновање, Тим 
за међупредметну 
компетенцију 

школска 
документација, 
документација тимова 

 АНАЛИЗА И ПРАЋЕЊЕ КЉУЧНИХ 
ОБЛАСТИ ОБУХВАЋЕНИХ НОВИМ ШРП – 
по динамици која је утврђена ШРП - ом 

током другог 
полугодишта 

ученици 
наставници 
 
Тим за 
самовредновање  

 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ  ОБЛАСТИ – 
Постигнућа ученика- Квалитет школских 
постигнућа 

 Анализа успеха на крају трећег 
кватрала 

 Анализа резултата пробних и других 
тестирање ученика 

 
Март-април 

ученици 
наставници 
 
Тим за 
самовредновање  

Ученички портфолио, 
Анализа успеха, 
записнициса седница 
ОВ и НВ 
Анализа резултата 
пробног завршног 
испита 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ – 
Настава и учење  - праћење 
напредовања ученика посебно ученика 
са тешкоћама у развоју 

Мај-јун ученици 
наставници 
 
Тим за 
самовредновање 

Снимање атмосфере у 
учионици – ЧЕК ЛИСТЕ 
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 Критеријуми вредновања познати 
ученику:мотивисаност ученика 

 ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ  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  

 
Јун-јул 

директор – педагог 
наставници 
 
Тим за инклузивно 
образовање  

Табела успеха, 
Извештаји са 
такмичења, записници 
и остала пратећа 
документација 

 
Табела 2/ Акциони план Тима за самовредновање 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 2020/2021. - АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 
СТАНДАРДИ 

ЦИЉ – ШТА 
ЖЕЛИМО да 
постигнемо 

Активности - 
конкретни кораци да би се 

испунио циљ 
 

КАКО КАДА 
Динамика 

КО 
Носиоци 

активности 
  

1.  Програмирање 
образовно-
васпитног рада је 
у функцији рада 
школе 

Школски програм 
је заснован на 
прописаним 
начелима. У 
изради овог 
документа 

учествовале све 
циљне 

групе  (наставниц
и, стручни 
сарадник, 
директор, 
ученици, 
родитељи, 
локална 

заједница) 
Кључна 

документа 
одражавају 

специфичност 
рада установе. 

Наставници, стручни 
сарадник, директор 
израђују потребна 

документа која су саставни 
деоРазвојног плана 

установе и осталих кључних 
школских докумената. 

увид у 
доку 

ментацију
, 

посета 
часовима, 
ЧЕК листе 

–  

Септембар- 
октобар 

Наставниц
и 

директор, 
педагог 

 

1.2. Планирање рада 
органа, тела и 
тимоваје у функцији 
ефективног и 
ефикасног рада у 
школи. 

Школа има 
Годишњи план 

рада који је донет 
у складу са 
ГодишЊим 
програмом, 

Развојним планом 
и годишњим 
календаром  

Наставници, стручни 
сарадник, директор и 

координатори школских 
тимова доносе своје 

годишње и 
оперативне/акционе 

плановеса са 
конкретизованим  циљеви
ма из развојног плана и 
школског програма са 
уваженим актуелним 
потребама школе. 

Годишњи 
извештајинаставника, 

увид у 
доку 

ментацију 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе 

–  
 

Септембар- 
октобар, 
 јун-јули 

 
Наставниц

и 
директор 
и педагог 
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стручног сарадника, 
директора и координатора 
тимова садрже релевантне 
податке о раду школе. 

1.3. Планирање 
образовно-васпитног 
рада усмерено је на 
развој 
и  остваривањециљев
а образовања и 
васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у 
наставним 
предметима и општих 
међупредметним и 
предметним 
компетенцијама. 

Наставници 
користе 

међупредметне 
компетенције и 
стандарде за 
планирање 

наставе (глобално 
и оперативно) 
Оперативни 

планови, дневне 
припреме 
наставника 

садрже методе и 
технике којима се 
планира активно 
учешће ученика 

на часу 

Наставници користе 
методе, облике и средства 
рада  који се планира и 
омогућује активно учешће 
ученика на часу. 

Увид у 
доку 

ментацију 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе 

–  

Континуирано
, у току 
школске 
године 

Директор 
и педагог 
Наставниц

и 
 

 
 
 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2:  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

 
СТАНДАРДИ 

ЦИЉ – ШТА ЖЕЛИМО да 
постигнемо 

Активности - 
конкретни кораци да 
би се испунио циљ 

 

КАКО КАДА 
Динамика 

КО Носиоци 
активности   

2.1. 
Наставник 
ефикасно 
управља 
процесом 
учења на 
часу. 

 

Наставници  имају 
припреме  за сваки час уз 
одговарајуће дид. мет. 

решења на часу – зашто је 
важно да се планирано 

научи 

Наставници користе 
методе, облике и 

средства 
рада  прилагођена 
свом предмету и 

ученицима, а ученици 
разуму то што 
наставници 
објашњавају 

увид у доку 
ментацију, 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе – 
опсервација 

часа 

током године Наставници 
директор, 
педагог 

 

2.2. 
Наставник 
прилагођава 
рад на часу 
образовно-
васпитним 
потребама 
ученика. 

 

Наставници у 
припремама за  час имају 

диференциране 
задатке прилагођене 

потребама сваког  ученика 

Примена специфичних 
задатака, активности, 

материјала -  
наставних листића и 

конкретног 
дидактичког 

материјала за ученике 
и прилагођава и темпо 

рада  

увид у доку 
ментацију 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе – 
опсервација 

часа 
 

током године  
Наставници 
директор 
и педагог 

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

 

Ученици активно учествују 
у раду и заинтересовани су 
за рад а њихови радови 
показују да су разумели 

предмет учења 

Ученици су упознати 
шта ће радити на 

следећим часовима, 
повезују научено и 

примењују у 
конкретним 
ситуацијама... 

 

Увид у доку 
ментацију 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе – 
опсервација 

часа 

Континуирано, 
у току школске 

године 

Директор 
и педагог 
Наставници 
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2.4. Поступци 
вредновања 
су у функцији 
даљег учења. 

 

Наставници  континуирано 
оцењују ученике и прате 
оствареност циља часа. 
Наставник даје потпуно 
информацију шта ученици 
знају, а шта треба још да 
науче. 

Наставници 
подстицајним 

питањима активирају 
ученике и 
користи 

петоминутну  провере 
знања и на тај начин 

имају повратну 
информацију о 

успешности часа, тиме 
ученици постају свесни 
шта још треба науче и 
процене своје знање у 

односу на друге 
ученике 

увид у доку 
ментацију 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе – 
опсервација 

часа 
 

Континуирано, 
у току школске 

године 

Наставници 
Директор 
и педагог 

 

2.5. Сваки 
ученик има 
прилику да 
буде 
успешан. 

 

Наставник мотивише 
ученика и подстиче њихов 
развој у складу са њиховим 

могућностима 

Наставник, похваљују 
сваки напредак 

ученика и са учеником 
се договара о 
даљем  раду 

увид у доку 
ментацију 
посета 

часовима, 
ЧЕК листе – 
опсервација 

часа 
 
 
 

Континуирано, 
у току школске 

године 

Директор 
и педагог 
Наставници 
 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

 
СТАНДАРДИ 

ЦИЉ – ШТА 
ЖЕЛИМО да 
постигнемо 

АКТИВНОСТИ - 
ШТА РАДИМО 

конкретни кораци да 
би се испунио циљ 

КАКО КАДА 
Динамика 

КО Носиоци 
активности  - 
одговорна 
особа 

3.1. Резултати 
ученика на 
завршном 
испиту показују 
оствареност 
стандарда 
постигнућа 
наставних 
предмета, 
односно 
оствареност 
постављених 
индивидуалних 
циљева учења. 

 

Наставници 
примењују праћење 
успешности ученика 

применом 
образовних 

стандарда и прате 
постигнућа ученика 
према правилнику о 

Оцењивању, уз 
уважавање 

способности свих 
ученика – 

укључивање 
ученика у допунски, 
додатни рад,  ИОП и 
индивидуализовану 

наставу 

Наставници су 
израдили задатке за 
одређене нивое 
знања – шта треба 

ученик да зна за 5, 4, 
3, 2, односно шта је 
потребно да зна за 
основни, средњи и 
напредни ниво и то 
прате и проверавају 

Увид у доку 
ментацију 

посета часовима, 
резултати  пробног 
и завршног испита 
и националног 
тестирања 

Континуирано, 
у току школске 

године 

Директор 
и педагог 

Наставници, 
ученици и 
родитељи 

 

3.2. Школа 
континуирано 
доприноси 
бољим 
образовним 
постигнућима 
ученика. 

 

Наставници 
примењују праћење 

успешности 
ученика, уз 
уважавање 

способности свих 
ученика – 

укључивање 
ученика у допунски, 
додатни рад ИОП и 
индивидуализовану 

наставу 

Индивидуализацијом 
наставе -  допунска, 

додатна, ИОП 
ученици остварују 
напредак у учењу у 
складу са својим 
могућностима, а 

наставници 
различитим 

поступцима – прате 
успешност ученика – 
тестови – отвореног и 

увид у доку 
ментацију 

посета часовима, 
ЧЕК листе – 

опсервација часа, 
упитници, тестови 

знања 
 
 
 

Континуирано, 
у току школске 

године 

Директор 
и педагог 

Наставници, 
ученици и 
родитељи 
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затвореног типа 
заокружавање, 
допуњавање, 

одговори на питање, 
квиз 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

 
СТАНДАРДИ 

ЦИЉ – ШТА 
ЖЕЛИМО да 
постигнемо 

Активности - 
конкретни кораци 
да би се испунио 
циљ 
 

КАКО КАДА 
Динамика 

КО Носиоци 
активности   

4.1  У школи 
функционише 
систем 
пружања 
подршке свим 
ученицима. 
4.1.2 Школа 
предузима 
разноврсне 
мере за 
пружање 
васпитне 
подршке 
ученицима 
 4.1.3. На 
основу 
анализе 
успеха и 
владања 
предузимају 
се мере 
подршке 
ученицима 
 4.1.6. Школа 
пружа 
подршку 
ученицима 
при преласку 
из једног у 
други циклус 
образовања 

1.Учинити школску 
средину што 
безбеднијим и 
сигурнијим местом  
2.Прилагодити 
школске захтеве 
развојним 
могућностима и 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика 
 3. Јачање 
позитивних ставова 
и развој социјалних 
вештина 
 4. Побољшати 
професионални 
развој ученика, 
безбедност и 
сигурност ученика у 
школи (-праћење 
физичког, 
здравственог, 
емоционалног 
стања и социјалних 
потреба ученика -
напредовање и 
успех ученик -
стручна помоћ 
наставницима у 
пружању подршке 
ученицима у 
процесу учења) 

1. Израда плана 
безбедности 
ученика, праћење 
његовог 
спровођења, 
анализа и 
извештавање-тим 
за заштиту, 
стручни активни-
током године  
2. Израда и 
имплементација 
плана за 
спровођење 
инклузивне 
праксе-тим за 
ИОП. Праћење и 
анализа 
активности плана 
инклузије-током 
године. 
 4. Побољшање 
награђивања и 
похваљивања 
успешних 
ученика-
правилник, начин, 
редовност-
стручна већа, 
директор-август, 
септембар, током 
године  
5. Јачање активне 
улоге Ученичког 
парламента и 
Вршњачког тима-
самоанализа и 
анализа рада-
Ученички 
парламент, 
Вршњачки тим  
6. Професионални 
развој ученика-
израда и 
евалуација 
програма-стручна 
служба, август, 
јун  

-Правилник о 
безбедности, чек 
листа, процедура за 
заштиту деце од 
насиља и за 
спречавање и 
реаговање у 
могућим 
случајевима -
интервју са 
ученицима, 
процедуре за 
идентификовање 
емоционалних, 
телесних и 
социјалних потреба 
ученика -белешке 
наставника, 
евиденција о 
успесима на 
такмичењима и 
конкурсима, 
записници са 
седница ОВ и НВ, чек 
листа -чек листа за 
наставнике, 
евиденција 
педагога, психолога 
и директора 

током  године Задужени тим, 
ППС,Тим за 
ИОП, Тим за 
заштиту, Тим за 
професионалну 
оријентацију 
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7. Истраживачке 
активности: 
''упитник ''Индекс 
инклузивности''-
за родитеље, 
наставнике и 
ученике, анкета за 
родитеље 
''безбедност 
ученика у школи'', 
анкета за 
ученике-''значај 
Ученичког 
парламента''  
8. Финална 
евалуација 
кључне области ( 
СВОТ ) и предлог 
мера за њено 
побољшање од 
стране 
Одељенских већа, 
ШО, Наставничког 
већа-крај школске 
године. 

 
2. НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 / ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе  
1.1.1. Школска документа заснивају се на Законским одредбама и прописаним начелима  

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, 

директор, ученици, родитељи, локална заједница). 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе. 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе.  

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика.  

 СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2 Планирање рада  органа, тела тимова је у функцији ефективног и  ефикасног рада у школи 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром.  
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су 
циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.  
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. 
 1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање 
током школске године.  
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана 
рада. 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.3. Планирање образовно васпитног рада усмерено је на развој  и остваривање циљева  
образовања и васпитања,  стандарда  постигнућа/исхода у наставним предметима и  општих међупредметним и  
предметним   
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и 
исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.  
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 
планирано активно учешће ученика на часу.  
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика. 
 1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.  
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичкоистраживачким подацима, специфичним 
потребама ученика и условима непосредног окружења. 1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада 
наставника и/или напомене о реализацији планираних активности. 
Активности – Анализа структуре и садржаја Школских докумената заснивају се на Законским  и подзаконским одредбама 
и прописаним начелима Исходи реализације.  
 Прегледана и анализирана Школска документа : 

Тим је прегледао најзначајнија Школска документа: А) ШКОЛСКИ ПРОГРАМ Б) ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ В) 
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ Г) ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, Пословнике и Правилнике  
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Извори доказа:  

 Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године (и АНЕКСИ ) 

 Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину  

 Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019-2020. године 

  Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину(и АНЕКСЕ) 

  Развојни план школе 

  Општа акта школе 
 Технике и инструменти: 

 Анализирање документације - чек листе 

 Анкете – упитници  

 Интервјуисање – разговори са израђивачима докумената, запосленима и члановима Школског 

одбора 

*Анализирана је конкретно документација, њено постојање и повезаност са законским актима. Планирано праћење 
наведених стандарда се десило пре обуке за самовредновање и због тога смо ове године задали колико области и 
стандарда себи на задатак. 
А) ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Тим је констатовао да постоји Школски програм и АНЕКСИ (исти су усвојени, деловодно заведени и постављени на сајт 
школе), исти је прегледао, разматрао и анализирао: 
1) Школски програм за период од 2017/2018. до 2020/2021. године (усвојен од стране Школског 
Одбора и деловодно је заведен под бројем 90 дана 19.6.2017. ) 
НАПОМЕНЕ у вези израде и усвајања Школског програма: 
Разлози измена, промена и допуна Школског програма дефинисани су обавезом усклађивања са одредбама: 
1) Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту ЗОСОВ), Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закони и 10/2019 од 15.02. 2019. године: 

 Члан 61. Школски програм 

 Члан 201. Прелазне и завршне одредбе: 

- Установа је дужна да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона усагласи Статут, организацију и   рада 
са овим Законом. 
2) Закона о основном образовању и васпитању (у даљем тексту ЗООВ), Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 
27/2018 - други закон и 10/2019 од 15.02. 2019. године: 

 Члан 27. Школски програм 

 Члан 104. Усклађивање организације и аката школе: 

- Школа ће ускладити своју организацију и опште акте са одредбама овог Закона у року од  шест месеци од дана ступања 
на снагу овог Закона. 
3) Школски програм за период од 2017/2018. до 2020/2021. године – АНЕКС И ( деловодно је заведен под бројем 97 дана 
14.9.2017. године). 
4) Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године – АНЕКС ИИ ( деловодно је заведен под бројем 11 
дана 13.9.2018. године). 
5) Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године – АНЕКС ИИИ ( деловодно је заведен под бројем 153 
дана 30.6..2020. године). 
У циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу Школског програма и и добијени резултати 
приказани су у Табели 3. 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - чек листа/ Табела 3. 

Ред. 
Бр. 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Школски програм донет сагласно одредбама члана 61. став 2. ЗОСОВ-а. ДА  

2. Садржај Школског програма усаглашен са одредбама члана 27. ЗООВ-а. ДА  

3. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су предлог Школског програма 
саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а. 

ДА  

4. Савет родитеља разматрао је предлог Школског програма сагласно члану 120. став 6. 
тачка 4) ЗОСОВ-а. 

ДА  

5. Школски одбор усвојио је Школски програм сагласно члану 119. став 1. тачка 2) 
ЗОСОВ-а. 

ДА  

6. Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског програма. ДА  

7. Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма. ДА  

8. Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и њихове обавезне и 
слободне садржаје. 

ДА  

9. Школски програм садржи ваннаставне предмете и њихове садржаје. ДА  
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10. Школски програм садржи трајање и основне облике извођења програма. ДА  

11. Школски програм садржи фонд часова за сваки разред. ДА  

12. Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет. ДА  

13. Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних наставних планова 
и програма. 

ДА  

14. Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном раду. ДА  

15. Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује 
ваннаставни део Школског програма. 

ДА  

16. Ваннаставни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу са 
могућностима школе. 

ДА  

17. Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма. ДА  

18. Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља. ДА  

19. Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице. ДА  

20. Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе. ДА  

 УКУПНО 20 0 

 ПРОЦЕНАТ 100 0 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Школски програм и исти је 
састављен у складу са Законом и садржи све 
прописане садржаје. 

 Школа има АНЕКСЕ Школског програма за 
сваку школску годину: исти су састављени у 
складу са изменама и допунама Законоских и 
подзаконских прописа, важећим Правилницима о 
плану и програму наставе и учења 
и садрже све прописане садржаје. 

 Школски програм и Годишњи план рада 
школе међусобно су усклађени 

 Недовољна квалитативна и квантитативна 
укљученост чланова Тимова и наставника у 
процес израде Школског програма 

 Нема тимског рада у процесу израде 
Школског програма 

 Недовољна мотивисаност наставника 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА у овом подручју: 

 Побољшати квалитативну и квантитативну укљученост чланова Тимова и наставника у процес израде Школског 

програма, додељивањем конкретних задужења и рокова за израду појединих делова документа сваком 

појединцу. 

 Побољшати тимски рад у процесу израде Школског програма кроз прецизирање улога и задатака сваком Тиму, 

са конкретним задужењима и роковима израде. 

 Побољшати мотивисаност наставника, путем обуке за рад у Тимовима и одржавањем већег броја састанака у 

оквиру Тимова, на којима је потребно разјаснити евентуалне проблеме. 

ОЦЕНА: Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. Свим елементима је дат 
одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма, задовољење 
потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. Школски програм је заснован на реалним 
потенцијалима школе. 
ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Школског програма – ниво 4 
 
 Б) ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Тим је констатовао да постоје Годишњи планови рада школе и Извештаји о реализацији који је прегледан и анализиран: 
1) Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној 
дана 12.9.2019. деловодно заведен под бројем 74) 
2) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају полугодишта школске 2019- 2020. године (усвојен од 
стране Школског одбора на седници одржаној дана 9.1.2020. и деловодно је заведен под бројем 98) 
3) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019-2020. године (усвојен од стране Школског 
одбора на седници одржаној дана 14.9.2020. деловодно заведен под бројем158) 
4) Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној 
дана 14.9.2020. деловодно заведен под бројем 159) 
5) АНЕКС И Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину (деловодно је заведен под бројем 174 дана 22.10. 
2020. године). 
6) АНЕКС ИИ Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину (деловодно је заведен под бројем 185 дана 1.12. 
2020. године). 
У циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу Годишњег плана рада и добијени резултати 
приказани су у Табели 4. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ - чек листа / Табела 4. 
 

Ред. 
Бр. 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Годишњи план рада школе донет је сагласно одредбама члана 62. ЗОСОВ-а. ДА  

2. Годишњи план рада школе усаглашен је са одредбама члана 29. ЗООВ-а. ДА  

3. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су Извештај о остваривању 
Годишњег плана рада школе за претходну школску годину и Годишњи план рада за 
наредну школску годину, саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) 
ЗОСОВ-а. 

ДА  

4. Савет родитеља разматрао је извештај о стваривању Годишњег плана рада школе за 
претходну школску годину и Годишњи план рада за наредну школску годину, сагласно 
члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а. 

ДА  

5. Школски одбор усвојио је Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за 
претходну школску годину и Годишњи план рада за наредну школску годину, сагласно 
члану 119. став 1. тачка 2) ЗОСОВ-а. 

ДА  

6. Годишњи план рада школе утврђује време остваривања програма образовања и 
Васпитања. 

ДА  

7. Годишњи план рада школе утврђује место остваривања програма образовања и 
Васпитања. 

ДА  

8. Годишњи план рада школе утврђује начин остваривања програма образовања и 
Васпитања. 

ДА  

9. Годишњи план рада школе утврђује носиоце остваривања програма образовања и 
васпитања 

ДА  

10. Годишњи план рада школе је у складу са Развојним планом ДА  

11. Годишњи план рада школе је у складу са програмом образовања и васпитања ДА  

12. Годишњи план рада школе је оперативан. ДА  

13. Годишњи план рада школе је у складу са Школским програмом. ДА  

 УКУПНО 13 0 

 ПРОЦЕНАТ 100 0 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Годишњи план рада школе (ГПРШ) 
и исти је састављен у складу са Законом и 
садржи све прописане садржаје. 

 Школа има АНЕКСЕ ГПРШ: исти су састављени 
у складу са изменама и допунама Законоских 
и подзаконских прописа, важећим 
Правилницима о плану и програму наставе и 
учења, Актима Министарства и садрже све 
прописане садржаје. 

  ГПРШ и Школски програм школе међусобно 
су усклађени. 

 Недовољна квалитативна и квантитативна 
укљученост чланова Тимова и наставника у 
процес израде ГПРШ, АНЕКСА истог и 
Извештаје о реализацији ГПРШ 

  Нема тимског рада у процесу израде ГПРШ и 
Извештаја о реализацији 

 Недовољна мотивисаност наставника. 
 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА у овом подручју: 

 Побољшати квалитативну и квантитативну укљученост чланова Тимова и наставника у процес израде ГПРШ 

додељивањем конкретних задужења и рокова за израду појединих делова документа сваком појединцу. 

 Побољшати тимски рад у процесу израде ГПРШ кроз прецизирање улога и задатака сваком Тиму, са 

конкретним задужењима и роковима израде. 

 Побољшати мотивисаност наставника путем обуке за рад у Тимовима и одржавањем већег броја састанака у 

оквиру Тимова на којима треба разјаснити евентуалне проблеме. 

ОЦЕНА: Годишњи план рада школе је донет у складу са Школским програмом и програмом образовања и васпитања. На 
прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма. 
ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Годишњег плана рада школе – ниво 4 
 
В) РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Тим је констатовао да постоји адекватан Развојни план школе који истиче ове године и био је сачињен на период од 
2017-2020.  Тренутно је у изради нови ШРП за период 2021- 2026. 
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Тим је сачинио чек листу за анализу Развојног плана школе, такође је добио на увид извештаје Тима за школски развојни 
план. Анализирани су сви подаци  добијени резултати биће приказани у Табели 5, такође сви ови подаци биће узети у 
разматрање при састављању новог школског развојног плана. 
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ - чек листа / Табела 5 

Ред. 
Бр. 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Развојни план школе донет је сагласно одредбама члана 50. ЗОСОВ-а ДА  

2. Садржај Развојног плана школе усаглашен је са одредбама члана 26. ЗООВ-а. ДА  

3. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су Развојни план школе за 
трогодишњи период саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а 

ДА  

4. Савет родитеља разматрао је Развојни план школе за петогодишњи период сагласно 
члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а 

ДА  

5. Школски одбор усвојио је Развојни план школе за трогодишњи период сагласно члану 
119. став 1. тачка 2) ЗОСОВ-а. 

ДА  

6. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су Извештај о остваривању 
Развојног плана школе на годишњем нивоу саглано члану 131. став 1. и члана 88. 
став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а 

ДА  

7. Савет родитеља разматрао је Извештај о остваривању Развојног плана школе на 
годишњем нивоу сагласно члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а 

ДА  

8. Школски одбор усвојио је Извештај о остваривању Развојног плана школе на 
годишњем нивоу сагласно члану 119. тачка 1. став 2) ЗОСОВ-а. 

ДА  

 УКУПНО 8 0 

 ПРОЦЕНАТ 100 0 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има ШРП исти је састављен у складу са 
Законом и садржи све прописане садржаје. 

 У Развојном плану се препознају 
специфичности школе и вредности које се у 
њој негују. 

 У плану активности разрађени су кораци, 
носиоци активности и време реализације као 
и крајњи циљеви ка којима школа иде. 

 

 Промена динамике циљева и активности 
изазване вандредном ситуацијом изазваном 
пандемијом. 

 Недовољна мотивисаност наставника за 
учествовање у изради Школског развојног 
плана. 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА у овом подручју: 

 Направити чек листу остварених активности и планираних циљева у ШРП за период од 2017 – 2020. и у случају 

неостварености укључити их у следећи ШРП. 

 Побољшати мотивисаност наставника путем обуке за рад у Тимовима и одржавањем већег броја састанака у 

оквиру Тимова на којима треба разјаснити евентуалне проблеме. 

ОЦЕНА: Школски развојни план школе је донет у складу са законским одредбама, јасно се препознају специфичности 
школе и вредности које се у њој негују.  
ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Годишњег плана рада школе – ниво 4 
 
Г) ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, Пословници и Правилници 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Тим је констатовао да постоје Општа акта школе (Статут школе, Пословници и Правилници), исти је прегледао, разматрао 
и анализирао: 
1) Статут школе (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној дана 9.11 2018. године, деловодни број 102) 
2) Измене и допуне Статута школе  (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној дана 13.9.2018. године, 
деловодни број 14. 
У наредном периоду Тим ће у циљу утврђивања чињеничног стања, са Секретаром школе, прегледати и евидентирати 
сва Општа акта школе. 
У циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу Општих аката школе и добијени резултати 
биће приказани су у Табели 7. 
ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, Пословници и Правилници - чек листа / Табела 7 

Ред. 
Бр. 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Школа је усагласила Статут са Законом сагласно одредбама члана 201. ЗОСОВ-а и 
члана 104. ЗООВ-а. 

ДА  

2. Статут школе донет сагласно одредбама члана 100. ЗОСОВ-а ДА  
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3. Статутом школе прописан је начин избора чланова Савета родитеља сагласно одредбама 
члана 120. став 8. ЗОСОВ-а. 

ДА  

4. Статутом школе прописана је надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, 
тимова и педагошког колегијума сагласно члану 131. став 3. ЗОСОВ-а 

ДА  

5. Статутом школе прописана је дисциплинска одговорност запослених за лакше повреде 
радних обавеза сагласно члану 162. став 1. тачка 1) и члану 165. став 12. ЗОСОВ-а. 

ДА  

6. Статутом школе прописана је дисциплинска одговорност ученика за лакше повреде 
обавезе ученика сагасно члану 83. став 2. ЗОСОВ-а. 

ДА  

7. Школа донела акта сагласно одредбама члана 108. и 109. став 3. ЗОСОВ-а. ДА  

8. Пословници прописани Законом и статутом, донети су сагласно члану 88. став 5. и 120. 
став 8. ЗОСОВ-а. 

ДА  

9. Општи акт о систематизацији радних места донет сагласно члану 126. став 4. тачка 19) 
и члану 119. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а 

ДА  

10. Наставничко веће и Ученички парламент, разматрали су Општа акта школе саглано 
члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а. 

ДА  

11. Савет родитеља разматрао је Општа акта школе сагласно члану 120. став 6. ЗОСОВ-а ДА  

12. Школски одбор усвојио је Општа акта школе сагласно члану 119. став 1. тачка 1) 
ЗОСОВ-а. 

ДА  

13. Школа има следеће ПОСЛОВНИКЕ: 
1. Пословник о раду ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
2. Пословник о раду САВЕТА РОДИТЕЉА (ЗОСОВ - Члан 120.) 
3. Пословник о раду НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
4. Пословник о раду УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА (ЗОСОВ - Члан 88. став 5) 
5. Пословни о раду стручних органа и тимова школе 

ДА  

14. Школа има следеће ПРАВИЛНИКЕ: 
1) Правилник о понашању и међусобном односу ученика, запослених и родитеља у Школи 
(ЗОСОВ - Члан 109.) 
 2) Правилник о организацији и систематизацији послова у Школи (ЗОСОВ - Члан 126., 
став 4, тачка 19) 
3) Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 
боравка у Школи и свих активности које организује Школа (ЗОСОВ - Члан 108.) 
4) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Школе (ЗОСОВ - 
Члан 83., став 2 до члана 86.) 
5) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Школи (ЗОСОВ 
- Члан 162. и 165.) 
6) Правилник о похваљивању и награђивању ученика Школе (ЗООВ - Члан 66.) 
7) Правилник о утврђивању критеријума за избор ученика и спортисте генерације у 
Школи (ЗООВ - Члан 66.) 
8) Правилник о похваљивању и награђивању (наставника) запослених у Школи 
9) Правилник о вредновању сталног стучног усавршавања (наставника) запослених у 
Школи 
10) Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, 
запослених са пуним или непотпуним радним временом 
11)Правилник о оцењивању и испитима 
12) Правилник о јавним набавкама 
13) Правилник о рачуноводству и вршењу пописа имовине 
14) Правилник о безбедности и здрављу на раду 
15) Правилник о процени ризика радних места у школи 
16) Правилник о решавању стамбених потреба у школи  
17) Правилник о канцеларијском пословању  
19) Правилник о опреми и поступку пружања прве помоћи 
20) Правилник о раду 
21) Кодекс понашања запослених 

ДА  

15. Статут школе, Пословнике и Правилнике поставити на сајт школе како би били доступни 
ученицима, родитељима и запосленима 

ДА  

 УКУПНО 20 0 

 ПРОЦЕНАТ 100 0 

 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Статут школе. - 
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  Школа има одређене Пословнике и 
Правилнике 

 
ОЦЕНА: Школа има Статут, одређене Пословнике и Правилнике. 
 ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Општих аката школе – ниво 4 
У циљу добијања релевантне оцене Стандарда квалитета 1.1.1. Тим је сумирао оцене свих индикатора и средња оцена 
приказана је у Табели 8. 

Стандарди и индикатори Оцена 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у 
функцији квалитетног рада школе 
1.1.1. Школска документа заснивају се на Законским одредбама и прописаним 
Начелима: 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 4 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 4 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 4 

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, пословници и правилници 4 

СРЕДЊА ОЦЕНА 4 

 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2 Планирање рада  органа, тела тимова је у функцији ефективног и  ефикасног рада у школи 
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром.  
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су 
циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.  
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. 
 1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање 
током школске године.  
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана 
рада. 
Активности – Извештаји Наставничког и Одељењских већа, Педагошког колегијума, Стручних већа, Стручних актива, 
Тимова, Ученичких организација, Педагога, Библиотекара, Секретара и Директора. 
Анализа кварталних, полугодишњих и годишњих Извештаја: Наставничког и Одељењских већа, Педагошког колегијума, 
Стручних већа, Стручних актива, Тимова, Ученичких организација, Педагога, Библиотекара, Секретара и Директора. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Тим је констатовао да постоје Годишњи планови рада школе и Извештаји о реализацији истог (исти су усвојени, 
деловодно заведени и постављени на сајт школе), исти је прегледао, разматраои анализирао: 
1) Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној 
дана 12.9.2019. деловодно заведен под бројем 74) 
2) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају полугодишта школске 2019- 2020. године (усвојен од 
стране Школског одбора на седници одржаној дана 9.1.2020. и деловодно је заведен под бројем 98) 
3) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019-2020. године (усвојен од стране Школског 
одбора на седници одржаној дана 14.9.2020. деловодно заведен под бројем158) 
4) Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној 
дана 14.9.2020. деловодно заведен под бројем 159) 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Годишњи план рада школе 
(ГПРШ) у којем су прецизирани годишњи 
планови рада: Наставничког и Одељењских 
већа, Педагошког колегијума, Стручних већа, 
Стручних актива, Тимова, Ученичких 
организација, Педагога, Библиотекара, 
Секретара и Директора. 

  Школа има полугодишње и годишње 
Извештаје о раду: Наставничког и 
Одељењских већа, Педагошког колегијума, 
Стручних већа, Стручних актива, Тимова, 
Ученичких организација, Педагога, 
Библиотекара, Секретара и Директора који су 
саставни део извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада школе. 

  Извештаји о реализацији ГПРШ на 
полугодишту и крају школске године 
постављени су на сајт школе. 

  Извештаји о раду директора школе на 

 Постојећи усвојени годишњи планови рада 
органа, тела и тимова у мањој мери се не 
поштују 

 Недовољна квалитативна и квантитативна 
укљученост чланова органа, тела и 
тимова у процес реализације усвојених 
годишњих планова рада и Извештаја о 
реализацији истих 

 Неадекватан тимски рад у процесу израде 
планова и Извештаја о реализацији истих 
тј. све обавезе најчешће реализују 
Председници стручних већа, актива и 
Координатори тимова 

 У мањој мери су развијени механизми за 
праћење рада и извештавање о раду 

 Недовољна мотивисаност наставника 
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полугодишту и крају школске године 
постављени су на сајт школе. 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА у овом подручју: 

 У потпуности испоштовати и реализовати постојеће усвојене годишње планове рада органа, тела и тимова. 

 Побољшати квалитативну и квантитативну укљученост чланова Тимова и наставника у процес израде годишњих 

планова рада и Извештаја о реализацији истих, додељивањем конкретних задужења и рокова за израду 

појединих делова документа сваком појединцу. 

 Побољшати тимски рад у процесу израде планова и Извештаја о реализацији истих, кроз прецизирање улога и 

задатака сваком члану тима, са конкретним задужењима и роковима израде. 

 Побољшати мотивисаност наставника путем обуке за рад у стручним већима, активима и тимовима, 

одржавањем већег броја састанака у оквиру већа, актива и тимова на којима треба разјаснити евентуалне 

проблеме. 

 Међусобно ускладити Извештаје већа, актива и тимова. Организовати међусобне састанке и спречити да се исти 

подаци појављују у различитим извештајима. 

ОЦЕНА: Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и 
извештавање током школске године, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је 
отклањати. 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Оперативног планирања органа, тела и тимова – ниво 3 
 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.3. Планирање образовно васпитног рада усмерено је на развој  и остваривање циљева  
образовања и васпитања,  стандарда  постигнућа/исхода у наставним предметима и  општих међупредметним и  
предметним   
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и 
исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

Активности – Годишњи (глобални) и месечни (оперативни) планови рада наставника  
Анализа годишњих и месечних планови рада наставника 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Тим је констатовао да сви наставници имају годишње( глобалне) и месечне( оперативне) планове који су доступни за 
прегледање у овиру индивидуалних дељених фолдера и који су доступни директору у сваком тренутку што је утврђено 
на  основу периодичног увида. 
 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Наставници израђују и имају годишње и 
месечне планове рада, исте су доставили у 
електронском облику. 

 Део наставника није израдио своје годишње и 
месечне планове рада на време (до 30. 08. - 
пре почетка школске године) 

 Код дела наставника који су доставили 
годишње и месечне планове рада 
констатовано је: - да нису усклађени са 
важећим Правилником о школском 
Календару за ОШ са седиштем на територији 
АПВ за текућу школску годину и да нису 
израђени у складу са прописаним обрасцима 

 Код мањег броја наставника констатовано је 
да месечне планове рада не достављају 
првовремено, већ накнадно по истеку текућег 
месеца 
 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА у овом подручју:  

 Дати рок наставницима да отклоне све уочене пропусте (исправе и дораде постојећа и израде недостајућа 

документа) и да иста доставе путем мејла. 

ОЦЕНА: Квалитативном и квантитативном анализом Годишњих (глобалних) и месечних (оперативних) планова рада 
наставника, констатовано је да се континуирано планира рад који је усаглашен са Правилником о школском календару и 
да већина наставника израђује годишње и месечне планове у оквиру договорених рокова. 
ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: 
 - Планирање образовно- васпитног рада: Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 
глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе – ниво 3 
* Даља процена стандарда у овиру области квалитета 1 није настављена, остале стандарде препоручујемо за евалуацију 
и планирање у наредном циклусу. Након семинара на коме смо се упознали са  поступцима самовредновања, закључили 
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смо да смо задали превише задатака за једну годину која била вандредна и све седнице и састанци су се обављали 
онлајн. 
У циљу добијања релевантне оцене остварености захтева стандарда ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 –ПРОГРАМИРАЊЕ, 
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ Тим је сумирао оцене свих индикатора које смо анализирали и средња оцена приказани 
је у Табели 9. 
Табела 9 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 –ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Стандарди и индикатори Оцена 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у 
функцији квалитетног рада школе 
1.1.1. Школска документа заснивају се на Законским одредбама и прописаним 
начелима 

4 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у 
функцији ефективног и ефикасног рада у школи. 
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 
механизме за праћење рада и извештавање током школске године 

3 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено 
је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и 
предметних компетенција. 
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде 
за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање 
наставе 

3 

СРЕДЊА ОЦЕНА 3.33 

 
Области које треба унапредити: 

 Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде тема заједничких за 

више предмета. 

 На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  извршити корекције 

планова. 

 Планирати даље самовредновање у оквиру области квалитета 1. 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2.1. Наставник ефикасно  управља процесом учења  на часу 
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи.  
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове. 
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, 
поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса.  
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.  
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, 
коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 
 2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања 
2.2. Наставник прилагођава  рад на часу образовно васпитним потребама  ученика 
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 
 2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 2.2.3. 
Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.  
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације. 
 2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов 
напредак и интеракција са другим ученицима. 2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и 
васпитним потребама ученика. 
2.3. Ученици стичу знања,  усвајају вредности,  развијају вештине и  компетенције на часу 
2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и 
образложе како су дошли до решења. 2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим 
областима, професионалном праксом и свакодневним животом.  
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 2.3.4. Ученик излаже своје идеје и 
износи оригинална и креативна решења. 2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди 
учење. 
 2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника. 
До закључака о овој области квалитета дошло се увидом у писмене припреме наставника за час, посетом часова од 
стране директора школе и педагога,   као и применом упитника који је спроведен међу   наставницима о самопроцени 
квалитета наставе коју држе  током школске 2020/2021. године.  Коришћени је упитник/ скала процене из Приручника о 
самовредновању. Школски тим за самовредновање је обрадом и анализом резултата из примењеног  упитника, 
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анализом  писмених припрема наставника за часове, као и анализом испуњених  протокола о праћењу наставног часа, 
као и непосредним посматрањем часова наставе дошао до следећих резултата: 
Пре свега, ова скала процене ће нам послужити за даље планирање унапређења области квалитета настава и учење, она 
је била полазна тачка и на основу резултата и анализе планираћемо детаљно самовредновање у наредном циклусу. 

Скала процене којом наставник прати и процељује свој рад у области: НАСТАВА И УЧЕЊЕ / Табела 10 

Анкетом је обухваћено 22 наставника и анализом добијених резултата дошло се до следећих чињеница: 
Да је у већој мери или у потпуности присутна сарадња чланова стручних већа при планирању изјаснило се 66% 
анкетираних док се свих 100% тврди да су планови усмерени у потпуности на постизање прописаних циљева и 
задатака. 
Лошији резултати су добијени код питања временске усклађеност обраде тема заједничких за више предмета као и 
код питања различитих места извођења наставе у функцији остваривања циљева и задатака и код питања 
корекције планова на основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата само 46% 
анкетираних одговорило је да је присутно у већој мери и потпуности док 54% сматра да је присутно у мањој мери. 
          Да су у плановима предвиђени различити облици рада у функцији ефикасног стицања знања и развоја 
способности и вештина ученика као и различите методе рада сложили су се сви анкетирани. Такође се и велики 
проценат изјаснио да су писмене провере времански усаглашене са проверама из других предмета. 
 
 Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, сачињен у складу са прописаним планом и 
програмом. Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и одељења са којим 
раде. Тимским радом су усклађене периодичне провере знања. 
  
  Области које треба унапредити: 
          - Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде тема заједничких за 
више предмета. 
          - На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  извршити корекције 
планова. 
Опис нивоа остварености – ниво 3 
Даље у анкети у делу који се односи на планирање наставе имамо далеко боље резултате. Већина анкетираних се 
изјаснила да припреме за реализацију часа имају јасну стуктуру, да за припрему користе стручну литературу као да 
и при припреми узимају у обзир разлику ученика у напредовању. Такође при припреми задатака води се рачуна да су 
различите тежине као и да се пре обраде новог врши провера савладаности претходног градива. Наставници у 
потпуности и већој мери планирају коришћење наставних средстава тј.  у већој мери планирају одговарајуће моделе, 
препарате и приручна средства односно осмишљавају и припремају огледе и вежбе уз сво поштовање дидактичко – 
методичких упутстава и инструкција датих у наставном програму.  Анкета је показала и да наставници израђују 
наставне материјале потребне за рад у сарадњи са ученицима као и да по реализованим часовима бележе запажања 
и допуне које користе у следећем припремању. 
          Лошије резултате смо добили једино код питања размене добрих припрема са колегама где 52% анкетираних 
сматра да је присутно у мањој мери а 46% се изјаснило да је присутно у потпуности или већој мери. 
     
  Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна  о избору садржаја, метода, облик и средстава за рад. 
Припремање за час је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и 
способности, укључујући и ученике са тешкоћама у развоју. За припремање наставници користе стучну литературу, 
интернет и друге изворе. 
 
 Области које требе унапредити: 
- Побољшати питање размене добрих припрема са колегама. 
 
Опис нивоа остварености – ниво 4 
 
У даљој анализи анкете разматрали смо тврдње које се односе на комуникацију и сарадњу.  Информације ,упутства и 
питања наставника су јасна,недвосмислена и прецизна. Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и 
запажања. Подстиче се солидарност и одговорност ученика. Наставници се обраћају ученицима са уважавањем. 
Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и предзнање за 
проналажење одговора и нових решења. У великој мери је тачно да се дијалог ученика и наставника, као и ученика 
међусобно одвија уз узајамно уважавање и поверење. 
 
Области које требе унапредити:  
- Радити на побољшању сарадње на релацији ученик – ученик и наставник – ученик. 
 
Опис нивоа остварености- ниво 3 
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Последња област је вредновања била је рационалност и организација. Кроз анализу података дошли смо до закључка 
да :наставници подстичу радозналост и интересовања ученика. У великој мери користе различите методе којима 
подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на самостално коришћење 
различитих извора знања. Често се користе похвале и награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа 
ученика. 
 
Области које требе унапредити: 
-  Пружити додатну подршку ученицима који спорије напредују. 
 
Опис нивоа остварености – ниво  3 
 
Укупна процена стања на основу упитника по областима / Табела 10 
 

Подручије вредновања Опис нивоа остварености 

Планирање 3 

Припремање 4 

Комуникација и сарадња 3 

Рационалност и организација 3 

Средња оцена 3,25 

 
 
 
 
 АКЦИОНИ ПЛАН: 
  

 Побољшати сарадњу чланова стручних већа и побољшати питање усклађености обраде тема заједничких 
за више предмета. 

 На основу неостварених планираних задатака, утврђених анализом провере резултата  извршити 
корекције планова. 

 Побољшати питање размене добрих припрема са колегама. 
 Радити на побољшању сарадње на релацији ученик – ученик и наставник – ученик. 
 Огранизовати и планирати већи број огледних часова. 
 Пружити додатну подршку ученицима који спорије напредују. 
 Радити у току часа одељењског старешине на развијању свести о одговорности за сопствено напредовање. 

 
ЗАКЉУЧАК ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
У области квалитета 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ, процењено је на основу скале процене да већина наставника остварује горе 
наведене стандарде превиђене у овој области, али да је потребно конкретније праћење сваког стандарда и препоручујуе 
се да на основу акционог плана одабере конкретан стандард и његови индикатори како би се детаљније пратили и 
унапредили јасно назначени стандарди.  
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3– ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, односно 
оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 
3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су на нивоу или изнад нивоа 
републичког просека. 
3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и 
математике. 
3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и 
математике. 
3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и 
математике. 
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на завршном испиту у односу на 
индивидуалне циљеве/исходе учења. 
3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и математике су уједначена. 
 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 
3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним 
циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 
3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 
3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
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3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и 
индивидуалним потребама. 
3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 
3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу. 
3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за унапређивање наставе и учења. 
 
Тим за самовредновање на почетку сваке школске године израђује извештај са анализом резултата ученика Школе на 
завршном испиту претходне школске године. Са овим извештајем се у општим цртама упознају чланови Наставничког 
већа, Педагошког колегијума и Школског одбора, а детаљно предметни наставници на састанцима 
Стручних већа. Извештај о резултатима из српског језика и математике садржи: поређење постигнућа Школе са 
просечним постигнућем на нивоу Републике, Школске управе, Округа и Општине, компаративну анализу постигнућа 
ученика различитих генерација, процену нивоа постигнућа ученика Школе и њихову дистрибуцију у односу на оцене, 
поређење постигнућа одељења и приказ постигнућа ученика на нивоу области  и на нивоу задатака. Што се тиче 
комбинованог теста, даје се приказ постигнућа ученика на нивоу предмета и на нивоу задатака, упоређује се проценат 
ученика који су тачно решили задатке на нивоу Школе у односу на просек Републике и констатује се квалитет резултата у 
односу на прошлогодишњи завршни испит. Саставни део извештаја је, када су у питању српски језик и математика, и 
анализа резултата које су постигли ученици који су добијали додатну образовну подршку. 
Анализа завршног испита по предметима: 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
Завршни тест из српског језика полагали су сви ученици. Један ученик је похађао наставу по ИОП-у 2, те је он радио тест 
прилагођен својим могућностима. На тесту се, као и сваке године, јављају питања из четири области – читање и 
разумевање прочитаног, писано изражавање/правопис, граматика (лексика и књижевни језик) и књижевност. Ученици су 
најлошије урадили задатке који се тичу граматике. Многи ученици нису ни покушали да ураде задатак у ком је требало 
дописати гласовне промене које су извршене у датој речи. Међутим, похвално је што су се многи ученици потрудили да 
прочитају текст који је дат на почетку теста и да на основу њега одговоре на питања. Дуги текстови неретко демотивишу 
ученике, те се они уопште не труде да одговоре на питања која су у вези са њима, али ове године није било тако. Задаци 
из правописа и књижевности су урађени задовољавајуће. Један од задатака из књижевности (17. задатак) тачно је 
урадило чак 44 (од 45) ученика. Просечан број бодова на тесту је 11,11, а посебно бих похвалила ученицу Невену Радић 
која је на тесту имала 20 бодова, тј. све задатке је тачно урадила. 

Адриана Данилов, професор српског језика 
МАТЕМАТИКА 
Просечан број бодова освојених на завршном испиту из математике био је 10,09. Општи је утисак да је највећи број 
грешака био у задацима који су захтевали пажљиво читање текста, његово разумевање и потом примену математичких 
знања за његово решавање. Такође, проблем су били и задаци у којима је било потребно употрбеити и логички начин 
размишљања. Очекивано, знатно лошије су урађени задаци отвреног типа, у којима је тражен поступак.  
Од образовних стандарда који нису урађени са задовољавајућим успехом, издвајају се следећи: 
ОСНОВНИ НИВО: 
 МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама 
МА.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе 
МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 
СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег 
израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог 
записа 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи 
Питагорину теорему 
НАПРЕДНИ НИВО 
МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 
МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 
МА.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати 
МА.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 
Да би се резултати поправили у будућности потребно је више интегристи у наставу математике задатке које захтевају 
примену стеченог знања. Такође радити више на текстуалним, проблемским задацима и задацима који траже логичко 
размишњање. Јако је важно и подићи свест код ученика о важности завршног испита и мотивисати их да се што боље 
спреме за њега. 

Братислав Новокмет, професор математике 
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ/ФИЗИКА 
Успешност по задацима на нивоу школе /табела 11 

Редни број питања ВИИИ 1 и 2 

број освојених бодова %  освојених бодова 



 

  274 

  1.    (основни ниво, ниво 
препознавања) 

34 75,5 

  2.      (средњи ниво, ниво знања) 33 73,3 

  3.      (средњи ниво, ниво знања)  32 71,1 

  4.  (напредни ниво, ниво примене 
знања) 

23 51,1 

∑(1-2) 122 ~ 67,8 

Питања на завршном испиту су била примерена, с обзиром на начин реализације наставе у школама за време пандемије 
Ковид-19, па се види да су једноставнија у односу на предходне године. 
Први задатак, задатак на основном нивоу, је мало лошије урађен од очекиваног, док су задаци на нивоу знања, други и 
трећи задатак, врло добро урађени. Четврти задатак, на нивоу примене знања, је одлично урађен. 
На основу средње вредности оцене из физике, на крају школске године  за оба одељења, у односу на остварени резултат 
на завршном испиту (67,8%  је оцена врло добар – 4) види се прилично поклапање, односно реално оцењивање у 
процесу наставе. 

Јожеф Секељ, професор физике 
 
ХЕМИЈА 
Пробни завршни испит радио је 45 ученика + 1 ученик по ИОП-у2. На завршном  испиту у оквиру Комбинованог теста 
било је три питања из хемије и то 5, 6, и 7.питање. Резултатаи ученика су следећи (табела 12): 

Редни 
број  
задатка 

Стандарди 
(ниво) 

Број бодова по 
задатку 
(проценат) 

Тип задатка Цео задатак Пола 
задатка 

Нетачан 
одговор 

Без 
одговора 

5. основни 30 (66,67%) Затворени тип- 
вишеструки 
избор 

30 0 15 0 

6. средњи 25 (55, 56%) Затворени тип- 
вишеструки 
избор 

25 0 19 1 

7. напредни 11 (24,44%) Затворени тип-
вишеструки 
избор 

11 0 34 0 

 
Остварени резултат за 1.задатак 66,67% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно формулисано и оваква питања су 
ученици имали на редовним тестовима . Питање је било затвореног типа и тицало се хемијске писмености-хемијски 
симболи.  Ученици су редовно понављали хемијске симболе на редовним часовима. 
Остварени резултат за 2.задатак 55,56% (предвиђени стандард је 50%) и може се сматрати средњи ниво остварен. 
 Остварени резултат за 3.задатак 24,44% (предвиђени стандард је 20%) и може се сматрати виши ниво остварен. 
С обзиром на тежину постављених  питања резултати су могли бити бољи, али је онлајн настава очигледно утицала на 
овакав исход. 
Мере побољшања: 
1. Задатак-Понављати задатке са основног нивоа на часовима редовне наставе у уводном и завршном делу часа, јер је 
мали број ученика био присутан на часовима   припремне наставе . Задавати овакве задатке као домаће задатке. 
Инсистирати на задацима који се односе на хемијску писменост. 
Ученик који је радио пробни завршни тест по ИОП-у 2 је успешно решио сва три задатка и има 3/3 бода. 
                                                                                                                                            Ана Ритопечки, професор хемије 
БИОЛОГИЈА 
У суботу 25.6.2021. ученици 8. разреда су радили комбиновани завршни тест. Свих 46 ученика су радили тест, али један 
од њих је радио тест по ИОП2. 
         Из биологије је било 5 питања: 8-12: 8. и 9. основни ниво знања, 10. и 11. средњи и 12. напредни. 
          У 8, 9, 10. и 11. задатку тражен је по 1 тачан одговор. У 12. задатку тражено је 4 тачних одговора за цео бод, односно 
3 за 0,5. 
         Задатке основног нивоа 8. и 9. је тачно урадило  93,33% ученика 8. разреда  чиме је стандард од 80% задовољен. 
        Задатке средњег нивоа 10. и 11. је тачно урадило 65,56 % ученика 8. разреда  чиме је стандард од 50%  задовољен. 
        Задатак напредног нивоа 12. тачно је урадило 13,33 % ученика 8. разреда. У односу на стандард од 20% постигнуће је 
ниже. Велики број ученика је имало 2 од 4 тачна одговора, али се то бодовало са 0 поена. 
       Ученик који је тест радио по ИОП2 имао је 5 питања у складу са својим планом и програмом. У свим задацима је био 
захтев да се заокружи само 1 тачан одговор. Ученик је тачно одговорио на једно питање.  
        Онлајн периоди наставе и комбиновани модели наставе су утицали на континуитет у учењу, на дугорочност и 
квалитет наученог код појединих ученика, упркос залагању наставника.  У наредној школској години наставиће се са 
припремом ученика 8. разреда у складу са планом и програмом, али и важећим мерама и препорукама. 

                                                            Маја Обрадовић Вукосављевић, професор биологије 
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ИСТОРИЈА 
- На почетку школске 2020/21. 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 једног  ученика коме је потребна додатна подршка у 
образовању – образује се по ИОП – у 2.  
 
-   Припремна  настава  за  ВИИИ разред одржавала се   преко Гугл учионице, после наставе, оним данима када је то 
одговарало ученицима(забележено у е-дневнику).Међутим, нису се сви ученици укључивали. На редовним 
часовима,када је наставна јединица дозвољава, с обзиром да су часови били сраћени на 30 минута, понављало се 
градиво  од петог разреда, као и преко Гугл учионице.Постављен је у учионици материјал са скраћеним градивом, 
фотографијама и тестовима.У другом полугодишту некада су читави часови били посвећени понављању градива. Градиво 
осмог разреда завршено  је до пролећног распуста и  у мају наставило се, на редовним часовима, са понављањем 
градива , али је тада цео час био посвећен понављању градива .  Након завршетка наставе, у јуну, до завршног теста,  за 
време редовних часова ,урађени су задаци у Заводовој збирци за комбиновани тест. 
 Наставница није задовољна како су ученици урадили историју на Завршном тесту. Иако је њихов седми разред у 
последњем тромесечју прошао само кроз онлајн наставу, а  осми разред су поједина деца имала сваке друге недеље, то 
не може да буде оправдање! Њихове оцене су биле високе. Наравно да је ситуација са Короном и налагала да се скрати 
градиво, оцењивање да буде блаже, али лоше одрађен Завршни, када је историја у питању наставници је показала да у 
будуће ипак мора мало оценама да покуша ђаке да приволи  више уче. Захтеваће од деце самосталнији рад и да за час 
сами покушају да се припреме. 
 
        Наравно да  четири задатка нису мерило знања ученика. Задаци из историје су били последњи и видело се у 
четвртом задатку, тј. 20.  и последњем на тесту да га нису добро ни прочитали. Већина је заокружила 28. јун 1914. када је 
убијен Франц Фердинанд, а требало је 28.јул када је рат објављен.Први задатак је тражио да одреде деценију века, 90 
година је била у питању. Ако се шта вежбало највише,  то су векови, деценије и миленијуми. Треба додати да десетице 
уче у Првом разреду Основне школе. Од 45 ученика који су радили завршни тест  2 ученика су  урадила сва четири 
задатка тачно , 9 ученика 3 задатка, 12 ученика 2 задатка, 18 ученика 1 задатак, , а 4 ученика није урадило ниједан 
задатак тачно.Просек- 1.71 заатка.  Један ученик се образовао по ИОП-у-2 и завршни  испит је био прилагођен његовим  
потребама.(табела 13) 
1. задатак:      3.задатак: 
  1  26- 57.78%    1 12   -  26.67% 
  0  19  - 42.22%    0 33   -  73.33% 
 
         
2. задатак:     4.задатак: 
  1 30  - 66.67%    1 7   -   15.56% 
  0     15-   33.38%    0 38  -   84.44% 
 
 
Циљ припремне наставе био је понављање градива . У Гугл учионици, у матерјалима и тестовима који су постављени 
налазила су се готово сва четири задатка са Завршног теста.Резултати  теста су лоши. За нијансу је урађен боље од 
пробног.У наредној школској години са ученицима се неће само понављати градиво, већ ће се и оцењивати градиво од 
петог до осмог разреда. Можда ће их оцена натерати да се озбиљније припреме за Завршни тест. 

Јелена Дивнић, професор историје 
ГЕОГРАФИЈА 
- Свих 46 ученика радило је завршни испит. Стандардни тест решавало је 45 ученика, док је један ученик радио тест 
намењен за ученике по ИОП 2. 
- На завршном испиту (комбинованом тесту) из географије постављена су 4 питања (13-16), од којих су прво и друго 
основног нивоа, треће по реду је било на средњем нивоу, док је последње питање било на напредном нивоу.  
-  Укупан број бодова који је остварен од стране ученика оба одељења (8-1 и 8-2) из географије на завршном испиту 
износи 130 (72,2% укупног броја бодова), односно у просеку: 2,9 по ученику. Ученици су по просечном броју бодова и 
појединачном резултату надмашили разултате које су постигли на пробном завршном испиту. Наставници географије 
сматрају да су ученици углавном добро искористили временски период који су имали за припрему за завршни испит. На 
већи број остварених бодова на завршном испиту утицало је и присуство већег броја ученика на часовима припремне 
наставе у односу на период пре пробног завршног испита.     
- Анализа по питањима: 
Прво питање из географије (13. питање на комбинованом тесту) - ОН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан одговор. Њих четрдесеторо је 
тачно одговорило, док је нетачан одговор дало петоро ученика. Проценат тачних одговора износи 88,88%. 
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Питање је било постављено из области „Становништво“ (градиво 6. разреда). Имајући у виду ниво питања и област из 
које је постављено питање, проценат тачних одговора је висок. Сви ученици који су присуствовали припремној настави, 
одговорили су тачно на то питање. 
Друго питање из географије (14. питање на комбинованом тесту) - ОН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан одговор. Њих четрдесетчетворо 
је тачно одговорило, док је нетачан одговор дао само један ученик. Проценат тачних одговора износи 97,77%. 
Питање је било постављено из градива 6., 8. разреда, а односи се на географски положај Србије.  
Треће питање из географије (15. питање на комбинованом тесту) - СН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Код овог питања постојала је могућност освајања 0,5 бодова, уколико би ученици имали два тачна повезивања од три 
могућа, односно два тачна повезивања уз једно неурађено. 
Двадесетседморо ученика је потпуно тачно одговорило на то питање, њих осамнаесторо није имало два тачна 
повезивања (0 бодова). Ниједан ученик није освојио 0,5 бодова. Проценат тачних одговора износи 60%. Питање је било 
постављено из градива 6. разреда, из лекције Јужна Европа. С обзиром на тип и тежину питања, ученици су имали 
задовољавајућ проценат тачних одговора, али могли су и бољи успех да остваре. 
Четврто питање из географије (16. питање на комбинованом тесту) - НН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан одговор. Њих деветнаесторо је 
тачно одговорило, док је нетачан одговор дало двадесетшесторо ученика. Проценат тачних одговора износи 42,22%. С 
обзиром да је постављено питање на напредном нивоу, ученици су остварили добар проценат тачних одговора. Питање 
је било постављено из градива 8. разреда, из лекције „Воде Србије“. 
- Ученик који је решавао завршни тест који је намењен за ученике по ИОП-у 2 освојио је 3 бода из географије. Од ученика 
који су решавали стандардни комбиновани тест (45), њих тринаесторо (28,89%) је остварило максималан учинак из 
географије, тј. освојили су по 4 бода. Шеснаесторо (35,56%) ученика је усвојило по 3 бода, по два бода освојило је 
четрнаесторо (31,11%) ученика, док је само двоје (4,44%) ученика освојило по 1 бод. 

Роберт Мучи, професор географије 
Предлог мера за област постигнуће ученика је:  
Није могуће утврдити  показатеље без детаљније анализе кроз упитнике и упоредну анализу резултата на завршном 
испиту у односу на резултате на Републичком нивоу. На основу наведеног могуће је само делимично извести закључке, 
будући да ће опсежнија процена ових показатеља бити извршена у следећем циклусу где ћемо препоручити детаљну 
анализу и вредновање свих стандарда и њихових индикатора, како бисмо на прави начин дефинисали мере за 
побољшање ове области квалитета. 
Овакви закључци Тима за самовредновање довољни су  да иницирају сачињавање акционог плана за унапређење 
области постигнућа ученика, што би у наредном периоду требало да буде приоритет. Анализа завршног испита школске 
2020-2021.  као и увид у анализе предходних година говоре о томе да би требало размишљати у смеру јачања 
мотивације ученика да остваре боље резултате на завршном испиту. 
 
Опис нивоа остварености квалитета: Стандарди и показатељи у овој области показују незадовољавајући ниво 
остварености/ ниво 1 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 -ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
4.1 У школи функционише  систем пружања подршке  свим ученицима. 
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.  
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.  
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.  
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике.  
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама 
и појединцима.  
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања. 
 
4.2 Школа предузима  разноврсне мере за  пружање васпитне подршке  ученицима 
4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, 
ненасилна комуникација…).  
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду 
ваннаставних активности.  
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој. 
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно 
вођење и саветовање. 
 
У оквиру Области 4 – Подршка ученицима самовредновање је извршено путем анализирања активности школе на 
различитим пољима подршке ученицима и подстицању њиховог напредовања у образовању и васпитању. Оствареност 
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стандарда оцењивана је кроз присутност индикатора, које је Тим заједнички разматрао и процењивао на тростепеној 
скали (1 - потпуно одсуство датог индикатора, 2 – индикатор је заступљен у одређеној мери, али има места за 
побољшање на датом пољу, 3 – индикатор је присутан у потпуности). У табели испод дата је листа индикатора у оквиру 
обрађених стандарда из области 4, са обележеним процењеним нивоима остварености. Испод табеле дато је 
разматрање за сваки од индикатора, уз истицање примера добре праксе, као и сугестије за унапређење на одређеним 
пољима, која би требало да допринесу још потпунијем и ефикаснијем 
функционисању система подршке ученицима у нашој школе. 
Табела 14: 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 1     2      3 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 1     2      3 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 1     2      3 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 1     2      3 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним 
институцијама и појединцима. 

1     2      3 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања. 1     2      3 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање 
проблема, ненасилна комуникација…). 

1     2      3 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује 
понуду ваннаставних активности. 

1     2      3 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој. 1     2      3 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно 
вођење и саветовање. 

1     2      3 

 
 
На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у великој мери задовољени, али свакако има још 
места за унапређење. 
У оквиру стандарда 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима, сви индикатори процењени су 
као задовоњени у потпуности. Школа у складу са својим могућностима пружа ученицима различите видове образовне и 
васпитне подршке, махом кроз организацију додатне и допунске наставе, али и кроз 
најразличитије ваннаставне активности у оквиру бројних пројеката које негујемо. 
 Потребе за пружање додатне подршке утврђује Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и 
додатну подршку ученицима.  Узимајући у обзир да су ученици у предходном периоду били издељени у мале групе и да 
је њихово виђење било контролисано и прописано мерама вандредне ситуације њихово владање је било примерно у 
већини случајева, али је потребно радити на превентиви у оквиру овог индикатора. 
Укључивање ученика у различите школске активности врши се на основу анализе њихових способности и склоности које 
утврђују наставници.  
Школа негује блиску сарадњу са родитељима и другим законским заступницима ученика, како би им на најбољи начин 
пружила подршку.  Савет родитеља наше школе се редовно састаје и укључује у доношење одлука везаних за рад школе. 
Кроз разне акције ученици се уче да уважавају школу и заједнички доприносе њеном напретку, изражавајући своју 
креативност на најразличитије начине (представе, изложбе, хуманитарне акције, радионице, ..итд). 
Педагог школе је као и сваке године радила анкету ''ТЕШКОЋЕ КОЈЕ НАСТАЈУ ПРИЛИКОМ ПРЕЛАСКА СА РАЗРЕДНУ НА 
ПРЕДМЕНТНУ НАСТАВУ'' која је директно везана за стандард 4.1 / индикатор 4.1.6 Школа пружа подршку ученицима при 
преласку из једног у други циклус образовања. Тако да ћемо ове резултате укључити у извештај о самовредновању 
школе.  
Испитивање је извршено новембра 2020. године, а анализа и резултати анкете током децембра 2020. (због 
епидемиолошке ситуације). Испитиваани су ученици оба 5. разреда  са укупно 42 ученика, од којих је 38  (90,5%) ученика 
је радило анкету, а 4 ученика није радило.  
Успех је следећи – одличних  - 30, врло добрих – 6 и добар успех - 2 ученика. Што се успеха тиче веома 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?''  - већина ученика је одговорила са – ДА – 29 (76%) ученика, што 

значи да су ученици стекли довољно знања у 4. разреду да са успехом могу да прате наставу у 5., а  мали број 

ученика је одговорило са ДЕЛИМИЧНО – 6 (16% ) ученика, што значи да нису стекли довољно знања за наставак 

праћења наставе, а 3 ученика није одговорило. Из којих предмета нису стекли довољно знања, ученици наводе 

следеће предмете: математика - 3 ученика, енглески језик – 3 ученик, 2 ученика су одговорила да су стекла 

довољно знања из свих предмета, што би могло да се односи и на  остале ученике који  нису одговорили на 

постављено питање. 

2. ''Ако ти је прелазак из четвртог у пети разред причињавао  тешкоће, који су разлози за то?'' -  ученици наводе 

следеће разлоге: 
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 предаје већи број наставника – 11 (29%) ученика 

 од ученика се тражи већа самосталност –  7 (18%) ученика 

 наставници постављају много веће захтеве – 6 (16%) ученика 

 имамо већи број часова – 4 (10%) ученика 

 наставници су много строжији –  3 (8%) ученика 

 исто ми је као пре – 1 ученик,  

 остали нису одговорили -  

На основу одговора ученика види се да већина ученика, њих 31 (82% ) има по неку тешкоћу и да им је свакако потребна 
подршка и помоћ.  

3. Ако у петом разреду постижу слабији успех него у четвртом, као разлоге који су до тога довели ученици наводе 

следеће: 

 нисам се снашао – 10 (26%) ученика 

 био сам болестан –  6 (16%) ученика 

 више ме интересују друге ствари – 2 ученика 

 нисам познавао наставнике – 2 ученика 

 не волим да учим – 2 ученика 

 нисам имао уџбенике и прибор – 1 ученика 

 родитељи недовољно надгледају мој рада - 0 

Остали ученици нису наводили никакве разлоге, па може се претпоставити  да мисле да постижу успех са којим су 
задовољни.  Највећи број ученика је навео као разлог да се нису снашли , скоро 1/3 ученика, затим болест ( пуно су 
изостали са наставе, па им је тешко да надокнаде градиво ), што јесте сурова стварност у којој живимо од марта месеца 
па до децембра, јер је пуно болесне деце, али и наставника и осталих. Остали разлози су субјективне природе – не воле 
да уче, интересују их друге ствари, али и објективне -  јер нису познавали наставнике, а неки нису имали уџбенике. 
 

4. На питање ''Да ли им је из предмета из којих постижу слабији успех потребна помоћ'' одговори су следећи: 

 помоћ родитеља - 15 (39% ) ученика 

 помоћ друга – 7 (18% ) ученика 

 посебни (приватни) часови – 5 (13%) ученика 

 помоћ предметног наставника – 5 (13%) ученика 

 не волим да учим - 1 

 допунска настава – 0 ученика 

 не треба им помоћ – 2 ученика 

Највећи број ученика је одговорило да им је потребна помоћ родитеља, другова,  па тек на 3. месту помоћ наставника, 
приватни часови.  
 

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 33 (87 %) ученика, док је 4 (10%)  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. 

6. На питање ''Да ли се одељењски старешина брине о теби онолико колико се бринуо разредни учитељ?    

потврдан одговор је дало 33 (87% ) ученика, док је 4 (10%)  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 занемарити. 

7. На питање ''Шта  мисле да ли су се у петом разреду боље  снашли ?'' одговори су следећи:        

 исто као и остали – 21 (55%)  ученик 

 боље сам се снашло – 8 ( 21%)  ученика 

 слабије сам се снашао – 6 (16%) ученик 

 остали нису одговорили 

Највећи број ученика је одговорило да су се снашли исто као остали другари, 8 ученика да се чак боље снашло, а 6 
ученика  је одговорио да се слабије снашло у 5. разреду. 2/3 ученика се добро снашло у 5. разреду, али помоћи и 
осталима да се боље снађу и уклопе у нов начин и организацију рада. 
 

8. На питање „Који предмет највише воле и зашто“? 

Омиљени предмети су им и као разлози које наводе: 
 математика – 16 ученика – занимљива је, добро ми иде и волим да је радим, одувек ме је то 

занимало, наставница је јако добра и знам јако добро математику, боље сам је савладао, 

занимљиво ми је рачунање, наставница је веома добра према нама. 

 географија – 6 ученика – занимљива је, учимо о континентима, градовима и друго, волим 

астрономију, нов предмет и јако занимљив,  свашта сазнајемо о планети земљи и свемиру 

 биологија – 5 ученика занимљива, то ме занима, најзанимљивија, нов предмет и јако занимљив, 

увек учимо нешто ново 
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 ликовно – 5 – волим да цртам када слушам музику, увек нешто цртамо, волим да цртам (2),  и 

сликам, много је лак 

 физичко – 5 - забавно ми је (2), јер се дружим са другарима и волим спортове (2), играмо фудбал 

(2)  и одбојку, кошарку,  

 музичко – 4 – најзанимљивије, занимљива па га зато волим, волим музику много, музичко – 3 – 

најзанимљивије, занимљива па га зато волим, волим музику много 

 информатика – 4 - нов предмет и јако занимљив, обожавам компјутере, зато што се ради са 

компјутерима, разумем се у компјутере 

 историја – 2 - занимљива је, зато што знам како смо успели до данас 

 српски – 1 – забавно за учење 

 немачки – 1 – забавно за учење 

 енглески – 1 – занимљив,  зато га волим 

 то – 1 -  занимљиво ми је и забавно 

 волим све предмете подједнако – 1 

Из напред наведеног види се да су ученицима и стари и нови предмети занимљиви и да их воле, што је похвално. 
Разлози су и у садржају предмета, али и у односу наставника према ученицима... Занимљиво је да су им омиљени 
предмети  они који се сматрају „тежим“, а они „лакши“ су на 4, 5... месту. 
 

9. Предмет који  не воле и који им  је тежак и  зашто? 

Ученици наводе следеће предмете, а као разлоге наводе: 
 није одговорило – 11 ученика – што можемо да предпоставимо да немају тежак предмет 

 немам, све предмете волим, ниједан ми није тежак, сви су ми лаки – 10 ученика или скоро 1/3 говоре да им 

ниједан предмет није тежак и да све предмете воле. 

 немачки – 6 - мало је чудно да се изговара, не волим их, не занимају ме, тежак језик, тежак и тешко се учи, 

нисам га најбоље савладала 

 енглески – 6 - не волим га, не занима ме, учимо више него у 4., не знам, тежак ми је, нисам га најбоље 

савладала,  имам слабије оцене 

 биологија – 5 - теже ми иде, не волим је, не занима ме, треба је пуно учити,  

 математика – 3 – јако је тешко, тежак ми је да га савладам, зато што имамо скраћене часове 

 ликовно – 1 - зато што се црта 

 музичко – 1 - учимо да свирамо 

 српски, музичко – 1 – тешки и не моги ништа да запамтим 

 волим све предмете, али немачки и биологија се чине као тешки предмети - 1 

 не знам – 1  

 
Из 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, а не да је за неомиљеност предмета крив предметни наставник, што је 
добро.  
Закључак на основу анкете је да је ученицима потребна континуирана подршка и помоћ како би превазишли потешкоће 
на преласку са разредне на предметну наставу. 
 
Оствареност стандарда 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика-   генерално је  на 
задовољавајућем нивоу, али има простора за додатно унапређење. 
Школа је учестовала у пројекту ЛИТЕРАТЕ ТWИННЕРС/ еТwиннинг пројекат у оквиру којег је укључила ученике 4. и 6. 
разреда, али су се теме везане за дигитално насиље и безбедност на интернету презентовале и осталим ученицима 
школе. Сматрали смо да је то посебно значајно због тога што су ученици били упућени да доста времена проводе на 
интернету. У фебруару је одржан јавно предавање поводом Дана безбедности на интернету.  
Сматрамо да је ову тему потребно интегрисати кроз сваки предмет уколико се настава одвија онлајн. 
Нажалост, примећено је да је одзив ученика за овакве активности релативно низак. У том смислу, у будућности би 
требало ставити фокус на чешћу организацију радионица са мотивишућим и интересантним темама које ће послужити 
ученицима за стицање различитих вештина – ненасилне комуникације, безбедно понашање на интернету, понашање у 
случају насиља (дигиталног, вербалног и физичког),конструктивног решавања проблема, превенција вршњачког насиља 
итд.  
Промоција здравих животних стилова, дечијих права, заштите човекове околине и одрживог развоја у школи је углавном 
заступљена кроз пројекте изборних предмета грађанско васпитање и чувари природе. 
Кроз активности у оквиру „Дечије недеље“, затим недеље Европских језика, кроз прославу Дана розе мајица, у току 
недеље прославе Дана школе континуирано се промовишу позитивне вредности – на сајту школе се хронолошки налазе 
извештаји, новински чланци, видео презентације свих активности( хттпс://www.ос-дјурајаксиц.еду.рс/) 
 Став Тима је да увек има простора за реализацију додатих активности из ове области.  
Брига о професионалном развоју наших ученика на уму нам је од њиховог уласка у школу. Приликом припреме за 
наставак школовања у СШ ученицима је обезбеђена додатна и припремна настава. Такође, ученицима су континуирано 

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/
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доступне и консултације са Тимом за професионалну орјентацију ученика који предводи наставница Јелена Дивнић, 
заједно са школским педагогом Иванком Момиров као и разредним старешинама актуелних осмих разреда. 
 
 
3.СКАЛА ПРОЦЕНЕ ИНДИКАТОРА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 
 
Скала процене индикатора по областима квалитета рађена је за потребе састављања новог годишњег и акционог плана 
Тима за школску 2021-2022. годину као и за планирање временске динамике за нови циклус самоевалуације свих 
области квалитета. Такође, ова скала процене ће бити полазна основа за школско развојно планирање за наредни циклус 
2021-2026.  
Скала је представљена Тиму, сви су имали пред собом годишње извештаје Тима и процењивали су постојеће 
индикаторе, након процене све процене су упређене и анализиране како би се донела јединствена скала процене коју 
користимо за даљи рад. Тим је заједнички разматрао и процењивао на тростепеној скали (1 - потпуно одсуство датог 
индикатора, 2 – индикатор је заступљен у одређеној мери, али има места за побољшање на датом пољу, 3 – индикатор је 
присутан у потпуности). 
 Скала процене индикатора стандарда по областима квалитета/ табела 15 
 

Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 1          2         3 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни 
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). 

1          2         3 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе. 1          2         3 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета 
рада установе. 

1          2         3 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. 1          2         3 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 1          2         3 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи. 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим 
календаром. 

1          2         3 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора 
конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе 
школе. 

1          2         3 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим 
нивоима деловања. 

1          2         3 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада 
и извештавање током школске године. 

1          2         3 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем 
годишњег плана рада. 

1          2         3 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 
планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

1          2         3 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и 
технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

1          2         3 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 
постигнућа ученика. 

1          2         3 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика. 1          2         3 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима, 
специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења. 

1          2         3 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 
реализацији планираних активности. 

1          2         3 

 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да 
научи. 

1          2         3 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове. 1          2         3 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе 
(облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у 
складу са специфичним захтевима радног процеса. 

1          2         3 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 1          2         3 
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2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 
(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

1          2         3 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне 
изворе знања. 

1          2         3 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 1          2         3 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 
карактеристикама сваког ученика. 

1          2         3 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 
васпитним потребама. 

1          2         3 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и 
плана индивидуализације. 

1          2         3 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 
којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

1          2         3 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 
ученика. 

1          2         3 

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

2.3.1.Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 
примене научено и образложе како су дошли до решења. 

1          2         3 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 
професионалном праксом и свакодневним животом. 

1          2         3 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 1          2         3 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 1          2         3 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 1          2         3 

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

1          2         3 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и 
оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој 
стручној школи). 

1          2         3 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 1          2         3 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 
раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

1          2         3 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 1          2         3 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 1          2         3 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 
наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на 
конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним 
правилима. 

1          2         3 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 
различитости и претходна постигнућа. 

1          2         3 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 1          2         3 

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

1          2         3 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 
погледу успеха. 

1          2         3 

 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, 
односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 

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

1          2         3 

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

1          2         3 

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

1          2         3 

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

1          2         3 
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3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког 
просека. 

1          2         3 

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

1          2         3 

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и математике 
су уједначена. 

1          2         3 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 1          2         3 

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

1          2         3 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 1          2         3 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 1          2         3 

 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 1          2         3 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 1          2         3 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 1          2         3 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 
заступнике. 

1          2         3 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 
релевантним институцијама и појединцима. 

1          2         3 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања. 1          2         3 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 

1          2         3 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 
ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

1          2         3 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој. 

1          2         3 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 
ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

1          2         3 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима. 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 1          2         3 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 1          2         3 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

1          2         3 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група. 

1          2         3 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма). 

1          2         3 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима 
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

1          2         3 

 

Област квалитета 5. ЕТОС 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 
одговорност свих. 

1          2         3 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције. 1          2         3 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци 
прилагођавања на нову школску средину. 

1          2         3 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 
конфликата. 

1          2         3 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 
успех и успех школе. 

1          2         3 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за 
постигнуте резултате. 

1          2         3 
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5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику 
да постигне резултат/успех. 

1          2         3 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 
активностима установе. 

1          2         3 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 1          2         3 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 

1          2         3 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су 
директно усмерене на превенцију насиља. 

1          2         3 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су 
укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

1          2         3 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа. 1          2         3 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима. 1          2         3 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 
сарадника. 

1          2         3 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 1          2         3 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 
осећања припадности школи. 

1          2         3 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 
широј и ужој локалној и стручној заједници. 

1          2         3 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, 
мењају је и унапређују. 

1          2         3 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван 
ње. 

1          2         3 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 
нивоима школе представљају примере добре праксе. 

1          2         3 

 

Област квалитета 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 
одговорности. 

1          2         3 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и 
компетенцијама запослених. 

1          2         3 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 
њиховог рада. 

1          2         3 

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 
активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

1          2         3 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 1          2         3 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад. 1          2         3 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад 
и предлажу мере за побољшање квалитета рада. 

1          2         3 

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији 
унапређивања квалитета. 

1          2         3 

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за 
вредновање и унапређивање рада школе. 

1          2         3 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 
зрелости школе. 

1          2         3 

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 
резултата праћења и вредновања. 

1          2         3 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. 1          2         3 

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације. 1          2         3 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу 
целоживотног учења. 

1          2         3 

6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег 
вредновања и самовредновања свог рада. 

1          2         3 
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6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за 
његово остваривање у складу са могућностима школе. 

1          2         3 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 
планирају и унапређују професионално деловање. 

1          2         3 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 
умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење. 

1          2         3 

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 1          2         3 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 1          2         3 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 
квалитета наставе. 

1          2         3 

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. 

1          2         3 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 
непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања 
предузетничких компетенција ученика. 

1          2         3 

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и 
међупредметне компетенције. 

1          2         3 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка 
предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 

1          2         3 

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 
квалитета. 

1          2         3 

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних 
компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

1          2         3 
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7.2 Записници са састанака Тима за самовредновање 
 
 
 
Редн

и 

број 

саста

нка 

Датум Тачке дневног 

реда 

Записник Број 

прису

тних 

члано

ва 

1.  11.9.2

020. 

● Анали
за 
годиш
њег 
плана 
актив
ности 
Тима, 
као 
део 
Годиш
њег 
плана 
рада  

● Израд
а 
Плана 
за 
побољ
шање 
квалит
ета 
рада 
Школе 
за 
школс
ку 
2020/
2021. 
год.  

● Предл
ог и 
усваја
ње 
кључн
их 
област
и за 
самов
редно
вање 

● Сачињ
авање 
извеш
таја о 
раду у 
току 
проте
кле 
школс
ке 

● Анализирали смо досадашњи рад Тима и извештај који је урађен 

за претходну школску годину. Закључци су да смо:Област 1- 

Програмирање, планирање, извештавање- једним великим 

делом завршили, али је потребно да урадимо део 1.3 који се 

односи на међупредметне компентенције, које су изузетно 

важне због нових метода и начина рада.Област 2 и 3 

континуирано пратимо. Област 4 би требало увести како би се 

ускладили са Школским развојним планом, мотом, визијом и 

мисијом школе. 

● На основу закључака из ове анализе предложен  је план рад Тима 

за 2020/2021.школску годину, који ћемо усвојити када нам се 

придруже чланови који су ван наставног особља( представник 

локалне самоуправе, члан Савета родитеља и ученик 

представник Ученичког парламента) 

● 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. 

7 
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годин
е; 

● Сачињ
авање 
плана 
рада 
Tима 
за 
наред
ну 
школс
ку 
годин
у.  

2.  2.10.2

020. 

● Усваја
ње 
извеш
таја са 
претх
одног 
састан
ка 
Тима 

● Анали
за 
иници
јалних 
тестов
а 
2020/
2021. 
год.  

● Разма
трање 
Опера
тивног 
плана 
школе 

● Извештај са претходног састанка је усвојен. 

● Препорука је да се ове године инициајални тестови не раде због 

вандредног стања и неповољне епидемиолошке ситуације због 

које ученици нису похађали редовну наставу.  

● Након скоро два месеца рада, разматран је Оперативни план који 

је школа донела и сматрамо да је овај модел који се примењује у 

нашој школи одговарајући и функционише. 

10 

3.  30.10.

2020. 

● Усваја
ње 
извеш
таја са 
претх
одног 
састан
ка 
Тима 

● ЕВАЛУ
АЦИЈА 
КЉУЧ
НE 
ОБЛА
СТИ – 
Настав
а и 
учење  
- 
праће
ње 
напре
довањ
а 
учени

● Извештај са претходног састанка је усвојен. 

● Одржана су Одељењнска и Наставничко веће на којима су 

детаљно разматрани успех у учењу и владању ученика у првом 

кварталу ове школске године 

(анализа:https://docs.google.com/document/d/1JD68cXuh_bVQpla

AT153n4qf_4R09eUA7QBckvI6XsM/edit?usp=sharing) 

● Такође, анализирали смо и напредовање ученика по ИОП-у ( 

https://docs.google.com/document/d/1eUVMHLDEL65v-

pkCmFMxrCYumzC4C6Vr04sGvlTNlYo/edit?usp=sharing) 

● Закључено је да су све наставне и ваннаставне активности 

остварене према Оперативном плану школе са мањим 

потешкоћама које се брзо превазилазе, детаљна анализа 

извештаја о реализацији наставних и ваннаставник активности 

може се видети овде: 

https://docs.google.com/document/d/1erTPJJpOtLGb6_vX_J327MP7

XGHXN1aLIuLrk21B8SI/edit?usp=sharing 

● Тренутно је сигурност ученика на првом месту и из тог разлога је 

строго контролисано не мешање ученика по групама као и висок 

степен одржавања хигијене у школи. Поводом тога, десила се 

службено саветодавна инспекција која је имала за циљ надзор 

над спровођењем прописаних мера и начињена је службена 

белешка којом се потвђује поштовање свих мера: 

10 

https://docs.google.com/document/d/1JD68cXuh_bVQplaAT153n4qf_4R09eUA7QBckvI6XsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JD68cXuh_bVQplaAT153n4qf_4R09eUA7QBckvI6XsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eUVMHLDEL65v-pkCmFMxrCYumzC4C6Vr04sGvlTNlYo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eUVMHLDEL65v-pkCmFMxrCYumzC4C6Vr04sGvlTNlYo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1erTPJJpOtLGb6_vX_J327MP7XGHXN1aLIuLrk21B8SI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1erTPJJpOtLGb6_vX_J327MP7XGHXN1aLIuLrk21B8SI/edit?usp=sharing
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ка 
посеб
но 
учени
ка са 
тешко
ћама у 
развој
у   

● ЕВАЛУ
АЦИЈА 
КЉУЧ
НE  
ОБЛА
СТИ – 
Постиг
нућа 
учени
ка – 
анали
зу 
успеха 
учени
ка на 
крају 
1. 
кварта
ла 

● Брига 
о 
учени
цима 
– 
безбе
дност 
и 
сигурн
ост 
учени
ка у 
школи  

 

https://drive.google.com/file/d/1xYknli-

1NA2fCBG2bMl9L7NXeangjFNZ/view?usp=sharing 

● Све Анализе и састанци урађени су помоћи Гоогле докумената и 

путем интернета због неповољне епидемиолошке ситуације. 

4.  17.12.

2020. 

● Усваја

ње 

извеш

таја 

Тима 

са 

претх

одне 

седни

це 

Тима 

за 

самов

редно

вање 

● ЕВАЛУ
АЦИЈА 
КЉУЧ
НE 

● Извештај са претходног састанка је усвојен. 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE ОБЛАСТИ – Настава и учење  - праћење 
напредовања ученика посебно ученика са тешкоћама у развоју 
:испитивање је извршено новембра 2020. године, а анализа и 
резултати анкете током децембра 2020. (због епидемиолошке 
ситуације).  

https://drive.google.com/file/d/1VAcremRKvxYkOnTTULKZ2bS2TkefEZYb/view
?usp=sharing 
 

● Шта смо све планирали да урадимо у првом полугодишту:  
● Сачињавање извештаја о раду у току протекле школске године- ( 

Имамо ГПШ који садржи и извештај Тима , који смо и разматрали 

на предходном састанку) 

● Сачињавање плана рада Tима за наредну школску годину. ( 

Такође, на предходном састанку, предложен је акциони план 

који је усвојен) 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ- Програмирање, планирање и 

извештавање-Праћење усклађености школских докумената ( 

Сваки наставник појединачно има своју личну фасциклу у коју 

10 

https://drive.google.com/file/d/1xYknli-1NA2fCBG2bMl9L7NXeangjFNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYknli-1NA2fCBG2bMl9L7NXeangjFNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAcremRKvxYkOnTTULKZ2bS2TkefEZYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAcremRKvxYkOnTTULKZ2bS2TkefEZYb/view?usp=sharing
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ОБЛА
СТИ – 
Настав
а и 
учење  
- 
праће
ње 
напре
довањ
а 
учени
ка 
посеб
но 
учени
ка са 
тешко
ћама у 
развој
у   

● Урађе

но и 

пропу

штено 

по 

прогр

аму 

рада 

Тима ( 

прогр

ам у 

прило

гу) 

● Подел

а 

Тима 

за 

самов

редно

вање 

на 

подти

мове 

и 

подел

а 

задуж

ења 

по 

област

има  

које 

смо 

плани

рали 

да 

убацује своје наставне планове, извештаје Тимова и прати свој 

професионални развој кроз портолио) 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE  ОБЛАСТИ – Постигнућа ученика – анализа 

иницијалних тестова (Иницјални тестови ове године нису рађени, 

тако да ћемо овде  у извештају написати да је  због ситуације и 

вандредног станја у другом полугодишту прошле школске године 

препоручено да се иницијални тестови изоставе на почетку ове 

школске године) 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE ОБЛАСТИ – Настава и учење  - праћење 

напредовања ученика посебно ученика са тешкоћама у развоју  ( 

Постоји анализа и детљан извештај Тима  за Инклузивно 

образовање који је радила педагог школе и који ће бити 

приложен уз извештај) 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE  ОБЛАСТИ – Постигнућа ученика – анализу 

успеха ученика на крају 1. квартала ( У документацији школе 

постоји детаљна анализа успеха ученика на крају 1. квартала- 

можемо и то да приложимо) 

● Брига о ученицима – безбедност и сигурност ученика у школи - ( 
Организација школе у виду спречавања ширења вируса Ковид 19 
и посебан начин рада школе био је у циљу безбедности и 
сигурности ученика у школи)  

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНE  ОБЛАСТИ – Постигнућа ученика -(Анализу 

успеха ученика на крају 1. полугодишта-овај документ ћемо 

прикључити Извештају након седница) 

● Праћење и вредновање образовних стандарда-(.....) 

● Праћење и вредновање остварености исхода предвиђених ИОП – 

ом (Анализа остварености предвиђених исхода кроз анализу 

Обрасца 5.) 

● ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ- Програмирање, планирање и 

извештавање-развијање међупредметне и предметне 

компетенције    (......) 

● На основу детаљне анализе договорено је да се Тим за 

самоврдновање подели у подтимове како би се кључне области 

детаљно анализирале у другом полугодишту из разлога 

доношења новог Развојног плана за наредни циклус. 

● Предлог за поделу на подтимове усвојен: 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ : Снежана Корак 

                                                                                                 Сенка Стоја  

 НАСТАВА И УЧЕЊЕ : Ана Ритопечки- за више разреде 

                                      Оља Новокмет - за ниже разреде 

  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА :  Јасмина Доловачки 

                                                                        Александар Милошевић   

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  : Иванка Момиров + стручна већа, Тим за ИОП 

● Закључак: На основу досадашњег праћења направити 

полугодишњи извештај. 

● Од полугодишта поделити праћење појединачних области у 

подтимовима. Циљ је обухватити све области како бисмо на крају 

овог циклуса могли да направимо Развојни план школе за 

наредни циклус. 
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прати
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● Разно 

 

5.  24.5.2

021. 

● Предс

тавља

ње 

семин

ара”О
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● Догов

ор о 

даље

м 

раду и 

раду у 

подти

мови

ма о 

заврш

етку 

ового

дишњ

ег 

самов

редно

вања 

● Разно 

 

● 15.5.2021. у Мраморку у ОШ”Сава Максимовић”, Ана Ритопечки и 
Оља Новокмет, присуствовале су семинару “Од самовредновања 
до екстерног вредновања” и пренеле су својим колегама из Тима 
сазнања која су на семинару покупиле и која би могли да 
применимо у даљем раду Тима. Састанак је заказан за 24.5. у 12ч. 
путем емејла, такође прослеђени су материјали за овај састанак 
и то “Правилник о вредновању квалитета рада установе 
Службени гласник РС, бр. 10/2019 од 15.02.2019. године”; 
“Правилник о стандардима квалитета рада установе Службени 
гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. 
године”; “Полугодишњи извештај о самовредновању школска 
2020/2021. година” нашег Тима. Табела која нам се учинила врло 
корисно и кроз коју смо покушале да објаснимо шта је суштина 
процењивања и анализирања неких индикатора кључних 
области и стандарда квалитета. Крајња сврха самовредновања је 
да деца/ ученици добију најквалитетније васпитање и 
образовање тако да све што планирамо и вреднујемо мора ићи у 
том правцу. 

●  Предуслови за такав правац школе је континуирани напредак, 
усавршавање и озбиљан приступ самовредновању. Закључујемо 
да је због ове специфичне ситуације некако тешко континуирано 
пратити и тимски функционисати, али је свакако могуће 
анализирати стање какво јесте и оно може такође бити полазна 
тачка за будућа планирања. 

● Поделили смо се на подтимове и овом састанку је присуствовао и 
представник Ђачког парламента - Стефан Савић, који је пратио 
договор и биће укључен у процес самовредновања школе. 

● Нагласили смо да самовредновање почиње од појединца, већ је 
прослеђен упитник везан за кључну област. настава и учење, 
наставницима, а следећи корак је да проследимо упитнике 
ученицима и родитељима, како бисмо направиле триангулацију 
података и ово испитивање укључили у годишњи извештај.  

● Договор је да подтимови размотре одабране индикаторе, да 
покушају да осмисле своје инструменте праћења или анализе и 
до краја школске године донесу одређене анализе и закљуке 
везане за свој подтим. Такође, биће им прослеђени материјали 
са семинара као и примери инструмената за праћење. 

● Оно што је пред нама је да анализирамо шта су наше јаке стране 
и где су нам слабе стране и да од тога кренемо у препоруци за 
састављање новог Школског развојног плана. 

● Била нам је битна информација са семинара да се прати 
напредак, међутим оно што се дешава при екстерној евалуацији 
да се прати одерђена чек листа и да се просто оцењује присуство 
одређених стандарда у школи без неког поређења са 
предходном ситуацијом у школи што сматрамо да је неправедно, 
па је чак предложено да направимо и неку врсту петиције против 
оваквог вида екстерног вредновања. 

● Говорили смо о протоколима при пријему ученика и нових 
колега. 

● Последњи закључак и договор је да координатор проследи 
задатке подтимова и да направимо дељени документ где ћемо 
сви заједно да радити задатке и на тај начин правити извештај.  

7 

6.  26.5.2

021. 

● Усваја

ње 

извеш

таја 

● Извештај са претходног састанка је усвојен. 

● Детаљно је анализиран дељени документ -заједнички рад 

подтимова и на основу овог документа је потребно сачинити 

10 
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Тима 

са 
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це 
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за 

самов

редно
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● Анали

за 

заједн

ичког 

рада 

подти

мова 

и 

даљи 

корац

и 

годишњи извештај Тима. Укључити све анкете и скале процене, 

као и чек листе које смо радили у току школске године. 

● https://docs.google.com/document/d/1Au3slbOiSEdKrauElSa0UZIG3

5RXnEgiz8nq38aoP9c/edit?usp=sharing 

 

7.  24.8.2

021. 

● Усваја

ње 

Извеш

тај 

Тима 

са 

предх

одне 

седни

це 

● Усваја

ње 

годиш

њег 

извеш

таја 

Тима 

за 

самов

редно

вање  

● Разно 

● Извештај са предходног састанка је усвојен, седница је одржана 

онлајн. 

● Годишњи извештај  је прослеђен члановима Тима на анализу и 

усвајање. 

● Годишнји извештај Тима је усвојен без примедби чланова Тима и 

послат је Тиму за развојно планирање и Тиму за утврђивање 

квалитета. 

● Дата је скала процене индикатора свих стандарда по областима 

квалитета на увид члановима Тима, ова скала ће послужити за 

прављење Годишњег  и акционог плана Тима  али и као почетни 

документ процене за потребе Тима за развојно планирање. 

10 

8.  27.8.2

021. 

● Усваја

ње 

извеш

таја са 

предх

одног 

сатанк

а 

Усвојен је извештај са предходног састанка Тима. 

Тиму је представљена тростепена скала процене, направљена за потребе 

састављања ШРП-а за нови циклус, као и за планирање самовредновања 

за наредни циклус. Можемо сматрати да се Тим до сада бавио свим 

областима квалитета, а сада пратећи нови ШРП, планираћемо нови циклус 

праћења свих области и водићемо се овим документом.  

Скала процене је прослеђена свим члановима Тима, који су на основу 

извештаја упућени у вредновања свих области у предходном периоду/ 

циклусу, оценили индикаторе стандарда по областима квалитета. Скале 

7 

https://docs.google.com/document/d/1Au3slbOiSEdKrauElSa0UZIG35RXnEgiz8nq38aoP9c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Au3slbOiSEdKrauElSa0UZIG35RXnEgiz8nq38aoP9c/edit?usp=sharing
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● Скала 

проце

не 

индик

атора 

станда

рда по 
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има 

квалит

ета 

● Разно 

процене су анализиране и на основу резултата, направљена је једна 

јединствена скала коју ћемо користити која је прослеђена и Тиму за ШРП.  

Тим за самовредновање ће ускоро заседати да би се утврдио нови 

годишњи и акциони план који  чемо координисати са новим планом за 

ШРП. 

 
 

 
1. ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 
29.09.2020.год.-саветодавна посета (контрола примене мера Covid 19)- НЕМА МЕРА 
08.06.2021.год. анонимна пријава (Оља Новокмет)- ПРЕПОРУКА 
23.06.2021.год.- саветодавна посета (контрола спровођења завршног испита- НЕМА МЕРА 
 2. СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ- ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
14.10.2020.год.-увид у стање примене мера заштите од пожара 
НАЛОЖЕНЕ МЕРЕ 
1. усагласити Правилник о заштити од пожара усаглашен са новом законском регулативом из области 
заштите од пожара.  
2. донети Програм обуке запослених из области заштите од пожара  
3. извршити обука и практична провера знања запосленик из области заштите од пожара Наложена мера из 
тачке 6. Решења  
4. извршити контролу мерно регулационе опреме котла на нафтне деривате Наложена мера из тачке 7. 
Решења  
5. извршити Контролу димњака и димоводних канала  
6. комплетирати опрему за зидне проивпожарне  
7. извршити обуку радника који рукује запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, односно 
обука школског мајстора 
 
ПОСТУПЉЕНО ПО СВИМ МЕРАМА И ОБАВЕШТЕНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
3. СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
18.08.2021.год.-примена мара по основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама 
НАЛОЖЕНЕ МЕРЕ 
1.  Израдити Акт за процену ризика о катастрофама 
2. Израдити План заштите од спасавања 
3. Именовати поверенике и заменике повереника за објекте рада 
4.  извршити набавку надостајућих средстав и опреме за узајамну и личну заштиту 
 
4. САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 
29.10.2020.год. саветодавна посета (контрола примене мера Covid 19)- НЕМА МЕРА 
 
5. РЕДОВНА КОНТРОЛА ПП АПАРАТА -. 08.12.2021.год. , 08.06.2021.год. 

8 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: Адриана Данилов 

1. Петровић Саша  директор Школе 
2. Данијела Станковић Ћулибрк  
3. Адриана Данилов 
4. Марија Поповић 

 

 
Редни 

број 

састанка 

Датум Тачке дневног реда Записник Број 

присутних 

чланова 

1.  11.9.2020. 1. Усвајање Плана 
рада  
2. Подела задужења 

Састанак је одржан онлајн. Чланови Тима за маркетинг 

су усвојили План рада за ову школску годину. 

Координатор је задужен за текстове који ће се 

објављивати на сајту школе. Данијела Станковић 

Ћулибрк ће вршити коректуру текстова по потреби. 

Маја Поповић ће се договорити са својим колегиницама 

из ниже смене ко ће шта писати и слати директору, који 

ће и ове године, као и претходних, текстове који су му 

послати објављивати на сајту школе и на Facebook-у. 

4 

2.  21.12.2020. 1. Сумирање 
резултата рада Тима 
за марктинг у 1. 
полугодишту 
2. Разно 
 

Састанак је одржан онлајн. 

1. Све новости које се тичу организације и унапређења 

квалитета рада школе, успеха ученика на такмичењима 

и иновативних и креативних наставних приступа 

објављењене су на сајту школе (https://www.os-

djurajaksic.edu.rs/index.php), као и на Facebook страни 

школе (https://www.facebook.com/oskovin/). Наведене 

новости нису писали само чланови Тима за маркетинг, 

већ сви запослени наставници предметне и разредне 

наставе. Када се сумирају утисци, мора се признати да 

су учитељи били највреднији у презентовању 

активности које реализују са својим ученицима. 

Ову годину, школску и календарску, обележилo je 

мноштво измена и иновација у наставном процесу. 

Ученици и родитељи су на школском сајту у сваком 

тренутку могли детаљно да се информишу о свим 

новинама, док је за наставнике, у оквиру наставничког 

портала, отворен одељак Настава на даљину. Школа 

настоји да иде у корак са убрзаном и неопходном 

дигитализацијом, те је уведено и е-звоно. Сада сваки 

3 

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  

https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php
https://www.os-djurajaksic.edu.rs/index.php
https://www.facebook.com/oskovin/
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родитељ од куће може проверити који часови су у току 

и када звони за почетак, односно крај часа. 

2. Данијела Станковић Ћулибрк предложила је да 

уведемо књигу догађаја у коју би сваки наставник 

написао нешто о активности коју је спровео, а неко из 

Тима би написао чланак о томе. Такође је позвала 

чланове Тима да осмисле  начин да се регулишу 

правописне и језичке грешке у објављеним чланцима. 

3.  24.12.2021. 1. Разматрање 

предлога 

колегинице 

Данијеле 

Станковић 

Ћулибрк 

2. Разно 

1. Предлог колегинице Данијеле није усвојен јер 

Књига дешавања није практично решење. Много је 

ефикасније да свако пише чланке о активностима које 

је спровео, а да се са члановима Тима консултује око 

правописних грешака. 

2. Ако неко од колега жели да му се чланак лекторише 

или ако директор сматра да треба да се лекторише 

неки чланак пре објављивања, текст ће бити 

прослеђен члановима Тима преко мејла. 

3 

4.  6.7.2021. 1. Сумирање 

резултата 

рада тима 

на крају 2. 

полугодишта 

2. Разно 

1. Тим за маркетинг се у другом полугодишту базирао 

на објављивање актуелности на школском сајту. Све 

важне информације, успеси ученика на такмичењима и 

активности које су спроведене у овом периоду 

објављене су на школском сајту у циљу промовисања 

школе.  Чланке су писали не само чланови Тима, већ сви 

наставници и учитељи који су били укључени у неку 

активност. Ако је некоме била потребна помоћ, чланови 

Тима су радо помагали, било да је у питању 

лекторисање или писање чланака на основу добијених 

информација. Све наведене чланке објављивао је 

директор школе, те је он задужен за визуелни део сајта. 

Тим је у 2. полугодишту добро функционисао, али 

постоји мноштво сегмената у којима би се рад Тима 

могао унапредити. 

2. Колегиница Данијела Станковић Ћулибрк је на крају 

1. полугодишта изнела два предлога да се побољша рад 

Тима и квалитет сајта. Када је у питању Књига 

дешавања, закључили смо да то није практично 

решење јер наставници желе да пишу о активностима 

које су организовали и најбоље знају како је дата 

активност спроведена. Међутим, колегама у школи 

јесте усмено понуђена помоћ у  виду лекторисања 

чланака, те се свако ко је желео могао обратити 

члановима Тима и затражити помоћ, а неке колеге су то 

и чиниле. Ако би неки чланак садржао много грешака, 

директор је инсистирао да се лекторише пре 

објављивања. Све наведене акције утицале су на 

смањење грешака, најчешће правописних, које су се 

спорадично појављивале на сајту, али свакако на томе 

4 
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треба још доста радити. Такође, требало би осмислити 

нове начине да се школа промовише. 

 

 
 

 
 
 

 

10.1 Пробни завршни испит 

 
 

Одењењске старешине Укупан број ученика 8. разреда Термини пробног завршног испита 

 Александар Милошевић 

 Јелена Дивнић 

46 Математика, 9. април 2021. од 12.00 
Српски језик, 10. април 2021. од 9.00 
Комбиновани тест, 10. април 2021. од 11.30 

 

 

 

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 Јовица Атанацков 

 

Дежурни наставници - учионице 

Редни 

број 

Име и 

презиме 

наставника 

Број ученика 

у 

учионици 

Редни број 

учионице 

Назив 

учиониц

е 

1. Хермина Ђукић 8 1 енглески језик 

2. Снежана Корак 8 2 географија 

3. Оља Новокмет 8 3 историја 

4. Јелена Јовановић 8 4 немачки 

5. Наташа Николић 8 5 математика 1 

6. Ана Албу Савић 5 6 математика 2 

7. Јевросима Ромић 1 (ИОП 2) 7 српски 1 

Дежурни наставници - ходник 

Редни 
број 

Име и презиме 
наставника 

Број тестова за 
преузимање 

Редн
и 

броје
ви 

Називи 
учионица 

10 ЗАВРШНИ ИСПИТ 
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учиониц
а 

8. Валентина Жеберан  16 1, 2 енглески језик, 

географија 

9. Вања Рајић  16 3, 4 историја, 

немачки 

10. Весна Анђелков 13 тестова 
+ 

1 тест за ИОП 
2 

5, 6, 7 математика 1, 
математика 2, 

српски 1 

10.1.1 Анализа пробног завршног испита 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-ХЕМИЈА 
 
На пробном матурском испиту у оквиру Комбинованог теста било је три питања из хемије 
и то 5, 6, и 7.питање. Резултатаи ученика су следећи: 
 
8-1 
Пробни завршни испит радио је 21 ученик. 

Редни 
број  
задатка 

Стандарди 
(ниво) 

Број 
бодова по 
задатку 
(проценат) 

Тип задатка Цео 
задатак 

Пола 
задатка 

Нетачан 
одговор 

Без 
одговора 

5. основни 8 (38%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

8 0 13 0 

6. средњи 2,5 (11,9%) Отворени 
тип-
дописивање 

0 5 6 10 

7. напредни 4 (19%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

4 0 17 0 

 
8-2 
Пробни завршни испит радио је 19 ученик + 1 ученик 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 11 (58%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

11 0 8 0 

6. средњи 1,5 (7,9%) Отворени 
тип-
дописивање 

1 1 9 8 
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7. напредни 7 (36,8%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

7 0 12 0 

 
 
 
За школу: 
Пробни завршни испит радио је 40 ученик + 1 ученик 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 19 (47,5%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

19 0 21 0 

6. средњи 4 (10%) Отворени 
тип-
дописивање 

1 6 15 18 

7. напредни 7 (36,8%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

11 0 29 0 

 
Закључак: 
 Остварени резултат за 1.задатак 47,5% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно 
формулисано и слично питање су ученици имали на редовним тестовима . 
Остварени резултат за 2.задатак 10% (предвиђени стандард је 50%). и то је испод сваког 
очекивања. Питање је било отвореног типа и тицало се хемијске писмености. Питање је 
јасно формулисано и слично питање су ученици имали на редовном тесту где су сви 
ученици умели да напишу формуле прва четири алкана, што би сада да су то исто 
написали сви ученици имали половичан одговор. Међутим велики број ученика није 
уопште покушао да реши ово питање, њих 18 од 40 што је близу 50 % 
Остварени резултат за 2.задатак 36,8% (предвиђени стандард је 20%), што је и боље од 
очекиваног, али је питање било затвореног типа. 
Ученик који је радио пробни завршни тест по ИОП-у 2 је успешно решио сва три задатка 
и има 3/3 бода. 
Мере побољшања: 
1. Задатак-Понављати задатке са основног нивоа на часовима редовне наставе у уводном 
и завршном делу часа, јер ученици који нису урадили ове задатке не долазе на припремну 
наставу . Задавати овакве задатке као домаће задатке. 
2. Задатак-Овај задатак се односи на хемијску писменост која се показала најслабије 
урађеном (само шест  ученика су половично урадили овај задатак и један ученик је то 
урадио у целости). 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. 
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Анализа пробног завршног испита за ученика по ИОП-2 
На пробном завршном испиту у оквиру Комбинованог теста три питања су била везана за 
хемију. 
 
1.Питање -  1/1бод 
Питање се односила на лабораторијско посуђе и прибор-препознавање и примена.                       
Тип задатка-повезивање.  
Ученик је успешно повезао слику и опис лабораторијског суда. 
  2.Питање -  1/1бод 
Питање се односило на примену супстанцеи руковање супстанцом  на основу ознаке на 
реагенс боци. Ученик препознаке ознаку за опасну хемикалију и зна као ће поступити у 
свакодневном животу приликом руковања опасним супстанцама. Тип задатка-затворени 
одговор. 
3.Питање -  1/1бод 
Ученик је требао да понуђене супстанце упише на место које одговара њиховом опису. 
Имао је пример урађеног задатка.  
Тип задатка-допуна текста. 

Укупно бодова 3/3  
 

Анализа комбинованог пробног завршног теста- биологија 
 

          У суботу 10.4.2021. ученици 8. разреда су радили комбиновани пробни завршни тест. 
Четворо ученика није радило тест, а 1 ученик је радио тест по ИОП2. 
         Из биологије је било 5 питања: 8-12. 8. и 9. основни ниво знања, 10. и 11. средњи и 12. 
напредни. 
          У 8. задатку је већина ученика направила грешку у разумевању текста, па отуд нешто 
лошије урађен задатак на нивоу 8. разреда. У 10. и 11. задатку су тражена по 2 тачна 
одговора и уколико је ученик урадио 1 тачан и 1 нетачан добијао је 0 поена уместо 
0,5бшто је значајно утицало на статистику. У 12. задатку тражен је тачан редослед 4 биома 
и признавао се само целовит тачан одговор што је такође утицало на статистику. 
         Задаци основног нивоа 8. и 9. у 8-1 тачно је урадило око 71%, у 8-2 око 67%, а укупно 
око 69%. У односу на стандард од 80% постигнуће је нешто ниже, а узрок томе је 
највероватније у већој мери неразумевање текста. 
        Задаци средњег нивоа 10. и 11. у 8-1 тачно је урадило око 60%, у 8-2 око 63%, а укупно 
око 61%. У односу на стандард од 50% постигнуће је задовољавајуће. 
        Задатак напредног нивоа 12. у 8-1 тачно је урадило око 5%, у 8-2 око 32%, а укупно око 
18%. У односу на стандард од 20% постигнуће је занемарљиво ниже. 
        У највећем броју случајева постигнут број бодова на тесту је у складу са просечном 
оценом из биологије од 5-8. разреда. 
        Онлајн периоди наставе су утицали на континуитет у учењу, на дугорочност и квалитет 
наученог код великог броја ученика, упркос залагању наставника.  Наставиће се са 
припремом ученика. 
 

Анализа комбинованог пробног завршног теста ИОП2- биологија 
         Ученик Илија Керац 8-2 је 10.4.2021. на пробном завршном имао 5 питања из 
биологије сачињених у односу на његов ИОП2 план и програм. Ученик је тачно одговорио 
на 4 питања, што показује да напредује у складу са својим планом и могућностима. 
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Наставиће се рад како је и планирано. Питање на које није одговорио је на тему особина 
живих бића, на чему ће се додатно обратити пажња у даљем раду. 
 

 
Физика 

    
По прегледању пробног завршног испита очигледно је да су ученици имали највећи 
проблем са питањима и задацима из градива седмог разреда.  
Трећи задатак из области о равнотежи тела тј. равнотежа полуге и четврто питање из 
области о механичком раду и енергији тј. видови механичке енергије, су задаци (питања) 
који, у највећем броју случајева, нису тачно решени. 
Евидентно је да настава на дањину мора да се усавршава да би била учинковитија. 
 

АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА – ГЕОГРАФИЈА 8-1 
 
 

- Од 23 ученика у одељењу, пробни завршни испит је радио 21 ученик. Тест нису радиле 
ученице Милица Раденковић и Невена Радић. 
 
- На пробном завршном испиту из географије постављено је 4 питања (13-16), од којих су 
прво и друго основног нивоа, треће по реду је било на средњем нивоу, док је последње 
питање било на напредном нивоу.  
 
- Укупан број бодова који је остварен од стране ученика 8-1 из географије на пробном 
завршном испиту износи 31.5 (37,5% укупног броја бодова), односно у просеку: 1,5 по 
ученику. Сматрам да није довољан просечан број бодова и да ученици имају простора за 
напредак. Корелација између освојеног броја бодова на пробном завршном испиту са 
закључним оценама ученика већа је на крају другог полугодишта седмог разреда и првог 
полугодишта осмог разреда, када су ученици имали ниже закључне оцене из географије, 
него што су их имали у петом и шестом разреду основне школе. На то је делимично утицао 
и период онлајн наставе. 
 
- Анализа по питањима: 
 
Прво питање по реду из географије (13. питање на комбинованом тесту) - ОН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан 
одговор. Њих деветоро је тачно одговорило, док је нетачан одговор дало дванаесторо 
ученика. Проценат тачних одговора износи 42,86%. 
Питање је било постављено из лекције „Земљина кретања“. Имајући у виду ниво питања и 
област из које је постављено питање, проценат тачних одговора је недовољан. Тај део 
градива 5. разреда је обнављан са појединим ученицима, који су присуствовали  
припремној настави. Сви ученици који су присуствовали припремној настави, одговорили 
су тачно на то питање. 
 
Друго питање по реду из географије (14. питање на комбинованом тесту) - ОН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
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Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан 
одговор. Њих једанаесторо је тачно одговорило, док је нетачан одговор дало десеторо 
ученика. Проценат тачних одговора износи 52,38%. 
Питање је било постављено из градива 6. разреда. На питању тог типа потребан је већи 
проценат тачних одговора (циљ 65-70%). 
 
Треће питање по реду из географије (15. питање на комбинованом тесту) - СН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Код овог питања постојала је могућност освајања 0,5 бодова, уколико су ученици имали 2 
тачна повезивања од 3. Троје ученика је потпуно тачно одговорило на то питање. Седморо 
ученика је освојило 0,5 бодова, док једанаесторо ученика није имало два тачна повезивања 
(0 или 1). Проценат освојених бодова износи 30,95%. 
 
Четврто питање по реду из географије (16. питање на комбинованом тесту) - НН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан 
одговор. Њих петоро је тачно одговорило, док је нетачан одговор дало шеснаесторо 
ученика. Проценат тачних одговора износи 23,81%. 
Иако је питање напредног нивоа очекиван је већи број тачних одговора (7-8). 
 
- Није било ученика са максималним бројем бодова (4). Посебну похвалу су заслужили 
ученици који су освојили по 3 бода, то су:  
Атила Ласло 
Дуња Петровић и 
Дуња Ковачевић 
 
- Закључци: 
1. Ученици који не обнављају градиво или то чине селективно имаће мање успеха. 
2. Ученици поседују највише знања из области друштвене географије, па затим из физичке 
географије, док најмање знања поседују из области регионалне географије (нарочито 
другог полугодишта седмог разреда и првог полугодишта осмог разреда). Ту се јасно може 
приметити утицај онлајн наставе код појединих ученика. 
3. Градиво регионалне географије ће имати највећу заступљеност приликом обнављања 
градива из предмета географија до краја школске године. 
4. Такође питања основног и средњег нивоа имаће већу заступљеност из простог разлога 
јер је проценат тачних одговора релативно низак. 
5. Мали број ученика долази на припремну наставу. Размотрићу нове начине стимулације 
ученика за чешће присуство припремним часовима. 
 
 

Анализа комбинованог теста са пробног завршног испита 
 

Предмет: Географија 
Разред и одељење: VIII-2 
Наставник: Бранка Спирковић 
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- На комбинованом тесту било је четири питања из географије – то су питања број 13, 
14, 15 и 16. 

- Од укупно 23 ученика, комбиновани тест радило је 20 ученика.  
- Један ученик наставу прати по ИОП-у 2 и резултат тог теста не налази се у табели 

већ је посебно анализиран. 
 
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 
нетачних 
oдговора 

Број  
делимично 
тачних 

одговора 

Није 
дат 

одгово
р 

13. Физичка 
географија 

ГЕ.1.2.2. Вишеструк
и избор 

5 14 / / 

14. Регионалн
а 

географија 

ГЕ.1.4.1. Вишеструк
и избор 

11 8 / / 

15. Регионалн
а 

географија 

ГЕ.2.4.2. Повезивањ
е 

7 9 3 / 

16. Географск
е вештине 

ГЕ.3.1.1 Вишеструк
и избор 

10 8 / 1 

Укупно 33 39 3 1 

 
- Питање број 13 спада у основни ниво и очекује се да ученик/ученица описује облик 

Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања. На ово питање тачан 
одговор дало је само 26,32% ученика, а нетачно је одговорило 73,68% ученика. 
Неуобичајено је да је најмање тачних одговора било код овог задатка, с обзиром на 
то да је са основног нивоа. 

- Питање број 14 спада у основни ниво и очекује се да ученик/ученица препознаје 
основне природне одлике наше државе. На ово питање тачан одговор дало је 
57,89% ученика, а нетачно је одговорило 42,11% ученика. Ово је и уједно питање са 
највише тачних одговора. 

- Питање број 15 спада у средњи ниво и очекује се да ученик/ученица описује 
природне одлике континената и наводи њихове географске регије. На ово питање 
тачан одговор дало је 36,84% ученика, делимично тачан одговор дало је 15,79% 
ученика, а нетачно је одговорило 47,37% ученика. 

- Питање број 16 спада у напредни ниво и очекује се да ученик/ученица доноси 
закључке о просторним и каузалним везама географских чињеница. На ово питање 
тачан одговор дало је 52,63% ученика, нетачно је одговорило 42,11% ученика, а није 
одговорило 5,26% ученика. 

- Од укупно четири питања из географије, у просеку је по ученику било 1,74  тачних 
одговора, 0,16 делимично тачних, 2,05 нетачних и 0,05 без одговора. 

 Мере које се предузимају у циљу постизања бољег резултата на завршном испиту: 
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- На часу припремне наставе наставник ће са ученицима провежбати тест и указати 
им на грешке. Такође, у плану је да се на овим часовима раде задаци из области на 
којима су ученици највише грешили.  

- Често се дешава да ученици дају погрешан одговор зато што нису пажљиво 
прочитали питање, па им на то треба скренути пажњу.  

- Један део ученика не присуствује часовима  на којима се одржавају припреме из 
предмета географија, те је потребно о томе упознати родитеље и опоменути 
ученике. 

 
 

Извештај са Пробног Завршног - Историја 
 Након прегледања теста, утисци су били поражавајући. Основни ниво је урађен, 
мада не у потпуности, а када су у питању задаци са средњег и напредног нивоа, урађени су 
веома лоше. 
 Пандемија Короне је учинила своје. Недостатак контакта између наставника и 
ученика се показао  очигледним. Међутим, четврти задатак, на ком фронту се одиграла 
битка на Марни, била им је у питањима за одговарање, недавно, додуше преко Googl 
meet-a, без укључене камере од стране ђака.Наставница би требала да се промени и да 
као што планира сваке године да то и уради, да пита за ОЦЕНУ скраћено градиво за 5., 6., 
7. и 8.  разред. 
 Онлајн настава је показала да има своје недостатке, али и ученицима ако желе 
знање да морају да науче. Наставници да, ипак, оцењује у школи скраћено градиво за све 
разреде. 
 
 
 

Анализа пробног завршног испита из математике 
 
 На пробном завршном испиту ученици су показали прилично незадовољавајуће 
знање. Највећи проблем су претстављали задаци из геометрије, посебно градиво из 
седмог разреда које је прошле године рађено онлјан. Задатке из напредног нивоа скоро 
да нико није ни решавао. Области из којих су показани незадовољавајући резултати су: 

Геометрија: 
- Површина круга 

- Примена питагорине теореме 

- Трапез 

Алгебра и функције: 
- Операције са полиномима 

- Операције са степенима – напредни ниво 

Бројеви и операције са њима: 
- Опрације са бројевима у децималном запису 

- Проценти 

- Упоређивање разломака у различитим записима 

- Рачунске операције у скупу целих бројева 

Обрада података: 
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- Правила заокругљивања бројева 

На овим областима свакако треба додатно порадити до краја године. 
 
 
 

Анализа резултата пробног теста из српског језика 
Школска 2020/2021. година  

 
Укупан број ученика осмог разреда: 46 
Број ученика који су радили пробни завршни испит из српског језика: 41 
 
Анализа: Највише бодова постигла је Елена Томашевић (16), а најмање Далибор Удовичић 
(1,5). Mање од 10 бодова има 68% ученика. Постигнути резултати већином не одговарају 
закључним оценама у 1. полугодишту. 
Ученицима је најтежи био 18. задатак, у 8/1 ниједан ученик није одговорио тачно на ово 
питање. У том задатку требало је протумачити песму и изнети своје мишљење о њеној 
уметничкој вредности. Песма би требало да је позната ученицима, обрађује се у 7. разреду 
(према плану), мада ученици тврде да су је сада први пут видели и прочитали – очигледна 
последица онлајн наставе. Лоше су урађени задаци који се тичу зависних реченица и 
гласовних промена. У целини сагледано, лоше су урађени они задаци који су захтевали да 
ученици нешто напишу, а не само да препознају градиво. Области којима би убудуће 
требало посветити више пажње су граматика, историја језика и књижевност. Требало би 
инсистирати на темељнијој самосталној припреми ученика јер није довољно само 
присуствовати часовима и слушати, а не вежбати задатке код куће. 
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10.2 Завршни испит 
 
ШКОЛСКА КОМИСИЈА 
 
Саша Петровић - председник школске комисије 
Оља Новокмет - координатор  
Милош Лалић - информатичар  
Емилија Дракулић - секретар  
Јовица Атанацков - супервизор 
______________________________________ 
 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 
 
23. јун - Српски/матерњи језик 
1. Ана Албу Савић 
2. Снежана Корак 
3. Маријана Илић   
4. Хермина Ђукић 
5. Јелена Јовановић 
6. Вања Рајић - ходник   
7. Jelena Aнтонијевић  - продужени боравак    
8. Сенка Стоја - продужени боравак    
 
24. јун - Математика 
1. Снежа Корак 
2. Маријана Илић 
3. Сенка Стоја 
4. Наташа Николић 
5. Јевросима Ромић 
6. Валентина Жеберан - ходник   
7. Јелена Aнтонијевић - продужени боравак   
8. Хермина Ђукић - продужени боравак   
 
25. јун - Комбиновани тест 
1. Јелена Јовановић 
2. Хермина Ђукић 
3. Маријана Илић 
4. Сенка Стоја 
5. Снежана Корак 
6. Соња Илић - ходник   
7. Јелена Aнтонијевић - продужени боравак   
8. Весна Анђелков– продужени боравак 
_______________________________ 
 

Прегледачка комисија 
Име и презиме 

прегледача 
Датум Долазак у школу Трајање смене 

Адриана Данилов 23. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 

Маша Вулетић 23. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
Братислав Новокмет 24. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
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Јасмина Доловачки 24. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
Ана Ритопечки 25. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
Јелена Дивнић 25. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
Јожеф Секељ 25. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
Маја Обрадовић В. 25. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 
Роберт Мучи 25. јун најкасније до 18:45 од 19 до 21.00 

Жалбена комисија 
Име и презиме 

прегледача 
27. јун 28. јун 29. јун 

Адриана Данилов 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 

Маша Вулетић 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Братислав Новокмет 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Јасмина Доловачки 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Ана Ритопечки 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Јелена Дивнић 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Јожеф Секељ 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Маја Обрадовић В. 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 
Роберт Мучи 27. јун од 14.00 до 16.00 28. јун од 10.00 28. јун од 14.00 

 
 

10.2.1 Анализа завршног испита 

Анализа комбинованог завршног теста- биологија 
 

          У суботу 25.6.2021. ученици 8. разреда су радили комбиновани завршни тест. Свих 46 
ученика су радили тест, али један од њих је радио тест по ИОП2. 
         Из биологије је било 5 питања: 8-12: 8. и 9. основни ниво знања, 10. и 11. средњи и 12. 
напредни. 
          У 8, 9, 10. и 11. задатку тражен је по 1 тачан одговор. У 12. задатку тражено је 4 тачних 
одговора за цео бод, односно 3 за 0,5. 
         Задатке основног нивоа 8. и 9. је тачно урадило  93,33% ученика 8. разреда  чиме је 
стандард од 80% задовољен. 
        Задатке средњег нивоа 10. и 11. је тачно урадило 65,56 % ученика 8. разреда  чиме је 
стандард од 50%  задовољен. 
        Задатак напредног нивоа 12. тачно је урадило 13,33 % ученика 8. разреда. У односу на 
стандард од 20% постигнуће је ниже. Велики број ученика је имало 2 од 4 тачна одговора, 
али се то бодовало са 0 поена. 
       Ученик који је тест радио по ИОП2 имао је 5 питања у складу са својим планом и 
програмом. У свим задацима је био захтев да се заокружи само 1 тачан одговор. Ученик је 
тачно одговорио на једно питање.  
        Онлајн периоди наставе и комбиновани модели наставе су утицали на континуитет у 
учењу, на дугорочност и квалитет наученог код појединих ученика, упркос залагању 
наставника.  У наредној школској години наставиће се са припремом ученика 8. разреда у 
складу са планом и програмом, али и важећим мерама и препорукама. 
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Анализа завршног испита, комбиновани тест - физика, школске 2020/2021. 
год. 

у ОШ „ Ђура Јакшић “, Ковин. 
  

 
Успешност по задацима на нивоу школе 

Редни број питања VIII 1 и 2 

број освојених бодова %  освојених бодова 
  1.    (основни ниво, ниво 

препознавања) 
34 75,5 

  2.      (средњи ниво, ниво знања) 33 73,3 
  3.      (средњи ниво, ниво знања)  32 71,1 

  4.  (напредни ниво, ниво примене 

знања) 
23 51,1 

∑(1-2) 122 ~ 67,8 

 
Коментар 
Питања на завршном испиту су била примерена, с обзиром на начин реализације наставе у 
школама за време пандемије Ковид-19, па се види да су једноставнија у односу на 
предходне године. 
Први задатак, задатак на основном нивоу, је мало лошије урађен од очекиваног, док су 
задаци на нивоу знања, други и трећи задатак, врло добро урађени. Четврти задатак, на 
нивоу примене знања, је одлично урађен. 
На основу средње вредности оцене из физике, на крају школске године  за оба одељења, у 
односу на остварени резултат на завршном испиту (67,8%  је оцена врло добар – 4) види се 
прилично поклапање, односно реално оцењивање у процесу наставе. 
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Анализа завршног испита из физике по питањима 

  (графички приказ) 
шк. 2020/2021. г. 

  
 
Закључак 
Уз наставне методе прилагођене различитим стиловима учења упорно инсистирати на 
меморисању неких основних чињеница и закона што је предуслов за примену знања.  
 
 
 
 

АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – ГЕОГРАФИЈА  
 
 

- Свих 46 ученика радило је завршни испит. Стандардни тест решавало је 45 ученика, док је 
један ученик радио тест намењен за ученике по ИОП 2. 
 
- На завршном испиту (комбинованом тесту) из географије постављена су 4 питања (13-16), 
од којих су прво и друго основног нивоа, треће по реду је било на средњем нивоу, док је 
последње питање било на напредном нивоу.  
 
-  Укупан број бодова који је остварен од стране ученика оба одељења (8-1 и 8-2) из 
географије на завршном испиту износи 130 (72,2% укупног броја бодова), односно у 
просеку: 2,9 по ученику. Ученици су по просечном броју бодова и појединачном резултату 
надмашили разултате које су постигли на пробном завршном испиту. Наставници 
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географије сматрају да су ученици углавном добро искористили временски период који су 
имали за припрему за завршни испит. На већи број остварених бодова на завршном испиту 
утицало је и присуство већег броја ученика на часовима припремне наставе у односу на 
период пре пробног завршног испита.     
 
- Анализа по питањима: 
 
Прво питање из географије (13. питање на комбинованом тесту) - ОН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан 
одговор. Њих четрдесеторо је тачно одговорило, док је нетачан одговор дало петоро 
ученика. Проценат тачних одговора износи 88,88%. 
Питање је било постављено из области „Становништво“ (градиво 6. разреда). Имајући у виду 
ниво питања и област из које је постављено питање, проценат тачних одговора је висок. Сви 
ученици који су присуствовали припремној настави, одговорили су тачно на то питање. 
 
Друго питање из географије (14. питање на комбинованом тесту) - ОН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан 
одговор. Њих четрдесетчетворо је тачно одговорило, док је нетачан одговор дао само један 
ученик. Проценат тачних одговора износи 97,77%. 
Питање је било постављено из градива 6., 8. разреда, а односи се на географски положај 
Србије.  
 
Треће питање из географије (15. питање на комбинованом тесту) - СН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Код овог питања постојала је могућност освајања 0,5 бодова, уколико би ученици имали два 
тачна повезивања од три могућа, односно два тачна повезивања уз једно неурађено. 
Двадесетседморо ученика је потпуно тачно одговорило на то питање, њих осамнаесторо 
није имало два тачна повезивања (0 бодова). Ниједан ученик није освојио 0,5 бодова. 
Проценат тачних одговора износи 60%. Питање је било постављено из градива 6. разреда, 
из лекције Јужна Европа. С обзиром на тип и тежину питања, ученици су имали 
задовољавајућ проценат тачних одговора, али могли су и бољи успех да остваре. 
 
Четврто питање из географије (16. питање на комбинованом тесту) - НН 
Сви ученици су дали одговор на питање. 
Није постојала могућност освајања 0,5 бодова. Дакле, ученици су дали тачан или нетачан 
одговор. Њих деветнаесторо је тачно одговорило, док је нетачан одговор дало 
двадесетшесторо ученика. Проценат тачних одговора износи 42,22%. С обзиром да је 
постављено питање на напредном нивоу, ученици су остварили добар проценат тачних 
одговора. Питање је било постављено из градива 8. разреда, из лекције „Воде Србије“. 
 
- Ученик који је решавао завршни тест који је намењен за ученике по ИОП-у 2 освојио је 3 
бода из географије. Од ученика који су решавали стандардни комбиновани тест (45), њих 
тринаесторо (28,89%) је остварило максималан учинак из географије, тј. освојили су по 4 
бода. Шеснаесторо (35,56%) ученика је усвојило по 3 бода, по два бода освојило је 
четрнаесторо (31,11%) ученика, док је само двоје (4,44%) ученика освојило по 1 бод. 
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                               АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА-ХЕМИЈА 
На завршном  испиту у оквиру Комбинованог теста било је три питања из хемије и то 5, 6, и 
7.питање. Резултатаи ученика су следећи: 
За школу: 
Пробни завршни испит радио је 45 ученика + 1 ученик 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 30 (66,67%) Затворени 
тип- 
вишеструки 
избор 

30 0 15 0 

6. средњи 25 (55, 56%) Затворени 
тип- 
вишеструки 
избор 

25 0 19 1 

7. напредни 11 (24,44%) Затворени 
тип-
вишеструки 
избор 

11 0 34 0 

 
Закључак: 
 Остварени резултат за 1.задатак 66,67% (предвиђени стандард је 80%). Питање је јасно 
формулисано и оваква питања су ученици имали на редовним тестовима . Питање је било 
затвореног типа и тицало се хемијске писмености-хемијски симболи.  Ученици су редовно 
понављали хемијске симболе на редовним часовима. 
Остварени резултат за 2.задатак 55,56% (предвиђени стандард је 50%) и може се сматрати 
среднји ниво остварен. 
 Остварени резултат за 3.задатак 24,44% (предвиђени стандард је 20%) и може се сматрати 
виши ниво остварен. 
С обзиром на тежину постављених  питања резултати су могли бити бољи, али је онлајн 
настава очигледно утицала на овакав исход. 
Поређење са успехом: 
Просечна оцена на крају школске 2020/21.године је 3,37 (8-1:3,22, а 8-2:3,52) просечни 
број бодова је 1,44 и може се сматрати да су оцене у складу са оствареним резултатом на 
завршном испиту. 
 
 
Мере побољшања: 
1. Задатак-Понављати задатке са основног нивоа на часовима редовне наставе у уводном 
и завршном делу часа, јер је мали број ученика био присутан на часовима   припремне 
наставе . Задавати овакве задатке као домаће задатке. Инсистирати на задацима који се 
односе на хемијску писменост. 
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Ученик који је радио пробни завршни тест по ИОП-у 2 је успешно решио сва три задатка 
и има 3/3 бода. 
 
 
Извештај  -Завршни испит-историја- 
 
- На почетку школске 2020/21. године урађено је Иницијално тестирање ученика  8. разреда 
које је требало да послужи као  показатељ како  организовати припремну наставу у циљу 
пружања помоћи ученицима и остваривања што бољих резултата на завршном испиту. 
 
- Направљени су посебни тестови пробног и завршног испита за једнoг  ученика коме је 
потребна додатна подршка у образовању – образује се по ИОП – у 2.  
 
-   Припремна  настава  за  VIII разред одржавала се   преко Гугл учионице, после наставе, 
оним данима када је то одговарало ученицима(забележено у е-дневнику).Међутим, нису се 
сви ученици укључивали. На редовним часовима,када је наставна јединица дозвољава, с 
обзиром да су часови били сраћени на 30 минута, понављало се градиво  од петог разреда, 
као и преко Гугл учионице.Постављен је у учионици материјал са скраћеним градивом, 
фотографијама и тестовима.У другом полугодишту некада су читави часови били посвећени 
понављању градива. Градиво осмог разреда завршено  је до пролећног распуста и  у мају 
наставило се, на редовним часовима, са понављањем градива , али је тада цео час био 
посвећен понављању градива .  Након завршетка наставе, у јуну, до завршног теста,  за 
време редовних часова ,урађени су задаци у Заводовој збирци за комбиновани тест. 
 Наставница није задовољна како су ученици урадили историју на Завршном тесту. 
Иако је њихов седми разред у последњем тромесечју прошао само кроз онлајн наставу, а  
осми разред су поједина деца имала сваке друге недеље, то не може да буде оправдање! 
Њихове оцене су биле високе. Наравно да је ситуација са Короном и налагала да се скрати 
градиво, оцењивање да буде блаже, али лоше одрађен Завршни, када је историја у питању 
наставници је показала да у будуће ипак мора мало оценама да покуша ђаке да приволи  
више уче. Захтеваће од деце самосталнији рад и да за час сами покушају да се припреме. 

 
        Наравно да  четири задатка нису мерило знања ученика. Задаци из историје су били 
последњи и видело се у четвртом задатку, тј. 20.  и последњем на тесту да га нису добро ни 
прочитали. Већина је заокружила 28. јун 1914. када је убијен Франц Фердинанд, а требало 
је 28.јул када је рат објављен.Први задатак је тражио да одреде деценију века, 90 година је 
била у питању. Ако се шта вежбало највише,  то су векови, деценије и миленијуми. Треба 
додати да десетице уче у Првом разреду Основне школе.Од 45 ученика који су радили 
завршни тест 2ученика су  урадила сва четири задатка тачно , 9 ученика 3 задатка, 12 ученика 
2 задатка, 18 ученика 1 задатак, , а 4 ученика није урадило ниједан задатак тачно.Просек- 
1.71 заатка.  Један ученик се образовао по ИОП-у-2 и завршни  испит је био прилагођен 
његовим  потребама. 
1. задатак:      3.задатак: 
  1  26- 57.78%    1 12   -  26.67% 
  0  19  - 42.22%    0 33   -  73.33% 
 
         
2. задатак:     4.задатак: 
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  1 30  - 66.67%    1 7   -   15.56% 
  0     15-   33.38%    0 38  -   84.44% 
 
 
  Циљ припремне наставе био је понављање градива . У Гугл учионици, у матерјалима 
и тестовима који су постављени налазила су се готово сва четири задатка са Завршног 
теста.Резултати  теста су лоши. За нијансу је урађен боље од пробног.У наредној школској 
години са ученицима се неће само понављати градиво, већ ће се и оцењивати градиво од 
петог до осмог разреда. Можда ће их оцена натерати да се озбиљније припреме за Завршни 
тест. 
 
 
Анализа завршног испита из математике 2021. 
 
 Просечан број бодова освојених на завршном испиту из математике био је 10,09. 
Општи је утисак да је највећи број грешака био у задацима који су захтевали пажљиво 
читање текста, његово разумевање и потом примену математичких знања за његово 
решавање. Такође, проблем су били и задаци у којима је било потребно употрбеити и 
логички начин размишљања. Очекивано, знатно лошије су урађени задаци отвреног типа, 
у којима је тражен поступак.  
Од образовних стандарда који нису урађени са задовољавајућим успехом, издвајају се 
следећи: 
ОСНОВНИ НИВО: 
 МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 
представама 
МА.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе 
МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 
уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 
да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 
СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; 
израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 
приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и 
да решава задатке користећи Питагорину теорему 
НАПРЕДНИ НИВО 
МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 
МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 
МА.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати 
МА.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 
Да би се резултати поправили у будућности потребно је више интегристи у наставу 
математике задатке које захтевају примену стеченог знања. Такође радити више на 
текстуалним, проблемским задацима и задацима који траже логичко размишњање. Јако је 
важно и подићи свест код ученика о важности завршног испита и мотивисати их да се што 
боље спреме за њега. 
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Извештај о завршном тесту из српског језика  

 
Завршни тест из српског језика полагали су сви ученици. Један ученик је похађао наставу по 
ИОП-у 2, те је он радио тест прилагођен својим могућностима. На тесту се, као и сваке 
године, јављају питања из четири области – читање и разумевање прочитаног, писано 
изражавање/правопис, граматика (лексика и књижевни језик) и књижевност. Ученици су 
најлошије урадили задатке који се тичу граматике. Многи ученици нису ни покушали да 
ураде задатак у ком је требало дописати гласовне промене које су извршене у датој речи. 
Међутим, похвално је што су се многи ученици потрудили да прочитају текст који је дат на 
почетку теста и да на основу њега одговоре на питања. Дуги текстови неретко демотивишу 
ученике, те се они уопште не труде да одговоре на питања која су у вези са њима, али ове 
године није било тако. Задаци из правописа и књижевности су урађени задовољавајуће. 
Један од задатака из књижевности (17. задатак) тачно је урадило чак 44 (од 45) ученика. 
Просечан број бодова на тесту је 11,11, а посебно бих похвалила ученицу Невену Радић која 
је на тесту имала 20 бодова, тј. све задатке је тачно урадила. 
 
 
 
 



 

  312 



 

  313 

 
 
 
 
 



 

  314 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
2. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења II1 и II2 

Укупан број ученика 32 

Стручни вођа пута  Марија Поповић 

Одељењске старешине Весна Анђелков и Марија Поповић 

Путни правци Ковин-Београд 

Време реализације 26.6.2021. од 8-18:30 

Туристичкој агенцији СТУП Вршац 

Број лиценце туристичке агенције БТ 758/2020, ОТП 212/2020, категорија лиценце А 25 

 
Реализоване активности 

● Посета Храму Светог Саве по доласку у Београд 

● Одлазак на Авалу, посета споменику Незнаном јунаку и Авалски торањ. Ручак у 

ресторану “Чарапићев брест”. 

● Одлазак на Калемегдан. Обилазак Калемегдана возићем. Одлазак у ЗОО врт. 

Повратак у 17:30. 

● Аутобуси су на време били постављени у 7 часова, прегледани од стране 

полиције. Полазак на време, у 8 часова. Повратак у планирано време, 18:30. 

 

 
Смештај  

Оброци Ручак-супа, бечка шницла, помфрит и десерт. Све је било одлично. 

Дисциплина 
ученика 

Одлична. 

Општи утисак Екскурзија протекла по плану. Све је било лепо организовано. Презадовољни и 
деца и учитељице. 

 

 
 
 
 
 

11 Извештај о реализацији екскурзија током школске 2021/2022. 
године 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
3. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења 3-1, 3-2 

Укупан број ученика 45 

Стручни вођа пута  Оља Новокмет 

Одељењске старешине Хермина Ђукић, Снежана Корак 

Путни правци Ковин-Фрушка гора-Крушедол- Сремски Карловци- Нови Сад- Петроварадин-Ковин 

Време реализације 30.6.2021. 

Туристичкој агенцији СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке агенције ОТП 212/2020 категорија лиценце  А25 od 1.2.2020. 

 
Реализоване активности 

● Поставка аутобуса у 6.30, преглед саобраћајне полиције, полазак из Ковина у 7.30 

сати;  

● 9.00 сати: одмор за доручак на излазу из Батајнице- на пумпи 

● 10.00 до 11.00 долазак на Фрушку гору и посета Крушедолу 

● 11.30 до 12.50 посета Сремским Карловцима, обилазак ужег центра града: 

обилазак Карловачке гимназије, Паријаршије и Саборне цркве Светог 

Николе,одмор на шеталишту. 

● 13.00 до 14.00 пауза за ручак у хотелу “Војводина” у Новом Саду у самом центру 

града 

● 14.30 до 15.30 посета Природњачком музеју  

● 15.45- 16.30 обилазак Петроварадинске тврђаве ( температура у тренутку шетње 

до Петровардаинске тврђаве износила је 43 степена C, тако да смо одлучили да 

скратимо обилазак из здравствених разлога свих на екскурзији) 

● 16.30 полазак за Ковин 

● 17.00 пауза за сладолед на “Књаз петрол” пумпи на излазу из Новог Сада 

● 19.00 повратак у Ковин 

 
Смештај нисмо имали смештај 

Оброци ручак у хотелу “ Војводина” у Новом Саду, нема замерки 

Дисциплина 
ученика 

Ученици су били за сваку похвалу, живахни и срећни што заједно проводе време 
на екскурзији. Уважавали су своје учитељице и све старије, поштовали су правила 
понашања и лепо су сарађивали.  

Општи утисак И поред изузетно високих температура током путовања (43 степена C, највиша 
измерена у току ручка у Новом Саду), екскурзија је протекла у одличном 
расположењу. Деца су се лепо дружила,и ми нисмо имали утисак толико високе 
температуре због одличних услова у аутобусу, који је био чист, проветрен и 
расхлађен. Сарадња свих учесника путовања је била изузетна (возач, туристички 
водич из агенције Слађана Остојић, учитељице, стручни вођа пута и ученици), 
планирани садржаји су реализовани, а ученици задовољни. Током реализације 
екскурзије, учитељице  су биле у непрестаној комуникацији са родитељима 
(претходно формиране вајбер групе) тако да су родитељи били упућени у развој 
екскурзије. Сматрам да је екскурзија изузетно успешна. 

 



 

  316 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
4. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења IV 

Укупан број ученика 41 

Стручни вођа пута  Вања Рајић 

Одељењске старешине Вања Рајић 

Путни правци Ковин -Орашац - пећина Рисовача-Буковичка бања-Аранђеловац-Опленац-Ковин 

Време реализације 29.6.2021. 

Туристичкој агенцији СТУП “ Вршац “ 

Број лиценце туристичке агенције ОТП 212/2020 категорија лиценце А25 

 
Реализоване активности 

● Полазак из Ковина у 7 и 30, са паркинга испред школе. 

● Путовање до Орашца.Доручак.Разгледање спомен комплекса у Орашцу  

(Маричевићева јаруга,спомен школа,црква и спомен музеј Првог српског устанка 

). 

● Одлазак до пећине Рисоваће,разгледање пећине . 

● Ручак у ресторану “ Elena holiday”.  

● Шетња и весело дружење у парку Буковичке бање. 

● Одлазак до Тополе и обилазак спомен кмплекса на Опленцу 

(Маузолеј  династије Карађорђевића, Петрова кућа, Карађорђев 

конак,Виноградарева кућа ). 

● Повратак у Ковин у 19 и 30. 

И поред тешких временских услова , екскурзија четвртих разреда је успешно 

реализована. 

 
Смештај / 

Оброци Ручак у ресторану “ Elena holiday”је био одличан -супа, бечка шницла са 

помфритом,купус салата и колач. 

Дисциплина 
ученика 

Ученици су били дисциплиновани и понашали се у складу са правилима понашања 
на екскурзији. 

Општи утисак И поред тешких временских услова , екскурзија четвртих разреда је успешно 

реализована. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
5. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења 5-1 и 5-2 

Укупан број ученика 39 

Стручни вођа пута  Маја Обрадовић Вукосављевић 

Одељењске старешине Маја Обрадовић Вукосављевић и Адриана Данилов 

Путни правци Ковин - Ковачица - Идвор - Зрењанин - Српска Црња - Ковин 

Време реализације 28.6.2021. 

Туристичкој агенцији СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 365/20210 од 22.10.2010. 

 
Реализоване активности 

28.6.2021. 

● 6.00 Поставка аутобуса  

● 6.15 Преглед аутобуса и документације од стране полиције 

● 6.40 Окупљање ученика испред школе 

● 7.00 Полазак ка Ковачици 

● 8.00 Обилазак галерије “Бабка” у Ковачици 

● 8.45 Посета музеја Михајла Пупина у Идвору 

● 10.20 Обилазак СРП Царска бара и вожња бродићем 

● 13.00 Долазак у Зрењанин 

● 13.15 Ручак у хотелу “Војводина” у Зрењанину 

● 14.30 Обилазак Завичајног музеја у Зрењанину 

● 15.00 Панорамско разгледање ужег центра Зрењанина и спољашњости 

Градске куће 

● 16.15 Обилазак родне куће Ђуре Јакшића у Српској Црњи, разгледање 

спољашњости цркве 

● 17.30 Повратак ка Ковину 

● 20.20 Дочек ученика испред школе од стране родитеља  

 
Смештај / 

Оброци Нема замерки, обилан и квалитетан ручак. 

Дисциплина 
ученика 

Нема замерки, свака похвала за понашање  ученика. 

Општи утисак Екскурзија је реализована према предвиђеном плану и програму путовања. Све је 
протекло у најбољем реду. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
6. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења 6-1, 6-2 и 6-3 

Укупан број ученика 27 

Стручни вођа пута  Роберт Мучи 

Одељењске старешине Роберт Мучи 6-1, Маријана Илић 6-2, Милош Лалић 6-3 

Путни правци 
Ковин – Текериш – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Гучево - Ваљево 
– Бранковина - Ковин 

Време реализације 29/30.08.2021. 

Туристичкој агенцији СТУП „Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 212/2020, к.л. А 25 од 01.02.2020. 

 
Реализоване активности 

 
Први дан: 29. август 
 

 6.30 Поставка аутобуса испред школе;  

 6.40 полиција је констатовала техничку исправност возила и валидност документације; 

 6.50 – 7.15 окупљање ученика испред школе; 

 7.30 полазак на екскурзију;  

 7.30 – 10.20 путовање до Текериша, кратка пауза на бензинској пумпи 8.50 – 9.05; 

 10.20 долазак у Текериш; 

 10.25 – 11.05 обилазак спомен комплекса Церске битке; 

 11.05 – 11.50 путовање до Тршића; 

 11.50 долазак у Тршић; 

 12.10 – 13.00 разгледање спомен комплекса куће Вука Караџића, музеја и летње позорнице; 

 13.20 – 14.15 посета манастиру Троноши; 

 14.15 – 14.50 путовање до Бање Ковиљаче; 

 14.50 – 15.50 разгледање Бање Ковиљаче и шетња бањским парком; 

 15.50 – 16.20 путовање до хотела „Видиковац“ на планини Гучево; 

 16.25 смештање ученика у хотел; 

 19.00 – 19.30 вечера; 

 20.20 – 23.00 боравак у дискотеци унутар хотела; 
 
Други дан: 30. август 
 

 8.00 – 8.30 доручак; 

 9.00 напуштање соба; 

 9.00 – 11.00 путовање до Бранковине, кратка пауза на бензинској пумпи 10.20 – 10.40; 

 11.00 – 12.20 обилазак спомен комплекса у Бранковини (гроб Десанке Максимовић, спомен 
школа, вајат породице Ненадовић, црква Св. Архангела); 

 12.50 долазак у Ваљево; 

 13.30 – 14.10 ручак у ресторану „Јефимија“; 

 14.15 – 15.10 обилазак центра града и разгледање споменика Војводе Живојина Мишића и Проте 
Матеје Ненадовића, шетња старом градском улицом Тешњар; 
 

 15.15 полазак из Ваљева; 

 15.15 – 18.00 путовање до Ковина, кратка пауза на бензинској пумпи 16.30 – 16.45; 

 18.00 долазак у Ковин  испред школе. 
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Смештај Ученици су били смештени у трокреветним и четворокреветним собама у приземљу 
и на првом спрату. Одељењски старешина 6-2, Маријана Илић била је смештена на 
првом спрату, док су одељењске старешине Роберт Мучи (6-1) и Милош Лалић (6-3) 
били смештени у приземљу. Собе су биле довољно велике и комфорне. Скоро све 
собе су имале телевизоре. Кревети су били удобни. Није било замерки на смештај.   

Оброци Вечера и доручак у хотелу „Видиковац“ на Гучеву били си осредњег квалитета, док 
је  ручак у ресторану „Јефимија“ у Ваљеву био на завидном нивоу. 
Учесници екскурзије су били задовољни са припремљеним оброцима, нарочито са 
ручком у Ваљеву. 

Дисциплина 
ученика 

Ученици су били дисциплиновани и поштовали су правила понашања у посећеним 
објектима , хотелу и аутобусу. Деца су за лепо понашање, посебно похваљена од 
стране туристичког водича и возача аутобуса.  

Општи утисак Екскурзија је реализована према предвиђеном плану. Сви учесници екскурзије 
(возач, туристички водич из агенције, одељењске старешине, ученици и дежурни 
лекар) су одлично сарађивали. У току првог дана потешкоће је стварала киша која је 
са променљивим интензитетом падала од посете Тршићу па све до доласка у Бању 
Ковиљачу. 
По доласку у смештај, хотел „Видиковац“, домаћини су нас дочекали, предали 
кључеве од соба, помогли око смештања ученика у исте и потом нестали. Буквално 
су нам препустили целу зграду хотела, никога није било на рецепцији за све што нам 
је било потребно морали смо да их тражимо по околини. У њиховом другом објекту, 
ресорану, који се налази недалеко од хотела је била прослава непознатог типа и 
домаћини су били окупирани прославом. Када је дошло време да деца сиђу у 
дискотеку нисмо били у могућности да им пустимо музику све до тренутка док 
нисмо позвали домаћина да дође из ресторана. Пуштање музике је било веома 
отежано лошом интернет конекцијом, а деца су морала да повезују своје мобилне 
телефоне са миксетом јер није постојао други медиј за пуштање музике.  
Сам положај хотела је врло неповољан за ученике из простог разлога што се налази 
на 4 километара од бање, а најближа продавница је у бањи. Многи ученици па и 
наставници нису очекивали да неће имати где да купе флашицу воде, сока или неки 
слаткиш.  
Другог дана екскурзије време се било сунчано и знатно топлије, па су учесници 
екскурзије били расположенији.  
Током реализације екскурзије, одељењске старешине су биле у сталној 
комуникацији са родитељима (путем вајбер група). 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
7. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења 7-1, 7-2, 7-3 

Укупан број ученика 42 

Стручни вођа пута  Братислав Новокмет 

Одељењске старешине Братислав Новокмет, Данијела Станковић Ћулибрк и Јасмина Доловачки 

Путни правци Ковин, Деспотовац, Ниш, Нишка Бања, Ковин 

Време реализације 27. и 28. јун 2021. 

Туристичкој агенцији СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке агенције ОТП 212/2020. А25 од 1.2.2020. 

 
Реализоване активности 

ПРВИ ДАН: 

● Поставка аутобуса у 6.00, преглед саобраћајне полиције, полазак у 7.00 сати;  

● 9.15 сати: одмор за доручак на одморишту “Стари храст” 

● 10.22 до 11.00 посета Ресавској пећини 

● 11.00 до 14.00 обилазак два манастира: Манасија и Раваница; 

● 15.30 до 16.00 пауза за ручак;  

● 16.22 до 17.22 посета музеју и Ћеле кули (померена за први дан, јер је други дан био 

понедељак, нерадни дан за музеје).  

● Око 18.30 долазак у хотел “Видиковац” у Нишу, распаковање, подела по собама 

● 20.00 вечера 

● Журка у дискотеци унутар хотела (хотел је обезбедио посебну просторију већих 

димензија са озвучењем, расветом и ефектима који су уприличили доживљај “изласка”);  

ДРУГИ ДАН: 

● 8.30 напуштање соба и доручак у хотелу ; 

● 9.15 до  10.15 обилазак Нишке тврђаве и вожња туристичким возићем; 

● 10.30 до 11.00  шетња градом и обилазак значајнијих делова града; 

● 11.00 до 12.30 време за одмор, самостално разгледање града искључиво унутар пешачке 

зоне; 

● 13.00 ручак у ресторану “Гурманска тајна” у Нишкој Бањи;  

● 13.45 до 14.30 шетња бањом, одмор уз термалну воду Нишке бање; 

● 15.00 до 16.00  Чегар: слушање беседе о Стевану Синђелићу и бици на Чегру од локалног 

чувара спомен комплекса; 

● 16.00 полазак у Ковин; 

● 19.00 повратак у Ковин. 

 

 
 

Смештај Хотел “Видиковац” у Нишу 

Оброци вечера и доручак у хотелу “Видиковац”, ручак у ресторану “Гурманска тајна” у 
Нишкој Бањи 

Дисциплина 
ученика 

Ученици су били изузетно дисциплиновани, спремни на сарадњу и договор са 
старешинама, уважавали су савете старијих, поштовали правила понашања у граду 
и у хотелу. Један од главних утисака свих кустоса, особља хотела, а посебно 
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туристичког водича и старешина јесте изузетно лепо понашање генерације 
ученика 7. разреда током целе екскурзије. 

Општи утисак И поред изузетно високих температура током оба дана путовања (38 степени по 
Целзијусовој скали), екскурзија је протекла у одличном расположењу, изузетном 
односу деце према наставницима и путовању; сарадња свих актера путовања 
(возач, туристички водич из агенције Слађана Остојић, одељењске старешине, 
ученици и дежурни лекар), сви су договори испоштовани, планирани садржаји су 
реализовани, а утисци снажни и лепи. Током реализације екскурзије, старешине су 
биле у непрестаној комуникацији са родитељима (претходно формиране вајбер 
групе), па је и у том смислу успостављена контрола и размена најважнијих 
информација, на опште задовољство свих. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
8. РАЗРЕДА 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА 
Одељења 8-1, 8-2 

Укупан број ученика 33 

Стручни вођа пута  Ана Ритопечки 

Одељењске старешине 
Александар  Милошевић, Јелена Дивнић-замена Маја Обрадовић 
Вукосављевић 

Путни правци Ковин – Крагујевац – Сирогојно – Златибор - Мокра Гора - Ковин 

Време реализације 6/7. јул 2021.године 

Туристичкој агенцији СТУП “Вршац“ а.д. Вршац, огранак СТУП ТРАВЕЛ 

Број лиценце туристичке 
агенције 

ОТП 212/2020 категорија лиценце А 25 

 
Реализоване активности 

● ПРВИ ДАН-6. јул 

● ·         Поставка аутобуса у 6.30. Полиција је констатовала техничку исправност 

возила и документације. 

● ·         7.00 окупљање ученика испред школе 

● ·         Полазак у 7.30 

● ·         Од 9.10 до 9.40 посета акваријуму у Крагујевцу 

● ·         Од 10.00 обилазак спомен-парка „Каргујевачки октобар“. Обилазак је вршен 

аутобусом. 

● ·         15.00 долазак у Сирогојно и посета музеју на отвореном „Старо село“ 

● ·         17.00 долазак у хотел-вилу „Кристал“ Златибор. 

● ·         Од 17.30 до 18.30 слободно време 

● ·         18.30 вечера 

● ·         22.00 журка у дискотеци која се налази у оквиру хотела. Улаз: 100 РСД. 

  

● ДРУГИ  ДАН-7. јул 

● ·         Доручак у 8.30 

● ·         9.00 одлазак аутобусом до Мокре Горе 

● ·         11.30 полазак возом „Шарганска осмица“ 

● ·         13.10 ручак у ресторану „Шарганска осмица“ 

● ·         14.30 обилазак „Дрвенграда“ 

● ·         15.30 полазак у Ковин 

●        19.40 долазак у Ковин испред школe 

 
Смештај 

Хотел-вила „Кристал“ Златибор. 
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Капацитет и структура соба у вили је таква да да су деца била распоређена на сва 
три спрата. Ученици 8-1 су били на трећем спрату и заменом соба омогућено је 
старешини Александру Милошевићу да буде на истом спрату са својим ученицима. 

Ученици 8-2 су били на другом спрату и на првом спрату (једна соба), На другом  
спрату није било слободне собе за одељењског старешину. Одељењски старешина 
8-2,  Маја Обрадовић Вукосављевић и стручни вођа пута Ана Ритопечки су биле 
смештене на првом спрату, али су због безбедности деце боравиле и у холу другог 
спрата . Ноћ је протекла мирно, ученици су заиста били послушни и нису ометали 
друге госте у вили. 

Због других гостију вила је била откључана током ноћи и није било запослених на 
рецепцији, што је и једина замерка. Особље и власници виле су били веома 
љубазни. 

Без обзира на већи број кревета у соби, ученици су били задовољни и тврдили да 
им се то баш допада, јер им је омогућило до све девоччице из једног одељења 
буду у једној соби, док су дечаци 8-1 били у једој соби, а дечаци 8-2 су били 
распоређени у две собе. 

Оброци Нема замерки. 
Вечера у хотелу„Кристал“на Златибору, ручак у ресторану„Шарганска осмица“ 

Дисциплина 
ученика Нема замерки. 

Ученици су били изузетно дисциплиновани, спремни на сарадњу и договор са 
старешинама, 

уважавали су савете старијих, поштовали правила понашања у граду и у хотелу. 
Један од 

главних утисака особља хотела, а посебно туристичког водича и старешина јесте 

изузетно лепо понашање генерације ученика 8. разреда током целе екскурзије. 

Општи утисак 
Екскурзија је реализована према предвиђеном плану. Све је протекло у најбољем 
реду. 

И поред изузетно високих температура током оба дана путовања, екскурзија је 
протекла у одличном расположењу, изузетном односу деце према наставницима и 
путовању. 

Одлична сарадња свих актера путовања (возач, туристички водич из агенције 
Слађана Остојић, одељењске старешине, ученици и дежурни лекар), сви су 
договори испоштовани. 

Током реализације екскурзије, старешине су биле у непрестаној комуникацији са 
родитељима 

(вајбер групе), па је и у том смислу успостављена контрола и размена 

најважнијих информација, на опште задовољство свих.  

 
 
Одлуком родитеља, екскурзија за ученике 1. разреда није реализована. 
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