
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Назив школе:  Основна школа „Милета Протић“ 

Место и адреса: Товаришево, Маршала Тита 62 

Број телефона; 021/758 006 

Број факса:  021/758 006 

E-mail:  osprotic@nspoint.net 

Директор:  Јованов Душан 

 

 Одлука о оснивању школе у Товаришеву донета је 17. 05. 1946. године, а 

решењем СО Бачка Паланка 15. 02. 1974. школа добија садашњи назив. 

 Зграда основне школе зидана је у два наврата, Први део озидан је 1946. 

године. Спратни део дозидан је 1957. а 1997. озидана је у дворишту школе спортска 

хала , а школској згради дозидан је нови део у коме је смештена предшколска 

установа, библиотека и кабинет за информатику. 

 

УСЛОВИ РАДА 

 

Просторни услови 

 

 Школа располаже са 3565 метара квадратних затвореног простора и око 500 

квадратних метара отвореног простора што задовољава прописане нормативе у 

односу на број ученика. 

 Настава се изводи у 9 учионица/кабинета (од којих је једна привремено 

преузета од предшколске установе која је при основној школи), 1 радионици за 

техничко и информатичко образовање, 1 кабинету за информатику и спортској сали 

за физичко васпитање. У једној учионици, средствима МПС, опремљен је 

дигитални кабинет. У холу школе постављен је разглас и клупе  где ученици бораве 

за време одмора. При школи ради предшколска установа  која располаже са две 

радне собе ( од којих једну користи школа) трпезаријом и санитарним чвором 

прилагођеним потребама деце предшколског узраста, као и радном собом за 

васпитаче.  

 У школском дворишту налазе се асфалтирани терени за фудбал и 

одбојку/кошарку,  трибине и постављено  је осветљење (рефлектори). 

 Настављено је уређење школског дворишта.  

Услови средине 

 

Услови средине на које  се школа ослањала у свом раду: 

- Спортска хала 

- Сеоска библиотека и свечана сала у оквиру ње 

- Природно окружење (канал Дунав-Тиса-Дунав, излетишта Врањак и 

Карађорђево) 

- Спортска друштва (ФК „Војводина“ и њихов стадион, Карате клуб, Ловачко 

и риболовачко друштво) 

- КУД „Милета Протић“ 

mailto:osprotic@nspoint.net


- Народна библиотека „Вељко Петровић“( изложбе слика, књижевни сусрети, 

Месец књиге)  

- Културна установа „Хазар“ (биоскоп, галерија, музеј) 

- Локалне средње школе у Бачкој Паланци и Бачу 

- Организације : Пријатељи деце, Црвени крст, Удружење Рома 

- Месна заједница 

- Скупштина општине Бачка Паланка 

- ЗЗ „Ливаде“ Товаришево 

- Центар за социјални рад 

- Дом здравља 

- ОУП Бачка Паланка 

- СНП и Позориште младих Нови Сад 

- Локални медији: ТВ и радио БАП, „Недељне новине“ Бачка Паланка 

- ТВ Нови Сад 

Стара зграда школе има велику површину, а мали број учионица ( превеликих и 

нефункционалних), због чега Школа ради у две смене. Развојним планом школе 

планирана је адаптација и доградња нових учионица, како би се прешло на рад у 

једној смени, чиме би се остварио простор за квалитетнију реализацију 

ваннаставних активности.  

Настава у школи је стручно заступљена, у току године није било промена. 

ефекти рада су добри што се види из резултата на такмичењима ученика, на 

завршном испиту, и успеха на крају школске године . ове школске године у школи 

су радила два прирправника у сарадњи са националном службом за запошљавање 

за предмете Географија и Српски језик. 

Школа има традиционално добру сарадњу са установама и организацијама у 

реализацији пројеката, ваннаставних активности, културних активности, 

хуманитарним акцијама и др. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Настава се изводила на српском језику. Први страни језик је енлески а други 

је немачки.  

Настава је реализована у складу са прописаним Правилником о школском 

календару. У току зимског распуста организована је допунска настава . 

Наставничко веће донело је план надокнаде часова који су изгубљени у 

фебруару када Школа, због екстремно ниских темепратура није радила, у 

складу са планом надокнаде Актива директора Новиг Сада који је одобрила 

школска управа . 

Ученици 
 

Разред Број ученика Број одељења Просек по 

одељењу 

I 34 2 17 

II 34 2 17 

III 34 2 17 



IV 23 1 23 

V 36 2 18 

VI 33 2 16,5 

VII 16 1 16 

VIII 32 2 16 

УКУПНО 242 14 17,29 

 

Предшколска установа 

 

ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ  

ПРВА 24 

УКУПНО 24 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У шкоској 2012/13 припремни предшколски програм похађало је 25 деце (12 

дечака и 13 девојчица). Припремни предшколси програм се реализује кроз 7 

васпитно образовнхих области:  

1.Развој почетних математичких појмова  2.развој говора 

3.упознавање природне и друштвене средине 4.ликовно 

5.музичко      6.физичко 

7.почетно читање и писање 

 

 Циљеви и задаци, задати за сваку од ових области (почетком сваког 

календарског месеца) су у потпуности реализовани. Тестирање припремљености 

деце за полазак у први разред је показало да су достигла виши ниво готовости за 

полазак у школу. 

 Што се тиче креативних радионица, ову годину је обележила: 

1. Израда ускршњег јајета (техника каширања, стиропор) уз подршку 

наставника ликовне културе, директора и ненаставног особља 

2. Израда азбуке од стиропора ( деца, родитељи, васпитач) 

3. Излет у оближљу шуму (деца, родитељи, васпитач) 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

Реализација наставних планова и програма праћена је кроз извештај 

одељенских старешина на седницама Одељенских и Наставничких већа и преглед 

Дневника рада. У реализацији редовне наставе и ваннаставних активности није 

било проблема. Потребно је решити проблем великог броја изостанака ученика 

ромске националности. 

 

 

 

 



УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

 ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ 

 

 У школи, на крају четвртог наставног периода школаке 2012/2013. години 

има 233 уписана ученика. У први разред уписан је 32 ученик. Они се оцењују 

описно. Од 32 ученика већина ученика је у савладала планиране наставне садржаје, 

а остали су постигли напредак у скалду са способностима. Дисциплина у оба 

одељерња на задовољавајућем нивоу изузев Рајић Мите и Рајић Млађана којима је 

изречена опомена одељенског старешине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и 

одељење 

Број 

ученика 

Мушких Женских Без 

слабих 

оцена 

Са 

слабим 

оценама 

Неоцењених 

II-1 17 6 11 17 / / 

II-2 16 7 9 16 / / 

III-1 17 11 6 15 2 / 

III-2 17 12 5 17 / / 

IV-1 22 11 11 22 / / 

Укупно 

II-IV 

 

89 

 

47 

 

42 

 

87 

93,33% 

 

2 

6,67% 

 

/ 

V-1 19 6 13 18 / 1 

V-2 17 7 10 17 / / 

VI-1 14 9 5 14 / / 

VI-2 17 13 4 17 / / 

VII-1 16 5 11 16 / / 

VIII-1 13 4 9 13 / / 

VIII-2 16 8 8 16 / / 

Укупно 

V-VIII 

 

112 

 

52 

 

60 

 

111 

99,11% 

 

/ 

 

1 

0,89% 

 

Укупно 

II-VIII 

 

201 

 

99 

 

102 

 

198 

98,51% 

 

2 

0,99% 

 

1 

0,49% 

 



БРОЈ СЛАБИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА 

 

ПРЕДМЕТ II-IV V-VIII 

Српски језик   

Енглески језик 2  

Ликовна култура   

Историја    

Природа и друштво   

Математика    

Физика    

Биологија    

Хемија    

Немачки језик   

Укупно    

 

УЧЕНИЦИ СА СМАЊЕНОМ ОЦЕНОМ ИЗ ВЛАДАЊА: 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА НА НИВОУ ШКОЛЕ :  4,02 

 

ВУКОВЦИ: 

1. Наталија Станојев 

2. Јелена Стрхарик 

3. Радомир Марчета 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ:  Наталија Станоје 

 

РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 

IV-1 Срђан Јованов Укор одељенског старешине 

 

V-1 Јованов Миша 

Костић Зорица 

Николић Драган 

Пап Снежана 

Јованов Љубиша 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

 

V-2 Милан Николић 

Борка Јованов 

Влада Јованов 

Јоца Николић 

Нада Николћ 

 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

 

VI-2 

Александар Вазовић 

Љубиша Тучев 

Дарко Ковачевић 

Божана Јованов 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 



УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК УСПЕХ 

Математика  Зорица Петровић 7.раз. 1.место на општинском 

такмичењу 1.  

Физика  Зорица Петровић 7.раз 

 

Наталија Станојев 8.раз. 

2.место на општинском 

такмичењу 

3. место на општинском 

такмичењу 

Хемија  Зорица Петровић 7.раз 3.место на општинском 

такмичењу 

Географија  Зорица Петровић 7.раз 2.место на општинском 

такмичењу 

Ваздухопловно 

модларство 

 

Наталија Станојев 8.раз. 

 

 

 

Јелена Бојанић 8.раз. 

 

1. место на општинском , 

2. на окружном и учешће 

на републичком 

такмичењу 

2.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу  

Ракетно 

моделарство 

Лазар Ранисављев 7.раз. 

 

 

Александар Вазовић 

1.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу 

2.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу 

Бродомоделарство  Душка Челебић 5.раз. 

 

 

Анђела Трајковић 7.раз. 

1.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу 

2.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу 

Информационо 

комуникационе 

технологије 

Милица Кећански 6. раз. 3.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу 

Шта знаш о 

саобраћају 

Милица Станојев 4.раз. 

 

 

 

 

2.место на општинском и 

учешће на окружном 

такмичењу 

 

„Мислиша“ 

 

Ђурђина Томић 2. раз. 

Јована Попов 3.раз. 

Недимовић Небојша 4.раз. 

Похвала 

Похвала 

Похвала  

Литерарни конкурс  

„Моје село некад и 

сад“ 

Александра Струхарик 2.раз, Специјална награда 

 



Ликовни конкурс 

„Ала волем коло да 

играм“ 

Љубиша Радојчин 6.раз. 

Миљана Протић 2. раз. 

Александра Струхарик 2.раз. 

Жарко Станојев 4.раз. 

Групни рад:тамара Михајило, 

Наташа Петковић, Анастазија 

Марковић 

1. место 

2.место 

3.место 

3.место 

3.место 

Ликовни конкурс 

„Железница очима 

деце“ 

Недимовић Небојша 4.раз. 

Маја Павловић 5.раз. 

Похвала 

Похвала  

Божоћни квиз Екипа: Марина Ињац,Бранко 

Димитрић, Александра Аћимов, 

Радмила Петровић 

3.место 

Еко пролеће - 

икебане 

Екипа: Јелена 

Бојанић,Бранислава Челебић, 

Дуља Живков 

Похвала за најкреативнију 

икебану 

Ликовни конкурс 

„Покров пресвете 

Богородице“ 

  

 

 

 Успехом ученика можемо бити задовољни. Ученици су били веома бројни и 

успешни на школским такмичењима. Школси успех је у складу са могућностима 

ученика . У генерацији осмих разреда велик број ученика има потешкоћа у 

савладавању наставног градива. Са њима је рађено на часовима допунске наставе и 

кроз индивидуализацију на часовима редовне наставе. Они су успели да постигну 

основни ниво образовних постигнућа. Резултати завршног испита у скалду су са 

њиховим школским успехом, као и резултати осталих ученика осмог разреда, 

У нижим разредима,за два ученика успостављена је сарадња са ОШ „Херој 

Пинки“ у циљу пружања додатне подршке овим ученицима у складу са препоруком 

Интерресорне комисије. Било је потешкоћа око финансирања путовања ученика 

тако да су нередовно похађали договорене термине. По одлуци родитеља ова два 

ученика су прешла у ОШ „Херој Пинки“. 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ,  
 

Слободне активности и ученичке организације 
 

Слободна активност Наставник  Број ученика активности 

Литерарна секција Ерцег Божо 

Бугарски Живкица 

8 

15 

Конкурс     

“Моје село некад 

и сад“ 

 

Рецитаторска секција Панков Добрила 

Перић Наташа 

14 Свети Сава 

Дан школе 



Ликовна секција Вукановић Ивана 22 Пројекат 

„Железница 

очима детета“ 

„Ала волем коло 

да играм“ 

Драмска секција Милић Дарина 

 

14 

 

Завршна 

приредба 

Географска секција Пилиповић Мирјана 6 Израда паноа 

Историјска секција   Израда паноа 

Ритмичка секција Шолаја Драгана 40 Завршна 

приредба 

Одбојкашка секција Коматина Милош 16 Учешће на 

општинском 

такмичењу 

Два сусрета са 

ОШ у Бачу 

Сусрет са ош из 

Гајдобре 

Утакмице 

против 

наставника 

школе 

Фудбалска секција Коматина Милош 14 Учешће на 

општинском 

такмичењу 

Дечији савез Рамић Ксенија 

Даниловац Олгица 

Сви ученици 

школе 

Обележавање 

Дечије недеље: 

-Спортски дан,   

-„Природа и ја“- 

рад на тему 

„Моје дрво“ 

-посета 

председнику 

општине и 

месној заједници 

-шарени крос 

Акција „Деца 

деци“ 

-шарени крос 

Подмладак Црвеног 

крста 

Милић Дарина 

Ана Ајдер 

Сви ученици 

школе 

Учешће на 

конкурсу „Крв 

живот значи“ 

„Динар за 

дистрофичаре“ 

 

  



 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

 Посебни програми реализовани су у складу са Годишњим планом рада 

школе на часовима одељенског старешине, кроз редовну наставу и ваннаставне 

активности, учешћем ученика на сусретима и такмичењима, кроз сарадњу са 

Домом здравља и Центром за социјални рад, стручно усавршавање наставника, 

еколошке акције уређења Школе и околине,   

  

Остварење календара значајних активности 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ МЕСТО БРОЈ 

ДАНА 

РАЗРЕД Реализовано 

Крос X,VI Канал ДТД 

или стадион 

ФК 

„Војводина“ 

1 I-VIII 

Предшкол

ско 

1. 10.2011. 

 

13. 05. 2012. 

Такмичења II,III,IV Место 

одржавања 

1 IV-VIII Математика 

Историја 

Српски језик 

Физика  

Хемија  

Географија  

Техничко 

образовање 

„Мислиша“ 

„Шта знаш о 

саобраћају“ 

Веронаука 

Смотра 

рецитатора 

V Место 

одржавања 

1 I-VIII Ученици 

школе нису 

учествовали 

Прославе: 

-Нова година и 

Деда Мраз 

-Свети Сава 

-Дан жена 

 

 

Дан школе 

 

 

XII 

I 

III 

 

 

VI 

Школа 1 I-VIII  

 

23.12.2012. 

27.01.2013. 

Израда 

поклона за 

маме 

20.06.2013. 

Обележавање 

Дечје недеље 

X Школа 5 Ученици 

Родитељи 

Наставниц

и 

3.-9. 10. 2011. 

Ликовни и 

литерарни 

Током 

године 

Школа и 

место 

По 

потреби 

Пријавље

ни 

Ученици 

школе 



конкурси: 

-Крв живот значи 

-Еко-пролеће 

-Штетност 

пушења 

-Конкурси 

Електровојводине 

-Сестру и брата 

желим 

-и други 

када буду 

расписани 

одржавања ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

учествовали на 

конкурсима 

„Крв живот 

значи“; 

„Покров 

пресвете 

богородице“, 

„Железница 

очима детета“, 

„Моје село 

некад и сад“, 

„Ала волем 

коло да играм“ 

„Сестру и 

брата желим“ –

предшколска 

установа 

Активности у 

организацији 

парламента 

Турнир у стоном 

тенису 

Турнир у шаху 

 

 

 

 

17.10 

 

23.12. 

 

Школа  1 Заинтерес

овани 

наставнии 

и ученици 

Журка за 

ученике 

седмог и осмог 

разреда, 

маскенбал за 

ученике и 

наставнике, 

спортски 

сусрети у 

одбојци 

Екскурзије 

ученика  

јун Голубац, 2 Ученици, 

одељенске 

старешине 

Реализована 

екскурзија за 

ученике V-VII 

док ученици 

VIIIразреда 

нису ишли на 

екскурзију 

Настава у 

природи 

јун Златибор 5 Ученици, 

учитељи 

Реализована за 

ученике I-IV 

разреда 

 

 

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

Извештај о раду директора 

 

Извештај о раду директора налази се у прилогу Извештаја о реализацији Годишњег 

плана рада за школску 2011/12. 

 



Извештај о раду Школског одбора 

 
  

 У току школске 2012/2013 године школски одбор је одржао 4 седнице. 

 

Усвајао је годишњи план рада за 2012/2013 годину и анекс школског програма 

програма који се односи на 

ФООО и завршни рачун, финансијски план и план јавних набавки за 2013. годину  

у складу са својом надлежности. 

 

Поред наведених донео је и следеће опште акте: Правилник о васпитној и 

дисциплинској одговорности ученика, Измене и допуне правилника о 

дисциплинској и материјалној одговорности запослених и План интегритета 

 

Разматрао је и одбио као неоснован приговор на организацију екскурзије за 

ученике од петог до седмог разреда који је поднела туристичка агенција „Црвени 

сигнал“ из Сомбора и благовремено је био обавештен о свим проблемима везаним 

за реализацију екскурзије, посебно на разлоге отказивања екскурзије за ученике 

осмог разреда и децу полазнике припремног предшколског програма. 

 

Разматрао је пријем у радни однос наставнице информатичког и техничког 

образовања и о томе дао позитивно мишљење. 

 

Директор је обавештавао школски одбор о свим актуелним дешавањима у школи: 

замена дотрајале пећи за централно грејање, покушајима да се легализује део 

објекта који школа користи за извођење припремног предшколског програма и 

покушајима да се у објекту школе отвори вртић. 

 

 

Извештај о раду Наставничког већа 

 

 На седницама Наставничког већа анализиран је целокупан васпитно-

образовни рад у школи. На крају одређених квалификационих периода разматран је 

успех ученика, васпитно дисциплинске мере према одређеним ученицима, 

реализација часова редовне наставе и ваннаставних активности, такмичења 

ученика. 

 Наставничко веће је разматрало и предлог задужења наставника у редовној 

настави, поделу одељенских старешинстава као и организацију допунске и додатне 

наставе и ваннаставних активности. 

 На седницама Наставничког већа разматрана су и текућа питања – 

организација и обележавање Дечје недеље, Дана Светог Саве, Дана школе и 

завршне приредбе, еколошких акција уређења школе и околине, реализација 

ученичких екскурзија и школе у природи. 

 На седницама Наставничког већа разматран је извештај о извршеном 

стручно педагишком надзору у настави ФООО. 



 Разматране су Правилници о стручно педагошком надзору, овредновању 

квалитета рада установе, о стручном усавршавању, о оцењивању ученика. Чланови 

наставничког већа дали су предлоге за израду новог Школског развојног плана. 

 Разматрани су предлози за доделу посебних и Вукове дипломе, за избор 

ученика генерације 

 

 

Извештај о раду стручних већа 
 

Осим уобичајених послова око анализа успеха,организације допунске и 

додатне наставе и ваннаставних активности, корелације садржаја и израде 

распореда писмених и контролних задатака, стручна већа су се ове школске године 

посебно бавила питањима образовних стандарда,рада са ученицима са посебним 

потребама – ко су ти ученици, израда ИПП, предлогом екскурзија ученика,израдом 

портфолија ученика, стручним усавршавањем, као и питањима технолошког вишка. 

 Стручно веће за школско развојно планирање направило је предлог за нови 

Школски развојни план за период 2013-2018..  

  

Извештај о раду педагога 

 

 -Израда Годишњег програма рада школе и Извештаја о раду школе у 

предходној школској години. Помоћ у изради наставних планова и програма, 

Матичне књиге – први и пети разред;  Дневник ваннаставних активности; План 

рада допунске наставе у току зимског разреда; Обавезно обавештавање родитеља о 

успеху ученика на крају појединих квартала- договр; Интензивирање рада 

слободних активности-планови рада; Примена правилника о оцењивању - семинар; 

планови рада наставника, организација рада педагошког асистента 

 -евиденција о стручном усавршавању 

 - учешће у раду Тима за инклузију, учешће у изради плана рада Тима, 

учешће у изради и реализацији ИПП-а, сарадња са ОШ „Херој Пинки“ 

 - Учешће у реализацији пројекта „Друга шанса“ 

 -Учешће у раду Тима за самовредновање: Самовредновање кључне области 

Подршка ученицима- показатељи :лични и социјални развој, професионална 

оријентација; израда акционог плана и његова реализација 

 - Учешће у раду Тима и изради Програма за заштиту ученика од насиља 

 - Вредновање Развојног плана школе  

 -У сарадњи са одељенским старешинама планирање рада одељенских 

старешина у складу са Годишњим програмом рада. 

 -Индивидуални разговори са ученицима који се не придржавају Правилника 

о понашању ученика и Кућног реда школе ( дисиплински прекршаји, изостајање са 

часова, нередовно долажење у школу) 

 -Разговор са родитељима ученика и одељенским старешинама – по 

исказаном захтеву 

 - Индивидуални рад са ученицима ромске националности који заостају у 

савладавању наставног градива 

 - учешће у раду ученичког парламента и организацији појединих активности 



 - Испитивање зрелости за полазак у први разред основне школе 

 -У сарадњи са секретаром школе организовање уписа у први разред основне 

школе 

 -Организација и спровођење завршног испита за ученике Школе и 

полазнике ФООО; организација и сровођење пробних тестирања, критеријумских 

тестова 

- База података за ученике 8. разреда 

-Помоћ у припреми и организацији школских приредби 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

НАЗИВ СЕМИНАРА ДАТУМ УЧЕСНИЦИ 

„Успостављање односа 

поверења у учионици 

Август 2013 Ивана Вукановић 

„Примена слободног 

софтвера у настави“ 

фебруар 2013 Мирјана Којић 

„Друга шанса“-обука 

предавача 

Јун, септембар 2012 Гордана Гламочанин 

Мирјана Којић 

Славица Станковић 

 

„Појачан васпитни рад са 

ученицима у основној 

школи“ 

март 2013. Зоран Шиник 

2Управљање пројектним 

циклусом користећи 

матрицу логичког оквира“ 

Децембар 2012. Мира Пилиповић 

„Унапређење наставе 

географије у основној 

школи“ 

Новембар 2012. Љиљана Марјановић 

„Оцењивање ученика“ Новембар 2012. Дана Бјелић 

Наташа Перић 

Едита Шијаков 

„Унапређење рада 

образовно васпитне 

установе на основу 

резултата истраживања“ 

Септембар 2012. Снежана Поповић 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке, 

индивидуалне разговоре са родитељима, рад Савета родитеља и рад Школског 

развојног тима. Представници родитеља учествовали су у раду Комисија за 

екскурзије, за избор школске ужине 

 Сарадњу са друштвеном средином чиниле су следеће активности: 



- Реализација јесењег и пролећног кроса на каналу ДТД 

- У просторијама Школе организовано учење мађарског језика за децу 

мађарске националности 

- Посета Месној заједници у оквиру Дечје недеље 

- Сарадња са Центром за социјлни рад, Националном службом за 

запошљавање, НВО „Чараин“ и локалним медијима у припреми пројкта 

„Друга шанса“ 

- Сарадња са стручњацима ОШ „Херој Пинки“  

- Скупштина општине обезбедила бесплатну ужину за сву децу слабијег 

материјалног положаја 

- У сарадњи са сеоском амбулантом у Товаришеву урађен је систематски 

преглед деце , посета стоматологу  

- Одржане промоције Техничке школе „9.мај“ и гимназије „20. октобар“из 

Бачке Паланке и Пољопривредне школе Бач. 

- Обележен светски Дан Рома 

- Оранизовано општинско такмичење у малом фудбалу 

- Ученици 7. разреда учествовали на „Фрушкогорском маратону“ 

- Фестивал фолклора „Ала волем коло да играм“ 

- Позоришне представе : „Представа о позоришту“, „Шест и по чуда“ 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Сарадња Школе са локалним медијима је одлична, пропраћени су пројкети 

реализовани у школи : „ „Друга шанса“, прослава Дана Рома,  

У школи постоји обимна фотодокументација и видео записи о свим 

активностима у школи. Потребно је интензивирати рад на Летопису школе. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 
Активности планиране Годишњим планом рада школе  за школску 2011/2012 

годину су реализоване . У реализацији наставе и ваннаставних активности није 

било одступања. За ученике је организована допунска и додатна настава, 

друштвено користан рад и акције уређења ( уређење Школе и спортске хале и 

спомен обележја у околини школе), организовано је стручно усавршавање за 

сраднике школе. 

Рад ваннаставних активности је интензивиран тако да су ученици имали већу 

могућност избора секција. Побољшано је и планирање као и евиденција рада 

секција. 

Услови за отварање продуженог боравка нису остварени тако да овај развојни 

циљ није још увек реализован 

Зацевљење дубоког канала и постављање ограде није реализовано и то остаје 

као задатак за наредну школску годину. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду школе за 2012/2013. годину усвојен је на седници Школског 

одбора, одржаној 16.09.2013. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Директор     Председник Школског одбора 

 

________________________  __________________________  

      (Јованов Душан)                    (Божо Ерцег)) 

 


