Л Е Т О П И С
за школску 2018/2019. годину

Општи подаци
Школа је организована као самостална установа, у оквиру које је 21 редовно
одељење.
На почетку школске године укупан број ученика било је 426. На крају школске
2018/2019. године укупан број ученика био је 417, а од тога 216 дечака и 201
девојчица. Разлог за напуштање школе је пресељење ученика у друга места.
По ИОП-у 1 радило је 20 ученика, а по ИОП-у 2 радило је 13 ученика из редовних
одељења. По ИОП-у 3 за надарене радио је 1 ученик.
За реализацију наставног плана и програма ангажовано је 10 наставника разредне
наставе + 1 професор енглеског језика од 1. до 4. р. + 1 наставник разредне наставе
у боравку, 29 наставника предметне наставе и 2 стручна сарадника ( педагог и
библиотекар). Укупан број ученика у боравку је 35 и то су ученици 1. и 2. разреда.
Укупан број радника је 57, а од тога 41 наставног особља и 16 радника
ненаставног особља.
Настава и други облици рада су остварени у току 2 полугодишта. Наставни план и
програм за ученике од 1. до 7. разреда остварен је у 36 наставних недеља, односно
180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике 8. разреда остварен је у 34 наставне недеље,
односно 170 наставних дана.
Наставне и радне суботе одређене су школским календаром и према плану су и
реализоване.
Због проглашења епидемије грипа, школа није радила од 18. до 24. фебруара, а
пропуштени часови су надокнађени у току марта, априла и маја месеца.

У току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст. У
току зимског распуста организована је допунска и додатна настава за поједине
ученике.
Од укупно 417 ученика, са позитивним успехом у јуну месецу разред је завршило
свих 417 ученика. Иако сви ученици имају позитиван успех приметна је појава да
сваке године има све више ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка у
раду.
На крају наставне године ученицима 8. разреда за изузетан успех у учењу и
владању одлуком НВ додељено је 45 специјалних диплома. Диплому „Вук
Караџић“ добило је 10 ученика.
За ученика генерације проглашена је ученица 8/2 одељења Јасмин Ибрахим

Селим Ахмад . Она је показала многе таленте, а посебно се истакла у области
природних наука. Јасмин је савесна, одмерена, зрела и увек спремна да помогне
другима. Као поклон за своје успехе од школе је добила две књиге и сребрњак са
ликом Ђуре Јакшића и својим именом.

Организација наставе
У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ и даље доминира фронтални облик рада, али се све више
користе и савременији облици као што су: учење откривањем, групни и
индивидуални облик рада као и рад у паровима, лабораторијске вежбе, примена
компјутерских програма, POWER POINTпрезентације... У настави се све више користе
информације које добијамо преко интернета, јер школа има АДСЛ интернет 24
сата дневно. Ове школске године мањи број наставника и учитеља одржао је по
један угледни час. Ови часови деци су веома занимљиви јер су много креативнији
него класични часови и више их укључују у рад. Похваљујемо све колеге који су
почели да наставу и примере добре праксе деле са својим колегама, који су
присутни на тим часовима.
У кабинету физике налази се интерактивна табла коју поред професора физике
користе и други учитељи и наставници. Сви запослени у настави, такође, по
активима поседују лаптопове и пројекторе. Све ово омогућава један савременији
приступ настави у ком се ученик ставља у активан однос – ученик истраживач, а не
пасивни прималац информација. Намера нам је да свака учионица има свој
лаптоп и пројектор и да је интернет доступан у свим учионицама.

Поред редовне организује се и ДОПУНСКА НАСТАВА за ученике који у редовној
настави нису постизали задовољавајуће резултате из одређених предмета или
области. Такође се организује и за оне ученике који су због болести дуго
одсуствовали из школе, а допунски рад се организовао током целе наставне године,
односно одмах чим су се уочиле тешкоће ученика у усвајању појединих садржаја.
Осим овога организована је и ДОДАТНА НАСТАВА за све оне ученике од 4. до 8.
разреда који су изнад просечних способности и оних који су посебно
заинтересовани за продубљивање знања из одређених научних области. Планом и
програмом одређен је 1 час недељно током целе наставне године и за додатну
наставу. Кроз додатни рад ученици су се упућивали на самостално коришћење
различитих извора знања и на тај начин се подстицали на стваралачки рад. Програм
рада прави се понаособ за сваког даровитог ученика.
Сваке године организује се и ПРИПРЕМНА НАСТАВА за полагање завршног испита
за ученике 8. разреда која је почела одмах од почетка наставне године, иако је
обавеза школе само 10 припремних часова пре полагања. Сви ученици 8. разреда
присуствовали су полагању завршног испита у јуну месецу. Сви нивои постигнућа, у
сва три теста су на нивоу општинског просека али су испод окружног и
републичког просека.
СПЕЦИЈАЛНО – КОРЕКТИВНИ РАД се одвијао са ученицима који су на тесту
зрелости показали ниже резултате или који су имали сметње вида, слуха, говора,
манифестне сметње у понашању као што су АДХД синдром, тикови, нервозне навике,
ноћно мокрење, анксиозност...Ученици осталих разреда су евидентирани као ученици
са потешкоћама у развоју, као и у савладавању градива. То су ученици којима је
потребна индивидуална помоћ. Рад се одвијао у сарадњи са родитељима ученика,
ОС, Домом здравља, Центром за социјални рад и другим надлежним институцијама.
Поред обавезних предмета који се изучавају у настави и ове године постоји
велики број ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА који су ученицима на располагању. Обавезни
изборни предмети су грађанско васпитање и веронаука од 1. до 8. разреда, као и
чувари природе и лепо писање у нижим разредима. У вишим разредима се такође
учи веронаука и грађанско васпитање, мађарски и румунски језик, изабрани спорт,
информатика и рачунарство и цртање – сликање – вајање.

Слободне активности

Слободне активности подразумевају организовање секција према интересовању
ученика. И ове школске године организован је велики број секција у вишим
разредима и то су: литерарна, рецитаторска, драмска, информативна, језичка (
енглески и немачки ), историјска, географска, математичка, љубитељи хемије, физике,
биологије, ликовна и музичка ( хор и оркестар ), „Шта знаш о саобраћају“, спортске
секције ( мушке и женске ). У нижим разредима организују се на нивоу одељења и
то су ритмичка секција, шах и мали хор.
И ове школске године ученици су постигли веома добре резултате на
такмичењима.
Ученици нижих разреда добро су се пласирали на Малој олимпијади како на
општинском тако и на окружном нивоу. Екипа 1. разреда освојила је 2. место,екипа
2. разреда освојила је 2. место на окружном такмичењу, а екипа 3. разреда 3.
место.
Ученици 3. и 4. разреда такмичили су се из математике, а ученица 4/1 Максимовић
Сара освојила је 3. место на окружном такмичењу.
Ученице 4/1 – Максимовић Сара и Стефановић Анђела пласирале су се на
покрајинској смотри рецитатора.
Из српског језика на општинском такмичењу прошло је 5 ученика, а на окружном
такмичењу 4 ученика, док су Андреј Ћулибрк и Ивона Јевтовић ученици 7/1
одељења остварили учешће и на републичком такмичењу.
Драмска секција наше школе ове године играла је представу „Плава звезда“ која
је освојила награду за Креативни приступ у стварању ауторског текста,а ученик
Јован Вујичин награду за Најбоље глумачко остварење на покрајинској смотри.
Ученица 8/2 Ранчић Јована освојила је 1. место на окружном и 2. место на
републичком такмичењу из географије.
На окружном такмичењу из историје 4 ученице су освојиле места, а ученица 7
разреда Анђела Илић освојила је 3. место на републичком такмичењу.
На окружном такмичењу из хемије 4 ученика освојила су место, али нису имали
пласман за републичко такмичење.
На такмичењу из познавања саобраћајних прописа 2 ученика су остварила пласман
на окружно такмичење.

Наши ученици, по први пут, такмичили су се на међународном такмичењу
Willkommen 18. 05. 2019. Учествовало је 37 ученика на такмичењу из енглеског
језика, а 3 ученика из немачког језика и остварили су добре резултате. Циљ овог
такмичења је популаризација учења страних језика код деце и ученицима је
интересантно.

Eкскурзије, посете, излети
У организацији ТА „Матик турист“ из Ковина на екскурзију су отишли ученици 7. и
8. разреда, а са ТА „Вршац“ из Вршца ишли су 1. 2. 3. 4. 5. и 6. разред.
Крајем маја и почетком јуна месеца реализоване су све екскурзије.
1.разред – Црепаја, Панчево; 2. разред – Београд, Авала, Храм Светог Саве; 3.
разред – Нови Сад, Петроварадин, Сремски Карловци; 4. разред – Опленац,
Топола, Аранђеловац; 5. разред – Ковачица, Српска Црња, Зрењанин; 6. разред –
Тршић, Бања Ковиљача, Ваљево ( 2 дана ); 7. разред – Ниш, Нишка бања ( 2 дана);
8. разред – Бечеј, Суботица, Палић ( 2 дана ).
Све активности које смо реализовали током школске године пропратио је БУС радио
као и локалне новине „Ковин експрес“. Сви догађаји са пропратним фотографијама
постављени су и на наш школски сајт.
ГАЛЕРИЈА – октобарски ликовни салон, изложбе појединих уметника и уметничких
фотографија, изложба ученичких радова...
ПОЗОРИШТЕ – „Зато што те се плашим“, „С Деда Мразом око света“, „Најдрагоценији
бисер“, Заљуби се Цица у принца“, „Београдска мумија“, „Судбина једног Чарлија“,
„Мистер Долар“; филм – „Оливер Твист“
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – пријем и упис ученика 1. разреда, присуствовање
књижевним вечерима, песнички сусрети, промоција књига...
ПОСЕТА 63. међународном САЈМУ КЊИГА у Београду.

Посета Сајму науке у Београду; посете концертима које организује Центар за
културу – слушање класичне музике у извођењу Симфонијског оркестра младих,
балетске представе, посета Филхармонији у Београду...
У сарадњи са Активом жена 1. месне заједнице спремају се хуманитарни пакетићи
за сиромашне ученике.

Културна и јавна делатност

СЕПТЕМБАР 2018. – 3. 09. 2018. школа је отворила своје капије у новој школској
години. Истог дана био је и свечани пријем првака. После добродошлице и
пригодног програма, учитељице су одржале и први родитељски састанак заједно са
ђацима првацима.
07. 09. 2018. – У петак виши разреди су имали БАЗАР – размена уџбеника, лектире,
часописа за младе, школског материјала.
8. 09. 2017. – Обележавање међународног Дана писмености путем прављења плаката
на ту тему.
25. 09. 2018. – Посета „Ковинских бећара“ и КУД „Абрашевић“
28. 09. 2018. – Делегација наше школе састављена од 16 ученика и 4 наставника
посетила је братску школу ОШ „Велика Долина“ крај Брежица у Словенији. Посета је
трајала 3 дана, а све у оквиру „Дана језика“ који се у то време обележавају у
Словенији.

ОКТОБАР 2018. – 6. 10. 2018. – Представници Културног дома Румуна „Лумина“ из
Ковина посетили су нашу школу и том приликом школској библиотеци поклонили
књиге и уџбенике на румунском језику. Дочекани су уз пригодан програм који су
спремили наши ученици који уче румунски језик.

Обележавање ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ од 1. до 7. октобра под слоганом „ Свако дете има
право да живи срећно и здраво“. Активности су биле следеће:

Нижи разреди:
Посете – понедељак и уторак
1. разред –Актив жена , Градска библиотека,
2. разред – Пошта, Ватрогасни дом
3. разред – Рудник и Црвени Крст
4. разред – Општина и Центар за социјални рад
Понедељак – Позоришна представа у Центру за културу – „Зато што те се плашим“
Уторак – Колективни квиз за све ђаке организован преко разгласа у вези са општим
знањем ђака о нашем граду и околини.
Среда – Учешће ђака на општинској „Трци за срећније детињство“. Посета Дому
пензионера где су се дружили са нашим старијим суграђанима.
Четвртак – Организовано гледање филма „ Оливер Твист“ у биоскопу.
Петак – Спортски сусрети ученика виших разреда у различитим спортовима у хали.
Организована је хуманитарна акција „Друг другу“.
26. 10. 2018. – Позoришна представа Аматерског позоришта из Ковина са темом
безбедности деце у саобраћају.

НОВЕМБАР 2018.
11. новембра обележава се Дан примирја у Првом светском рату. Наши ученици
су, као и сваке године, учествовали на свечаном парастосу на Ковинском гробљу, као
и на свечаној академији у Центру за културу.
19. – 23. 11. – „Етно недеља“ – радионице, драматизације, израда плаката, макете
Дунава и друге активности које повезују све народе који живе на територији
Војводине и у Ковину.

20. 11. – трибина „Школа ДА, дрога НЕ“ – у склопу активности превенције наркоманије
у школама.

ДЕЦЕМБАР 2018.
1. децембра обележили смо Дан борбе против СИДЕ – у сарадњи са Саветом за
младе Општине Ковин и ЦК
20. 12. – Позоришна представа наше школе „С Деда Мразом око света“ у Центру за
културу, а посвећена предшколцима.
21. 12. – Продајна изложба новогодишњих рукотворина наших ђака испред школског
улаза.

ЈАНУАР 2019.
27. јануара обележили смо школску славу Светог Саву пригодним програмом у
коме су учествовали сви ученици наше школе. Након тога су подељене переце и
жито. Ове године Светосавску награду добили су:
ГЛИГОРИЈЕВ ИСИДОРА 4/3 и РАНЧИЋ ЈОВАНА 8/2
31 01. – програм „Основи безбедности деце“ реализован је са ученицима 4. разреда,
а наставиће се једном месечно.

ФЕБРУАР 2019.
21. 02. – Дан матерњег језика обележен је читањем најважнијих чињеница везаних
за овај датум путем разгласа.
У току фебруара и марта одржала су се школска и општинска такмичења из свих
школских предмета.

МАРТ 2019.
2. 03. – ученици који похађају наставу румунског језика израдили су „марцишоаре“ –
мале брошеве сачињене од двају испреплетених нити, једне црвене, друге беле
боје. Оне симболишу буђење природе у пролеће.
6. 03. – обележавање „Прешерновог дана“ – кроз драмски приказ, певање и
рецитовање на словеначком језику наши ученици су са својим наставницима
посветили овај дан животу и раду познатих Словенаца из наше историје и културе.

Сат за нашу планету је обележен у суботу 25. марта. У акцији је учествовала и
наша школа тако што је преко разгласа најављена кампања, а на сам дан акције су
у школи искључена сва светла и уређаји на сат времена, на шта се у акцији и
позивало.
21. 03. – концерт Београдске филхармоније – „Вештица и маестро“, за ученике нижих
разреда
28. 03. – гледање дечије представе „Заљуби се Цица у принца“

Од 25. 03. до 29. 03. одржана је недеља Дана школе која је обележена
разноврсним активностима:
-

спортске игре
такмичење у караокама
позоришна представа „Београдска мумија“
квиз знања

у петак је организован свечани дочек наших гостију из братске школе „Велика
Долина“ из Словеније.
-

извођење експеримената у кабинетима хемије и физике
садња цвећа у школском дворишту са ученицима ССС „Васа Пелагић“ чија је
школа и поклонила цвеће
језичка радионица са ученицима из Словеније у просторијама Градске
библиотеке
награђивање најбољих литерарних радова на конкурсу школске библиотеке
излет до Смедеревске тврђаве са гостима из Словеније
обилазак центра града са гостима

-

-

у суботу 30. 03. представници школе ишли су са гостима из Словеније на
излет на Чардак, а након тога на ручак у ССС „Васа Пелагић“ који су
припремили ученици који су школују на смеру за куварство.
дружење са Словенцима се завршило у недељу 31. 03. када смо их испратили
пут Словеније

АПРИЛ 2019.
2. 04. – у Градској библиотеци организовано је дружење ученика са нашим познатим
писцем Слободаном Станишићем, а поводом Међународног дана дечије књиге
4. 04. – у нашој школи су организоване радионице Црвеног крста Ковин и
Добровољног ватрогасног друштва Ковин
15. 04. – мјузикл представа за децу „Судбина једног Чарлија“ у Смедереву
18. 04. – позоришна представа „Мистер Долар“ у Позоришту на Теразијама

МАЈ 2019.
5. 05. – предавање за ученике 6. разреда на тему пубертета и промена током овог
периода
9. 05. – поводом Дана Европе у Градској библиотеци је одржана радионица EU & YOU
којој су се прикључили и наши ученици.
17. 05. – у школи је инсталиран Мобилни планетаријум у коме су се ученици на
веома занимљив начин упознали са свемиром.
29. 05. – одржано је предавање Добровољног ватрогасног друштва Ковин, за ученике
1. разреда на тему „Заштита од пожара, поплава и земљотреса“.
29. 05. – наши ученици гледали су у Центру за културу представу ОШ из Плочице
„Шта је писало у сценарију за Дан школе 2019.“
30. 05. – радионица „Од игре до зависности“ Центра за пружање подршке породици
„Умем боље“ из Гаја

ЈУН 2019.

04. 06. – наша школа гостовала је у ОШ у Иванову поводом Дана толеранције са
представом коју су спремали за Дан школе.
12. 06. – садња цвећа у школском дворишту у сарадњи са ССС „Васа Пелагић“ чији су
представници и донели цвеће из свог узгоја
12. 06. – одржана је завршна приредба ученика нижих разреда у хали школе. Тиме
смо уз музику и игру обележили крај ове наставне године.

Програми и тимови у школи
И у току ове школске године наставили смо са радом на инклузивном образовању
јер су нам то биле потребе школе. Имали смо прилагођавање рада – ИОП 1;
измењени садржај – ИОП 2; рад са даровитим ученицима ИОП 3.
У нашој школи 30 година уназад постојало је специјално одељење од 1. до 4.
разреда за децу лако ометену у развоју. Да би се та деца боље социјализовала,
уколико им способности дозвољавају, они се прикључују редовним одељењима у
вишим разредима, а за сваког од њих израђује се одговарајући ИОП. Одлуком
Министарства Просвете, од прошле школске године то одељење престаје са радом, а
сва деца са сметњама у развоју упућују се у редовна одељења где раде по ИОП-у 1
или ИОП-у 2 зависно од степена сметње.
Да би се што више постигло у раду са овим ученицима у школи је формиран Тим

за инклузивно образовање, а имамо и помоћ дефектолога и људи из
организације „Велики и мали“ из Панчева.
По ИОП 1 програму ове школске године радило је 20 ученика у редовним
одељењима; по ИОП 2 програму 13 ученика у редовним одељењима. По ИОП-у 3, за
даровиту децу, ове школске године радио је 1 ученик.
Због честих проблема у понашању ученика, како у њиховом међусобном односу,
тако и у односу са наставницима, као и појаве туча и других облика насиља у школи
постоји Тим за заштиту ученика од насиља. Овај тим реагује на сваки нови
случај насиља у школи и ради на превенцији нових проблема. Остварио је и врло
добру сарадњу са родитељима и са МУП-ом, што је и неопходно у решавању ових
проблема. Процес побољшања међусобних односа ученика остварује са и кроз разне

хуманитарне акције, дружење са ученицима из других школа, секције, програме
превенције и друге активности у школи.

У школи постоји и Тим за самовредновање. На овом тиму утврђује се колико
је добра наша школа, шта је то што је добро, а шта још треба дорадити или
исправити. И ове школске године вредновали смо следеће области рада школе:
Настава у учење, Образовна постигнућа ученика, Етос и Ресурси.

Тим за школски развојни план прави нови план рада на сваке 4 године. Нови
план сада је усвојен за период од 2018. до 2021. године. После усвајања програма
рада, тим се углавном бавио следећим областима: унапређењем наставе, стручним
усавршавањем наставника и стручних сарадника, анализом посећених часова и
мерама за осавремењивање наставе, анализом угледних часова, анализом
опремљености наставним средствима, конкурисањем за набавку наставних средстава,
усмеравањем талентоване деце, организовањем такмичења, унапређивањем рада
секција, организовањем културних активности на нивоу школе, укључивањем
родитеља у рад школе...

Тим за школски програм бавио се ове школске године следећим темама: успех
у учењу и владању, прилагођавање садржаја могућностима и потребама ученика,
праћење напредовања ученика који имају проблеме у учењу, као и ученика који
раде по ИОП – у, предлагање мера за осавремењивање наставе да би ученици били
активнији на часу и успешнији, анализа наставних и ваннаставних активности, анализа
угледних часова, анализа пробног завршног испита...

Тим за професионалну оријентацију се укључио у пројекат професионалне
оријентације који спроводи Министарство просвете. У пројекат су били укључени
ученици 8. разреда као и њихове старешине, предметни наставници и педагог
школе. Ученици су учествовали на многим радионицама и помагали су нам у
реализацији реалних сусрета. Са ученицима који нису били сигурни која је средња
школа за њих најбоља, педагог је водио индивидуалне разговоре и тестове
способности и вештина који су им помогли да донесу одлуку.

Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника бави се
планирањем свих облика стручног усавршавања за запослене у школи. Посебно се
доносе одлуке о заједничким семинарима на нивоу школе који се организује сваке
наставне године. Када се бирају заједнички семинари води се рачуна да то буде
нека тема која нам је примарна за унапређивање, као и да одговара свим
запосленима.

У школи се спроводи и Програм превенције поремећаја понашања и

употребе ПАС код ученика. У програм су укључени сви ученици и са њима се
ради на часовима ОС И ОЗ. Ове године реализоване су следеће теме: Лична хигијена,
Превентивне мере за спречавање цревних заразних болести, Како да сачувамо
здравље, Претпубертет, Психофизичке промене у току раста и развоја, Борба против
ТБЦ и пушења, Основне информације о СИДИ. У сарадњу су укључени и Дом
здравља Ковин и Црвени крст.
Планирани програм превенције болести зависности „ 10 корака“ није реализован у
6. разреду из оправданих разлога иако су ученици веома заинтересовани. Одржан је
само родитељски састанак за ученике 7. разреда са којима смо урадили превенцију
употребе ПАС.
Поводом дана борбе против СИДЕ, 1. децембра, ученици 7. и 8. разреда направили
су пано који је изложен у холу школе. У сарадњи са Црвеним крстом одржан је низ
предавања у вези болести зависности, трговини људима...

Стручно усавршавање запослених
И ове школске године Тим функционише у измењеном саставу. При избору чланова
водило се рачуна да буду заступљени представници свих стручних актива, како би се
на што објективнији начин сагледале потребе и интересовања при избору
компетенција и заједничких семинара.
Обавеза свих запослених у школи је да у току школске године сакупи 20 бода на
стручним усавршавањима ван установе ( одобрени семинари, стручни скупови,
конгреси...), као и 44 бода стручног усавршавања у установи ( угледни часови,
презентација књиге, уџбеника, чланка, часописа, учешће у пројектима, активности у

школи...). Стручно усавршавање ван установе остварило се кроз учешће у следећем
заједничким семинарима:
1. „Искористи час“, 10.01.2019., у просторијама школе
2. „Важност и критеријуми самопроцењивања за процес учења“, 26.01.2019. у
просторијама школе
Похађање ова два семинара донело је по 16 бодова стручног усавршавања ван
установе свима који су их похађали.
У току школске године неки наставници похађали су и друге семинаре појединачно:
1. „Реализација наставе оријентисана на исходима учења“ – Секељ Јожеф, 15.
и 16. 06. 2019.
2. „Планирање према исходима за наставнике историје“ – Дивнић Јелена, 22.
и 23. 06. 2019.
3. „Правилан одабир, коришћења и постављања дечијих ауто седишта“ –
Александар Милошевић, Александра Милошевић и Хермина Ђукић, 5. и 7. 11.
2018.
4. „Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка
исходима учења-пројектна настава“ – Александра Милошевић, Марија
Поповић, Бранкица Николић, Иванка Момиров, 11. и 12. 05. 2019.
5. „Планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним
школама“ – Ана Албу Савић, децембар 2018.
6. „Дигитална учионица“ – Бранкица Николић, Весна Анђелков, 22. и 23. 08.
2019.
7. „Дигитална учионица“ – Хермина Ђукић, Снежана Корак, Јожеф Секељ,
Александар Милошевић, Маша Вулетић, Мучи Роберт, 29. и 30. 06. 2019.
8. „План и програм наставе и учења оријентисаног на исходе“ – Снежана Качина,
22. 04. 2019.
9. „Приказ дигиталног уџбеника музичке културе за 5. разред“ – Снежана
Качина, 28. 01. 2019.
10. „Априлски дани у настави хемије“, Ана Ритопечки, 24. и 25. 04. 2019.
11. „Обука из музичке културе“, Данијела Стојковић, 7. и 8. 06. 2019.
12. „Програм обуке наставника за остваривање наставе и учења за 2. циклус
основне школе“- Братислав Новокмет, 01. и 02. 06. 2019.
13. „Семинар за географе“ – Роберт Мучи, 15. и 16. 06. 2019.
14. „Примена дигиталних уџбеника“ – Иванка Момиров, 31. 01. 2019.
15. „Примена теста ТИП“ – Иванка Момиров, 17. и 20. 04. 2019.

Сваки наставник и стручни сарадник дужан је да води свој лични план стручног
усавршавања или ПОРТФОЛИО у коме ће направити свој план усавршавања на
почетку школске године, као и извештај о оствареном усавршавању на крају
наставне године.

Осавремењивање и унапређивање наставе
И ове године настављена је реализација угледних часова наставника и учитеља,
што је још један нови вид осавремењивања наставе. На оваквим часовима користе
се техничка средства која се у класичној настави слабо користе, а што у великој
мери доприноси томе да час буде деци интересантнији, као и да се и они сами
више активирају у раду на часу.
После анализе успеха ученика на завршном испиту закључили смо да је за
следећу годину важно што чешће тестирати ученике по стандардима постигнућа,
који не морају бити оцењивани, али нам зато пружају повратну информацију о
њиховом напредовању.
Такође је важно користити и знања која смо стекли на семинарима, примере из
свакодневног живота и савремена наставна средства која нам могу у великој мери
помоћи да наставу учинимо ефикаснијом и интересантнијом.
Оно што је иновација коју поседујемо већ неколико година је ЕЛЕКТРОНСКИ
ДНЕВНИК. Сада имамо другу варијанту која је осавремењена у односу на претходни
и он је универзални за све школе на територији Србије.
Школа већ неколико година поседује и свој веб сајт који служи томе да се и
остали, сем ученика и наставника, могу упознати са радом наше школе. На сајт,
поред осталог, редовно постављамо извештаје и фотографије са свих дешавања које
школа организује у току године. Последњих неколико година води се и летопис
школе који такође сумира целу школску годину и садржи податке о свим битним
стварима које су ту школску годину обележиле.

Адреса школе је:
e-mail: oskovin@gmail.com
сајт школе: www.os-djurajaksic.edu.rs

Материјално стање и проблеми школе

Наставни план и програм у овој школској години је реализован у потпуности и по
Календару.
У протеклој години имали смо добре услове за рад, а резултати су бољи у односу
на претходну годину. Имали смо доста успешних учешћа на свим нивоима
такмичења, па и освојене позиције на републичким такмичењима.
На завршни испит је изашло свих 65 ученика и сви су завршни испит положили у
јуну месецу и уписали се у средње школе у првом уписном кругу.
Ученици 8. разреда своју малу матуру прославили су у ресторану „Пламен – Стари
град“ у организацији родитеља, без иједног инцидента тако да смо сви уживали.
И ове школске године ученици 8. разреда осликали су један зид у дворишту
школе и оставили траг своје генерације.

ПРОБЛЕМИ
Остају нам за решавање следеће инвестиције:
-

подови у хали – тражена су средства буџетом општине, али нам нису
додељена. Кровна и зидна инсталација у хали.
замена столарије споља и изнутра – урађен пројекат
кречење фасаде, ходника, библиотеке, зборнице и управе школе
недостатак средстава за многе активности које су неопходне за живот и рад
школе.

Ипак, без обзира на све проблеме, одржава нас то што у школи
постоји пуно вредне, добре и талентоване деце и добрих
наставника захваљујући којима постижемо добре резултате и
због чега се родитељи опредељују за нашу школу.

Летопис води библиотекар Сенка Стоја

