
 

 

 

 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 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) 
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- КУД „Милета Протић“ 

- 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. 

 

-РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

 

Разред Број ученика Број одељења Просек по 

одељењу 

I 28 1 28 

II 29 2 145 

III 22 1 22 

IV 33 2 165 

V 34 2 17 

VI 32 2 16 

VII 23 1 23 

VIII 33 2 16,5 

УКУПНО 234 13 18 

 



 

 

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.  

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 .  

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ  

ПРВА 18 

УКУПНО 18 

 

У школској 2015/16 припремни предшколски програм похађало је 18 деце (7 

дечака и 11 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 обележило: 

1. Обележена је Дечја недеља 

2. У току школске године одржане су три приредбе за родитеље: поводом школске 

славе Светог Саве, 8.марта и завршна приредба. 

3.Деца су учествовала на пролећном и јесењем кросу 

4.у оквиру сарадње са локалном заједницом : Новогодишња пењстава са Деда 

Мразом. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ФООО 

 

 

ПРВИ ЦИКЛУС 13 

ДРУГИ ЦИКЛУС 4 

ТРЕЋИ ЦИКЛУС 7 

 

РАЗРЕД ОДЛИЧНИХ ВРЛО 

ДОБРИХ 

ДОБРИХ УКУПНО 

I-IV 5 6 2 13 

V   1 1 



 

 

VI 2 1 1 4 

VII 5 1 1 7 

VIII 5 1 1 7 

 

Завршни испит полагало је 5 полазника у јуну и један у августу. Један полазник 

није изашао на завршни испит ни у једном року и самим тим није завршио основну 

школу. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Допунска , додатна и припремна настава 
 

 

Наставник Одељење  Допунска  

настaва 

Бр.уч.     Бр.час. 

Додатна 

наставa  

Бр.уч.   

Бр.час. 

Припремна 

настава  

Бр.уч.   

Бр.час. 

Олгица 

Даниловац 

I-1 С.ј.10 

М. 12 

16 

17 

    

Наташа Перић II-1 С.ј.4 

М. 4 

13 

12 

    

Живкица 

Бугарски 

II-2 С.ј.4 

М. 5 

11 

10 

    

Ксенија Рамић III-1 С.ј. 

М.  

16 

16 

    

Дарина Милић IV-1 С.ј. 

М. 

16 

16 

С.ј.7 

М. 9 

15 

15 

  

Драгана Шолаја IV-2 С.ј.8 

М. 7 

15 

15 

С.ј.5 

М. 6 

15 

15 

  

Шијаков 

Соња/математика 

VI-1 

VII-1 

10 

6 

14 

14 

6 

5 

17 

17 

  

Бјелић Дана/ 

српски језик 

V-1 

VII-1 

3 

5 

17 

17 

5 

2 

17 

30 

  

Вурдеља Марија/ 

немачки језик 

V 

VI 

VII 

VIII 

22 

8 

6 

4 

5 

4 

2 

2 

    

Мира Пилиповић 

/географија 

V 

VI 

VII 

VIII 

15 

13 

5 

9 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

9 

12 

 

 

12 

12 

 

 

 

33 

 

 

 

10 

Ерцег Божо/ 

српски језик 

 

V.2 

VI 

VIII 

4 

8 

5 

6 

6 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

33 

 

 

18 

Стикић Соња/ 

енглески језик 

V 

VI 

6 

10 

6 

6 

    



 

 

Мирјана Грујић / 

биологија 

VII 

VIII 

6 

15 

9 

8 

5 

8 

10 

8 

 

33 

 

13 

Ана Ајдер/ хемија VII 

VIII 

6 

7 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

 

33 

 

10 

Снежана 

Несторовић/ 

биологија 

V 

VI 

  6 

5 

19 

19 

  

Татјана 

Рађеновић/физика 

VI 

VII 

VIII 

16 

5 

13 

4 

4 

4 

   

 

33 

 

 

10 

Ивана  

Тихомировић/ 

ликовна култура 

VII 

VIII 

7 

11 

30 

30 

    

Марија Косовац/ 

математика 

V 

VI 

VIII 

13 

6 

10 

6 

6 

6 

3 

1 

2 

6 

6 

6 

 

 

24 

 

 

24 

Мирјана Којић V 

VI 

VII 

VIII 

  9 

5 

7 

2 

6 

6 

6 

6 

  

 

Слободне активности и ученичке организације 

 

 

Слободна 

активност 

Наставник  Број 

ученика 

активности 

Литерарна секција Бугарски Живкица II     10 

III     4 

IV     3 

-учешће на 

конкурсима:  

„Мој учитељ“ – ПФ 

Сомбор 

-задужбина „Доситеј 

Обрадовић за мале 

баснописце 

Фестивал дечје 

поезије „Дечје 

царство2016“ Бања 

Лука 

„Да сам јунак из 

омиљене књиге – 

школска библиотека 

Покрет горана 

Србије – слободна 

тема 

 

 

Рецитаторска секција Перић Наташа I -2 -Свети Сава 



 

 

II-10 

III-2 

IV-3 

- припрема ученика 

за завршну приредбу 

 

 

Драмска секција Милић Дарина 

 

I-4 

II-9 

III-4 

 

-игрокази, 

пантомима, језичке 

игре, развијање 

емпатије и 

способности за 

уживљавање у улогу. 

 

-учешће на завршној 

приредби са 

музичком 

драматизацијом 

марша патуљака „Ај-

хо“ из бајке 

„Снежана и седам 

патуљака“ 

. 

 

Ритмичка секција Шолаја Драгана I-6 

II-9 

III-5 

IV-10 

завршна приредба –

„Ивин денс“ ( I,II 

разред), „Чоколада“ 

(III,IV разред) 

Фудбалска секција/ 

ученци 

 

 

Коматина Милош 14 учешће на 

општинском 

такмичењу у 

фудбалу 3. место 

 

Фудбалска секција/ 

ученице 

 

 

Коматина Милош 8 учешће на 

општинском  

такмичењу у 

фудбалу 1. место 

-учешће на 

окружном 

такмичењу у 

фудбалу 3. место 

 

Саобраћајна секција 

 

Мирјана Којић  IV-5 

V-9 

VI-5 

VII-7 

VIII-2 

 

-„Дани безбедности у 

саобраћају“ (5 

ученика, 2 друга 

места) 

-„Шта знаш о 

саобраћају“ (7 

ученика) 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

 У току школске 2015/16 Црвени крст школе организовао је неколико акција: 

 

- Уоквиру Дечје недеље „Оловка за друга“ прикупљено 28 свески, 45 оловака, 

5 гумица, 3 резача, прибор је по потреби дељен ученицима из осетљивих 

социјалних група наше школе 

 

- Пред Нову годину спроведена је акција „Порука за друга“ – ученици су се 

радо одазвали и са одушевљењем учествовали ( поруке су упућиване 

болесним ученицима школе) 

 

- Учешће на ликовном конкурсу „Крв живот значи“ 

 

- Прикупљање новчане помоћи за болесне ученике Небојшу Недимовића и 

Давида Фаркаша. 

 

ИЗВЕШТАЈ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“ИЗ  ТОВАРИШЕВА 

ЗА ШКОЛСКУ  2015/2016.ГОДИНУ 

 

Дечји савез ОШ“ Милета Протић“ из Товаришева спроводи активности током целе 

школске године.Школске 2015/16.године активности Дечјег савеза биле су следеће:  

1. Од 5.-11.10.2015. организована је Дечја недеља, а у оквиру ње сваког дана 

организоване су различите активности: 

5.10.2015. 

-почетак акције „Деца –деци“,писање порука –„Балони жеља“. 

6.10.2015.  

-посета представника одељења МЗ, турнир у одбојци-ученици од петог до 

осмог разреда. 

7.10.2015. 

-писање порука подршке Небојши и Данијелу, турнир у игрицама, ученици 

осмог разреда држали су наставу. 

8.10.2015. 

-ученици од1.до 4.разреда заједно су изводили игре „Сви у једном колу“, 

ученици осмог разреда држали су наставу, вршена је продаја ученичких 

радова. 

9.10.2015. 

-„Шарени крос“,организована су такмичења деце, 

-пријем ђака првака у Дечји савез,ђаци су добили Добродошлице и беџеве 

Дечјег савеза, за ученике седмог и осмог разреда  организована је журка. 



 

 

 

2. 5.-10.10.2015. 

- Aкција Дечјег савеза у  сарадњи са Црвеним крстом наше школе –

сакупљање новчане помоћи за лечење ученика Фаркаш Давида. 

      3.  10.2015.  

          - Ученици наше школе учествовали су Недељи борбе против дистрофије. 

      4.  9.12.2015. 

          -  „Стоп насиљу“- позоришна представа театра Додир из Београда. 

      5.  14.-18.12.2015. 

          -  У свим ОЗ школе организована је игра „ Тајни пријатељ“. 

     6.   23.12.2015. 

           - „Балон журка“ – ученици од 1. до 8. Разреда. 

    7.   -  Свети Сава 

          - илустровање прича о Светом Сави, 

          - избор најбољих рецитатора за учешће на школској приредби. 

    8.  22.4.2016. 

          - „Зелена журка“-Дан планете Земље. 

    9.  10.5..2016. 

         - Оцртавање школског дворишта кредама у боји. 

    10.  10.6.2016. 

         - Караоке журка поводом завршетка наставе. 

 

                                                                                             Координатори Дечјег савеза: 

                                                                                 Даниловац Олгица и Ксенија Рамић 

 

 

  

 

 

 



 

 

-УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 

У школи, на крају школске 2015/2016. години има 234 уписаних ученика. У први 

разред уписано је 28 ученика. Они се оцењују описно. Од 28 ученика већина 

ученика је у потпуности , а мањи део делимично савладао наставне садржаје. За 

седам ученика је израђен ИОП и они су у складу са својим могућностима савладали 

наставне садржаје . 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА БЕЗ СЛАБИХ ОЦЕНА  204, ОД ТОГА : 

- СА ОДЛИЧНИМ УСПЕХОМ  82 

- СА ВРЛО ДОБРИМ УСПЕХОМ 55 

- СА ДОБРИМ УСПЕХОМ 59 

- СА ДОВОЉНИМ УСПЕХОМ  8 

 

 

Разред и 

одељење 

Број 

ученика 

Мушких Женских Без 

слабих 

оцена 

Са 

слабим 

оценама 

Неоцењених 

II-1 14 10 4 14 / / 

II-2 15 11 4 15 1 / 

III-1 22 10 12 22 / / 

IV-1 17 10 7 17 / / 

IV-2 16 8 8 16 / / 

Укупно 

II-IV 

84 49 35 83 

98,81% 

1 

1,19% 

/ 

V-1 18 7 11 17 / 1 

V-2 16 8 8 16 / / 

VI-1 16 10 6 16 / / 

VI-2 16 11 5 16 / / 

VII-1 23 12 11 23 / / 

VIII-1 17 5 12 17 / / 

VIII-2 16 5 11 16 / / 

Укупно 

V-VIII 

122 58 64 121 

99,18% 

/ 1 

0,82% 

Укупно 

II-VIII 

206 

 

107 99 204 

99,03% 

 

1 

0,49% 

1 

0,49% 

 

РАЗРЕД ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН 

II-1 6 6 2 / 

II-2 7 3 4 / 

III-1 6 5 7 4 

IV-1 8 3 5 1 

IV-2 9 3 4 / 

УКУПНО 36 20 22 5 



 

 

 

 

Са слабим оценама : Грабер Драган II-2 – преводи се у трећи разред са 2 слабе 

оцене 

Неоцењени ученици: Николић Новица V-1 

 

УЧЕНИЦИ СА СМАЊЕНОМ ОЦЕНОМ ИЗ ВЛАДАЊА: 

 

Вуковци:  Тамара Михаило, Олга Панић, Тамара Бошков, Стеван Ћоранов, Вук 

Вуковљак 

 

II-IV 

V-1 4 7 6 / 

V-2 7 4 5 / 

VI-1 1 7 5 3 

VI-2 6 4 6 / 

VII-1 14 4 5 / 

VIII-1 5 7 5 / 

VIII-2 9 2 5 / 

УКУПНО 

V-VIII 

46 35 37 3 

УКУПНО 

II-VIII 

82 55 59 8 

РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 

II-2 Грабер Драган Укор одељенског већа 

 

V-1 Небојша Пап 

Данијел Владисављев 

Марко Николић 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског већа 

 

V-2 Николић Драган 

Јосип Пап 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског старешине 

VI-1 Срђан Јованов 

Драгица Павел 

Денис Николић 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

 

VIII-1 Миша Јованов 

Драган Николић 

Јелена Бодор 

 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског старешине 

Укор одељенског старешине 

VIII-2 Нада Николић 

Јоца Николић 

Борка Јованов 

Никола Петковић 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа 

 



 

 

Ученик генерације: Вук Вуковљак 

 

 

-УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК УСПЕХ 

Математика  Јована Ненадић 4.раз 2.место на окружном 

такмичењу 

 

Техничко и 

информатичко 

обеазовање 

Ружица Петковић 5.раз. 

 

Стеван Бошков 5.раз. 

 

Александра Аћимов 6.раз. 

 

Маја Павловић 8.раз. 

2.место на општинском 

такмичењу 

1.место на општинском 

такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

Сви пласирани на 

окружно такмичење 

Хемија Милица Станојев 7.раз 

 

Ђорђе Станојев 7.раз. 

2.место на општинском 

такмичењу и учешће на 

окружном такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

Биологија Јована Попов 5.раз. 3.место на окружном 

такмичењу 

Покрет горана 

Србије –ликовни 

конкурс 

Дејан Перић 2.раз. 

 

 

3.место  

„Тесла инфо куп“ Тамара Михаило 8.раз 

Паја Кећански 8.раз. 

Учешће на општинском  

такмичењу 

 

„Мислиша“ 

 

Дејан Перић 2.раз. 

 

Никола Данилов 2.раз. 

 

Дамјан Сомборац 2.раз. 

 

Јована Ненадић 4.раз. 

Похвала на републичком 

такмичењу 

Учесник републичког 

такмичења 

Похвала  

 

Похвала  

 

Мали фудбал Екипа школе – ученици 

 

Екипа школе - ученице 

3.место на општинском 

такмичењу 

1.место на општинском 

такмичењу и 3.место на 

окружном такмичењу 

„Божићни квиз“ Екипа школе (3.раз.)  3.место 

Дани безбедности у Ђорђе Панић 4.раз. 2.место 



 

 

саобраћају Миленко Марјановић 7.раз. 2.место 

Кратки дечији 

филм „Филмић“ 

„Крила Товаришева“ – Олга 

Панић, Паја Кећански: „Моја 

дечја права“ 

„Три мускетара“ – Жарко 

Станојев, Милош Ранисављев, 

Милан Кисо: „Бити паметан на 

интернету“ 

Специјална награда за 

монтажу 

 

Похвалница  

 

Остварење календара значајних активности 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ МЕСТО БРОЈ 

ДАНА 

РАЗРЕД Реализовано 

Крос X,VI Канал ДТД  1 I-VIII 

Предшкол

ско 

24.10.2015. 

13.05.2016. 

Такмичења II,III,IV Место 

одржавања 

1 III-VIII Математика 

Техничко и 

информатичко

образовање 

„Мислиша“ 

„Шта знаш о 

саобраћају“ 

„Тесла инфо 

куп“ 

Хемија 

Мали фудбал 

Смотра 

рецитатора 

V Место 

одржавања 

1 I-VIII Ученици 

школе нису 

учествовали 

Прославе: 

-Нова година и 

Деда Мраз 

-Свети Сава 

-светски дан Рома 

Дан школе 

 

 

XII 

I 

IV 

VI 

Школа 1 I-VIII  

 

23.12.2015. 

27.01.2015. 

8.04.2015. 

20.06.2014. 

Обележавање 

Дечје недеље 

X Школа 5 Ученици 

Родитељи 

Наставниц

и 

6-10.10.2015. 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси: 

-„Крв живот 

значи“ 

-Аврам Мразовић 

Током 

године  

Школа и 

место 

одржавања 

По 

потреби 

Пријавље

ни 

ученици 

 

 

 

Ученици 

школе 

учествовали на 

конкурсима 

 

 



 

 

– „мој учитељ“ 

-„Доситеј 

Обрадовић – 

мали баснописци 

-„Дечје царство 

2016.“ Бања Лука 

-„Да сам јунак 

омиљене књиге“ 

 

 

 

 

 

Остале 

активности: 

-Позоришна 

представа; Стоп 

насиљу“(театар 

„Додир“) 

СНП Нови Сад 

(„Ујеж“) 

СНП Нови АД 

„Двају слуга 

господар“ 

Тематске 

изложбе: 

„У сусрет Новој 

години и 

Божићу“ 

-„Свети Сава“ 

-„Дан планет 

Земље“ 

 Школа  I-IV 

 

 

 

 

 

VII,VIII 

 

VII,VIII 

9.12.2015. 

Екскурзије 

ученика  

јун Нови Сад 

(„Дино парк“, 

позоришна 

представа 

„Пинокио“) 

1 Ученици, 

одељенске 

старешине 

II разреда 

11.06.2016. 

 

 

 

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. 

 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 реализацији пројекта 

„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 

- Сарадња са ЗЗ „Ливаде“ Товаришево – школи одељена змља на коришћење 

- СНП Нови Сад – позоришне представе „Ујеж“, „Двају слуга господар“ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

У школи постоји обимна фотодокументација и видео записи о свим 

активностима у школи. Води се Летопис школе. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

 

Активности планиране Годишњим планом рада школе  за школску 

2015/2016.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  спомен 

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

школе. 

Ученици школе успешно су учествовали су на такмичењима и ликовним и 

литерарним конкурсима.Побољшано је и планирање као и евиденција рада секција. 

Организоване су посете позориштима у Новом Саду. 

 



 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕДОВНА 

НАСТАВА/ 

ИЗБОРНА 

НАСТАВА 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИКА 

СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ И 

УЧЕНИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

КСЕНИЈА РАМИЋ Трећи  разред: 

-Редовна настава: 

Српски језик 

Математика 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

-Изборна настава: 

Народна традиција 

-ИОП 1 (1 ученик) 

-ИОП2 (1 ученик) 

-ЧОС 

 

-допунска настава 

из српског језика и 

математике 

 

-члан Стручног 

актива за развојно 

планирање 

-члан тима за 

школски сајт 

-члан тима за 

екскурзије ученика 

-члан тима за 

-ликовни конкурс 

„Крв живот значи“  

 

Дечији савез  

-организација 

обележавања  Дечје 

недеље под мотом 

„Подршка породици – 

набоља подршка деци“ 

 

-учешће у реализацији 

акције Црвеног крста 

„Тајни пријатељ“ 

 

-акције уређења 

школског дворишта и 

околине 

 

-посета вуновлачарској 

радњи вуновлачара у 

пензији Стојана 

Милановића (поступак 

влачења и предења вуне 

и финални прозвод – 

предиво) 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-стручно усавршавање: 

- „Говорно језички 

поремећаји“ (5 сати) 

-супервизор на завршном 

испиту ( 16 сати) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних срестава (БИГЗ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава 

(Креативни центар) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (ЗЗИУ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Едука) 

-Огледни час „Множење 

једноцифрених бројева и 

десетица“ ( извођење) 

-радионица „Осмомартовске 

честитке и поклони“ – 

(извођење) 

- присутво огледним часовима 

и раионицама: 

-„Мали принц – обрада“ 



 

 

организацију 

школских приредби 

 

 

-Учешће у акцијама 

Црвеног крста 

 

(Милић Дарина) 

„Сабирање и одузимање са 

преласком преко десетице – 

утврђивање“(Олгица 

Даниловац“ 

-„Дај ми крила један круг – 

обрада“ (Живкица Бугарски) 

-„Х.К.Андерсен „Петоро 

браће“ – обрада (Наташа 

Перић) 

„Виолина“ М.Демак – обрада 

(Драгана Шолаја) 

-радионица (Божићни и 

новогодишњи украси“ 

(Марија Вурдеља, Соња 

Сикић, Дана Бјелић) 

-стручна обука „Употреба 

видео бима“ (Мирјана Којић) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

ДАРИНА МИЛИЋ Одељење IV-1: 

-Редовна настава: 

Српски језик 

Математика 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

-Изборна настава: 

-Математичко 

такмичење 

„Мислиша“- учешће 

у организацији и 

припрема ученика за 

такмичење (7 

ученика) 

-општинско 

такмичење из 

математике (2 

-Драмска секција(I-IV 

разред): 

-игрокази, пантомима, 

језичке игре, развијање 

емпатије и способности 

за уживљавање у улогу. 

 

-учешће на завршној 

приредби са музичком 

драматизацијом марша 

стручно усавршавање: 

-дежурство на завршном 

испиту ( 8 сати) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних срестава (БИГЗ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава 

(Креативни центар) 



 

 

Народна традиција 

 

-ИОП1 (1ученик) 

-ЧОС 

-допунска настава 

из српског језика и 

математике 

 

-додатна настава из 

математике 

 

-Учешће у раду 

СТИО 

-члан тима за 

организацију 

школских приредби 

ученика) 

-ликовни конкурс 

„Крв живот значи“  

 

патуљака „Ај-хо“ из 

бајке „Снежана и седам 

патуљака“ 

 

-Подмладак Црвеног 

крста: 

-„Оловка за друга“ 

(школски прибор за 

ученике школе) 

-ликовни конкура „Крв 

живот значи“ 

-акција „Порука за 

друга“ 

-хуманитарне акције 

прикупљања новчане 

помоћи за оболеле 

ученике школе ( за 3 

ученика) 

 

-акције уређења 

школског дворишта и 

околине 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у акцијама 

Дечјег савеза 

 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Клет) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Едука) 

-Огледни час „Мали принц – 

обрада“( извођење) 

-радионица „Семафор 

осећања“ – (извођење) 

- присутво огледним часовима 

и радионицама: 

 „Сабирање и одузимање са 

преласком преко десетице – 

утврђивање“(Олгица 

Даниловац“ 

-„Дај ми крила један круг – 

обрада“ (Живкица Бугарски) 

-„Х.К.Андерсен „Петоро 

браће“ – обрада (Наташа 

Перић) 

„Виолина“ М.Демак – обрада 

(Драгана Шолаја) 

--„Множење једноцифрених 

бројева и десетица“ (Ксенија 

Рамић) 

- „Немачки језик – упознвање„ 

(Марија Вурдеља) 

- „Информатика и 

рачунарство – евиденциони 

лист“(Снежана Поповић 



 

 

-стручна обука „Употреба 

видео бима“ (Мирјана Којић) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

ДРАГАНА ШОЛАЈА Одељење IV-2 

Редовна настава: 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

Изборна настава: 

Народна традиција 

 

ЧОС 

 

-допунска настава 

из српског језика и 

математике 

 

-додатна настава из 

математике 

 

Члан тима за борбу 

против насиља и 

занемаривања 

-члан тима за 

организацију 

Математичко 

такмичење 

„Мислиша“ (6 

ученика – 1 похвала) 

Општинско 

такмичење из 

математике ( 

3ученика)  

„Крв живот значи“ (5 

ученика) 

 

Ритмичка секција (I-IV 

разред): 

-завршна приредба –

„Ивин денс“ ( I,II 

разред), „Чоколада“ 

(III,IV разред) 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

-учешће у акцијама 

Дечјег савеза 

Учешће у акцијама 

Црвеног крста 

-акције уређења 

школског дворишта и 

околине 

 

-стручно усавршавање: 

- дежурство на завршном 

испиту ( 8 сати) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних срестава (БИГЗ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава 

(Герундијум) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Едука) 

-Огледни час „Виолина“ 

М.Демак – обрада извођење) 

-радионица „Семафор 

осећања“ – (извођење) 

- присутво огледним часовима 

и радионицама: 

 „Сабирање и одузимање са 

преласком преко десетице – 

утврђивање“(Олгица 

Даниловац“ 

-„Дај ми крила један круг – 

обрада“ (Живкица Бугарски) 

-„Х.К.Андерсен „Петоро 



 

 

школских приредби 

 

браће“ – обрада (Наташа 

Перић)-„Мали принц – 

обрада“(  (Дарина Милић) 

--„Множење једноцифрених 

бројева и десетица“ (Ксенија 

Рамић) 

- „Немачки језик – упознвање„ 

(Марија Вурдеља) 

- „Информатика и 

рачунарство – евиденциони 

лист“(Снежана Поповић 

-стручна обука „Употреба 

видео бима“ (Мирјана Којић) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

  

ОЛГИЦА 

ДАНИЛОВАЦ 

Одељење I-1 

Редовна настава: 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

Изборна настава: 

Народна традиција 

 

ЧОС 

 

-допунска настава 

--ликовни конкурс 

„Крв живот значи“  

 

 

 

Дечији савез 

-Организација и 

обележавање Дечје 

недеље под мотом 

„Подршка породици – 

набоља подршка деци“ 

 

-„Балон журка“ 

 

-учешће у акцијама 

Дечијег савеза и 

Црвеног крста 

 

-акције уређења 

школског дворишта и 

стручно усавршавање: 

-члан комисије за шифровање  

( 8 сати) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних срестава (БИГЗ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава 

(Герундијум) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Едука) 

-Огледни час  „Сабирање и 

одузимање са преласком 



 

 

из српског језика и 

математике 

 

-Члан Стручног 

актива за развој 

школског програма 

-члан тима за 

организацију 

школских приредби 

околине 

 

-учешће у организацији 

и реализацији завршне 

приредбе 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

преко десетице – утврђивање“ 

( извођење) 

- присутво огледним часовима 

и радионицама: 

-„Мали принц – обрада“ 

( Дарина Милић) 

-„Дај ми крила један круг – 

обрада“ (Живкица Бугарски) 

-„Х.К.Андерсен „Петоро 

браће“ – обрада (Наташа 

Перић) 

„Виолина“ М.Демак – обрада 

(Драгана Шолаја) 

--„Множење једноцифрених 

бројева и десетица“ (Ксенија 

Рамић) 

-Час српског језика „Два друга 

– обрада“ (директор и педагог) 

-стручна обука „Употреба 

видео бима“ (Мирјана Којић) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

ЖИВКИЦА 

БУГАРСКИ 

Одељење II-2 

Редовна настава: 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

-Математичко 

такмичење 

„Мислиша“ 

(2ученика -1 ученик 

похваљен на 

републичком 

такмичењу)  

-ликовни конкурси: 

Литерарна секција (I-IV 

разред: 

-учешће на конкурсима:  

„Мој учитељ“ – ПФ 

Сомбор 

-задужбина „Доситеј 

Обрадовић за мале 

баснописце 

стручно усавршавање: 

члан комисије за дежурство на 

завршном испиту( 8 сати) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних срестава (БИГЗ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 



 

 

 

Изборна настава: 

Народна традиција 

 

ЧОС 

-допунска настава 

из српског језика и 

математике 

 

-члан тима за 

самовредновање  

-члан тима за 

стручно 

усавршавање 

-члан тима за 

организацију 

школских приредби 

„Крв живот значи“  

Покрет горана 

Србије ( 1 ученик 

награђен трећом 

наградом) 

 

Фестивал дечје поезије 

„Дечје царство2016“ 

Бања Лука 

„Да сам јунак из 

омиљене књиге – 

школска библиотека 

Покрет горана Србије – 

слободна тема 

 

-једнодневна екскурзија 

Товаришево-Нови Сад ( 

посета Дино парку и 

позоришна представа 

„Пинокио“ 

 

-„Балон журка“ 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у акцијама 

Дечјег савеза 

 

-учешће у акцијама 

Црвеног крста 

 

наставних средстава 

(Креативни центар) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Логос) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Клет) 

-Огледни час  „Дај ми крила 

један круг – обрада (извођење) 

- присутво огледним часовима 

и радионицама: 

-„Мали принц – обрада“ 

( Дарина Милић) 

-„Сабирање и одузимање са 

преласком преко десетице – 

утврђивање“ 

 (Олгица Даниловац) 

-„Х.К.Андерсен „Петоро 

браће“ – обрада (Наташа 

Перић) 

„Виолина“ М.Демак – обрада 

(Драгана Шолаја) 

-„Множење једноцифрених 

бројева и десетица“ (Ксенија 

Рамић) 

-Физичко васпитање.“ 

Елементарне игре за развој 

брзине и спретности 

(директор, педагог) 

-стручна обука „Употреба 



 

 

видео бима“ (Мирјана Којић) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

НАТАША ПЕРИЋ Одељење IV-1 

Редовна настава: 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

Изборна настава: 

Народна традиција 

 

 

ЧОС 

-допунска настава 

из српског језика и 

математике 

-ФООО (први 

цилус) –„Основне 

животне вештине“ 

 

-члан тима за 

организацију 

школских приредби 

 

-члан тима за 

школски сајт 

- организација и 

реализација 

школског 

математичког 

такмичење 

„Мислиша“ 

-учешће на 

школском 

математичком 

такмичењу 

„Мислиша“ ( 2 

ученика – 1 ученик 

учесник републичког 

такмичења) 

-ликовни конкурси: 

„Крв живот значи“  

 

-Рецитаторска секција  

- припрема ученика за 

завршну приредбу 

 

-једнодневна екскурзија 

Товаришево-Нови Сад ( 

посета Дино парку и 

позоришна представа 

„Пинокио“ 

 

-„Балон журка“ 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у акцијама 

Дечјег савеза 

 

-учешће у акцијама 

Црвеног крста 

 

 

стручно усавршавање: 

члан комисије за дежурство на 

завршном испиту( 8 сати) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних срестава (БИГЗ) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава 

(Креативни центар) 

- Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Логос) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава (Клет) 

-Промоција уџбеника 

разредне наставе и других 

наставних средстава 

(Герундиум)) 

-Огледни час  „Х.К.Андерсен 

„Петоро браће“ – обрада „ 

(извођење) 

- присутво огледним часовима 

и радионицама: 

-„Мали принц – обрада“ 

( Дарина Милић) 



 

 

 -„Сабирање и одузимање са 

преласком преко десетице – 

утврђивање“ 

 (Олгица Даниловац) 

-„ Дај ми крила један круг – 

обрада (Живкица Бугарски) 

- „Виолина“ М.Демак – обрада 

(Драгана Шолаја) 

-„Множење једноцифрених 

бројева и десетица“ (Ксенија 

Рамић) 

-Музичка култура:“Суседица“ 

– обрада песме (директор, 

педагог) 

-стручна обука „Употреба 

видео бима“ (Мирјана Којић) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

БОЖО ЕРЦЕГ Одељења V-2, 

VI1,2  VIII 1,2 

 

Редовна настава: 

Српски језик 

 

-допунска настава 

из српског језика 

 

-додатна настава из 

српског језика 

 

 -учешће у акцијама 

уређења школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

стручно усавршавање: 

-члан комисије за шифровање  

( 8 сати) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 



 

 

-припремна настава 

за полагање 

завршног испита 

 

-записничар 

наставничког већа 

 

- члан тима за 

организацију 

школских приредби 

 

ДАНА БЈЕЛИЋ Одељења V-1,VII-1 

-Редовна настава 

српски језик 

-Допунска настава 

српски језик 

-Додатна настав 

српски језик 

 

Одељења:II-1,2 IV-

1,2 

-Редовна настава 

енглески језик 

-допунска настава 

енглески језик 

 

V-VIII – једна 

група: 

Грађанско 

васпитање 

 

-Организација и 

реализација 

школског такмичења 

из српског језика 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у акцијама 

уређења школског 

дворишта и околине 

 

 

стручно усавршавање: 

-члан комисије за прегледање 

на завршном испиту  ( 12 

сати) 

-радионице ( корелација 

српског, немачког и енглеског 

језика): 

-„Божићна радионица“ 

-„Култура“ 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 



 

 

-Члан тима за 

самовредновање  

 

-Члан стручног 

актива за развој 

школског програма 

 

 - члан тима за 

организацију 

школских приредби 

 

СОЊА СТИКИЋ Одељења: 

I1,III1,V1,2,VI 1,2 

VII1,VIII1,2 

Редовна настава: 

Енглески језик 

 

-Допунска настава 

енглески језик 

 

-Додатна настава 

енглески језик 

 

-члан тима за 

заштиту деце од 

злостављања и 

занемаривања 

 -учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у акцијама 

уређења школског 

дворишта и околине 

 

 

стручно усавршавање: 

-Угледни час:  

-Радионице (корелација 

српског, немачког и енглеског 

језика): 

-Christmas 

-History and culture of London 

Присуство  часовима: 

-угледни час немачки језик: 

МИРЈАНА 

РАДИВОКОВ - 

ЛУКИЋ 

Одељења VI1,2 

Редовна настава 

Музичка култура 

 

 -учешће у акцијама 

уређења школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 



 

 

 

РАДОВАН 

МИКАЛАЧКИ 

Одељења V1,2, 

VII1,VIII1,2 

Редовна настава 

Музичка култура 

 

 -Школски хор: 

- химна „Светом Сави“ 

-завршна приредба  

-учешће у акцијама 

уређења школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

ИВАНА 

ВУКАНОВИЋ 

Одељења V-VIII 

Редовна настава 

Ликовна култура 

 

Додатна настава 

ликовна култура 

 

-члан тима за 

организационе 

послове 

- ликовни конкурси: 

„Чуда под лупом“ 

“Дани мог 

детињства“ 

-изложба плаката „Дечја 

недеља“ 

-хуманитарна изложба 

за помоћ оболелим 

ученицима школе 

-тематска изложба 

радова „У сусрет Новој 

години и Божићу“ 

-продајна изложба 

„Новогодишњи вашар“ 

- поставка сценографије 

за прославу школске 

славе „Светог Саве“ 

-изложба ликовних 

радова на тему „Свети 

Сава“ 

-организација посете 

ученика СНП Нови Сад 

– „Двају слуга господар“ 

стручно усавршавање: 

-Угледни час:  

-Присуство часовима: 

-Стручно предвање: Правила 

повезивања и коришћења 

пројектора у настави 

(М.Којић) 

-Ликовне колоније: 

Силбаш (март2016) 

ОСО „Милан Петровић“ Нови 

Сад (јун 2016) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

 

 



 

 

-изложба плаката „Дан 

планете Земље“ 

-Тематска изложба 

поводом Ускрса 

-продаја осликаних јаја 

и ликовних радова 

-изложба „Дани ромске 

традиције“ 

- организација посете 

ученика СНП – „Ујеж“ 

-осликавање школског 

контејнера 

-осликавање симбола 

испред учионице за 

ликовну културу 

-ушешће у 

хуманитарним акцијама 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у акцијама 

уређења школског 

дворишта и околине 

 

 

 

ГОРДАНА 

ГЛАМОЧАНИН 

Одељења V-VI 

Редовна настава 

Историја  

 - учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

стручно усавршавање: 

-Учешће у раду комисије за 

преглед тестова на завршном 



 

 

 

-Допунска настава 

историја 

 

-ИсторијаII иIII 

циклус ФООО 

 

-Географија IIиIII 

циклус ФООО 

-Припремна 

настава за 

полагање завршног 

испита 

ФООО 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

испиту (10 сати) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

МИРА ПИЛИПОВИЋ Одељења V-VIII 

Редовна настава 

Географија  

Допунска настава 

географија 

Додатна настав 

географија 

Припрема за 

завршни испит 

географија 

 

 - учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

стручно усавршавање: 

-Учешће у раду комисије за 

преглед тестова на завршном 

испиту (10сати) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

МИРЈАНА ГРУЈИЋ Одељења VII1-

VIII1,2 

Редовна настава 

Биологија  

 

 -горанска радионица у 

Еколошком центру 

„Радуловачки“ у 

Сремским Карловцима 

- Дом здравља Бачка 

стручно усавршавање: 

-Учешће у раду комисије за 

преглед тестова на завршном 

испиту (10 сати) 

Угледни часови: 



 

 

-допунска настава 

-додатна настава 

-Припремна 

настава за 

полагање завршног 

испита 

 

-Редовна настава 

ФООО: 

Биологија(II,III),  

Математика (II) 

Предузетништво 

(II,III) 

 

Припремна настава 

за полагање 

завршног испита 

ФООО 

-члан тима 

„Пољопривредна 

производња“ 

Паланка – предавање о 

срчаном застоју и 

практична вежба – 

масажа срца и вештачко 

дисање 

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-часови предметне наставе у 

четвртом разреду – биологија 

( 2 часа) 

- „Срце и крвни судови“ – 

обрада (директор, педагог) 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

ТАТЈАНА 

РАЂЕНОВИЋ 

Одељења: VI1,2 

VII 1,VIII1,2 

Редовна  настава 

Физика 

 

-Допунска настава 

 

-Припремна 

настава за завршни 

испит 

 - учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

стручно усавршавање: 

-Учешће у раду комисије за 

преглед тестова на завршном 

испиту (10 сати) 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 



 

 

 

АНА АЈДЕР Одељења: VII1, 

VIII1,2 

Редовна настава: 

Хемија  

 

Допунска настава 

ЧОС 

 

Припрема за 

полагање завршног 

испита 

- ФООО: 

Физика и (II и III 

циклус) 

 Хемија (II и III 

циклус) 

Примењене науке 

(III циклус) 

 

-Припрема за 

полагање завршног 

испита ФООО 

-школско такмичење  

-општинско 

такмичење ( 4 

ученика – два се 

пласирала на 

окружно такмичење) 

-окружно такмичење 

(2 ученика) 

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

стручно усавршавање: 

-Учешће у раду комисије за 

преглед тестова на завршном 

испиту (10 сати) 

-„Мој ученик – жртва, 

починилац или посматрач 

насиља“  (8 сати) 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

МАРИЈА КОСОВАЦ Одељења 

VI1,2,VII1,2 

Редовна настава: 

Математика 

 

Допунска настава 

математика  

 

-Општинско 

такмичење 2 ученика 

-математичко 

такмичење 

„Мислиша“ 

 Стручно усавршавање: 

-5 модула семинара „Основе 

учења и наставе“ у оквиру 

„Развионице“ 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

- рад на школском сајту 



 

 

Додатна настава 

математика  

 

Припремна настава 

за полагање 

завршног испита 

 

ЧОС 

 

Редовна настава 

ФОООIII циклус 

Математика  

 

Припремна настава 

за полагање 

завршног испита 

ФООО 

 

-Учешће у раду комисије за 

преглед тестова на завршном 

испиту 

- дводневна екскурзија у 

Аранђеловац 

СОЊА ШИЈАКОВ Одељења 

VI1,2,VII1 

Редовна настава: 

Математика 

 

Допунска настава 

математика  

Додатна настава 

математика  

 

-организација и 

реализација 

школског 

математичког 

такмичења„Мислиша 

-општинско 

тамичење из 

математике( 

2ученика) 

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

- учешће у раду стручних 

органа школе 

МИРЈАНА КОЈИЋ Одељења V-VIII 

Редовна настава 

Техничко и 

-„Дани безбедности 

у саобраћају“ (5 

ученика, 2 друга 

-Саобраћајна секција.  

 

- учешће у акцијама 

Стручно усавршавање: 

-„Начин заштите младих од 

опасности и злостављања на 



 

 

информатичко 

образовање 

 

Додатна настава  

 

Редовна настава 

ФООО 

Дигитална 

писменост (I,II,III 

циклус) 

 

-члан тима за 

уређивање 

школског сајта 

места) 

-ТИО – школско 

такмичење (16 

ученика) 

-ТИО – општинако 

такмичење (12 

ученика- 4 ученика 

пласирала се на 

окружно такмичење) 

-ТИО – окружно 

тамичење 

„Шта знаш о 

саобраћају“ (7 

ученика) 

-Републичка смотра 

кратког ђачког 

филма „Филмић 

2016.“ : 

Тим „Крила 

Товаришева“ – филм 

на тему „Моја дечја 

права“ – спевијална 

награда за монтажу 

Тим „Три мускетара“ 

– филм на тему 

„Бити паметан на 

интернету“ - 

похвалница 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-блог 

 

инетрнету“ (24 сата) 

-„Деца са сметњама у развоју 

и препоруке за рад са њима“ 

(16 сати) 

-ECDL on lineобука 

наставника за Модул 4: 

Табеларне калкулације у 

програму  MS Excel 2010 (20 

сати) 

-„Пројект метода и 

проблемска настава уз 

подршку ИКТ“ ( 8 сати) 

.Супервизор на завршном 

испиту (12 сати) 

-Стручно предавање 

.“Оснаживање запослених у 

школским управама за 

подршку школи у заштити 

ученика од дигиталног 

насиља“ 

-Стручно предавање 

(одржала): Правила 

повезивања и коришћења 

пројектора у настави“ 

- учешће у раду стручних 

органа школе 

-учешће на конкурсу 

„Дигитални час“ 

МИЛОШ 

КОМАТИНА 

Одељења: V-VIII 

Редовна настава: 

Физичко васпитање 

-организација 

општинског 

такмичења у 

-Фудбалска секција 

 

-организација и 

Стручно усавршавање: 

-Учешће у раду комисије за 

дежурство на завршном 



 

 

Изборна наставаV-

VIII – одбојка  

 

 

-Члан тима за 

самовредновање 

-члан тима за 

организационе 

послове 

фудбалу 

-организација 

окружног такмичења 

у фудбалу 

-учешће на 

општинском 

такмичењу у 

фудбалу (ученици) 3. 

место 

-учешће на 

општинском  

такмичењу у 

фудбалу (ученице) 1. 

место 

-учешће на 

окружном 

такмичењу у 

фудбалу (ученице) 3. 

место 

 

-организација 

јесењег и пролећног 

кроса 

реализација јесењег и 

пролећног кроса 

 

-организација и 

реализација недеље 

школског спорта ( мали 

фудбал, одбојка, стони 

тенис, баскет, шах) 

 

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

испиту (8 сати) 

Присуство угледном часу:„Рад 

са табелама – оквири и 

сенчење“ 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

 

ЂУРО РОДИЋ Одељења I-VIII 

Изборна настава 

Веронаука  

 

-ЧОС 

 

-члан тима за 

организационе 

-„Божићно квиз“ ( 

екипа од 4.ученика 

заузела 3. место) 

-Организација и 

реализација приредбе 

поводом Светог Саве 

 

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 



 

 

послове -учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

 

МАРИЈА ВУРДЕЉА Одељења V-VIII 

Изборна настава 

Немачки језик 

 

Допунска настава 

немачки језик  

 - учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

Стручно усавршавање: 

-угледни час у IV разреду: 

„Erste Kontakte“ 

-угледни час: 

-присуство угледним 

часовима: 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

СНЕЖАНА 

ПОПОВИЋ 

Одељења V-VIII 

Изборна настава: 

Информатика и 

рачунарство 

 

-члан тима за 

уређивање 

школског сајта 

-Тесла инфо куп  

-општинско 

такмичење (2 

ученика  

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

Стручно усавршавање: 

-„Дигитално насиље –мере 

заштите на друштвеним 

мрежама 

-Угледни час: „Рад са 

табелама – оквири и сенчење“ 

-Угледни час у четвртом 

разреду – „Увод у предмет“ 

-Угледни час у четвртом 

разреду- „Упознавање са 

Windows оперативним 

системом и покретање 

апликације „Интерактивна 

енциклопедија“ 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 



 

 

СНЕЖАНА 

НЕСТОРОВИЋ 

Одељења V1,2 

VI1,2 

Редовна настава 

Биологија  

 

-допунска настава 

-додатна настава 

 

-оптунско такмичење 

из биологије ( 

2ученика 6.разреда, 3 

ученика 5. Разреда, 3 

место на окружном 

такмичењу 

- учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

ЉИЉАНА 

ВУКОВЉАК 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

Тим за борбу 

против насиља  

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

 - учешће у акцијама 

уређења  школског 

дворишта и околине 

 

-учешће у реализацији 

јесењег и пролећног 

кроса 

 

-трибине за родитеље: 

„Модерни принципи 

васпитања; „Психофизичке 

карактеристике деце 

предшколског узраста.развој 

дивергентног мишљења“; 

„Подстицање раног развоја 

кроз употребу играчака и 

дидактичких средстава од 

природног материјала“ 

-учешће у организацији и 

реализацији Новогодишњег 

вашара 

- присуство излагању 

стручних тема на седницама 

наставничког већа 

-учешће у акцијама уређења 

школског дворишта и околине 

-учешће у раду стручних 

органа школе 

 

 

 



 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА „МОЈА ОСНОВНА ШКОЛА“ 

 

 Потпуно се 

слажем 

Делимично 

се слажем 

Не слажем 

се 

Потребно ми 

је још 

информација 

 IV VIII IV VIII IV VIII IV VIII 

1.Некада радим на часу 

у пару са 

другом/другарицом 

83,87 72,00 6,45 20,00 9,67 4,00 / 4,00 

2.Некада је одељење 

подељено у радне 

групе 

93,54 66,67 6,45 29,17 / 4,17 / / 

3.Помажем 

другу/другарици у 

раду када им тешко 

иде 

83,87 78,26 9,67 17,39 6,45 / / 4,35 

4.Моји 

другови/другарице ми 

помажу у раду када 

мени тешко иде 

96,77 70,83 3,22 25,00 / / / 4,17 

5.Мој рад је истакнут 

на зиду/паноу да га 

други виде 

77,41 45,83 22,58 33,33 / 20,83 / / 

6.Мој 

наставник/наставница 

воли да чује моје идеје 

87,09 26,09 6,45 69,57 3,22 8,69 3,22 4,35 

7.Мој 

наставник/наставница 

воли да ми помогне у 

раду 

96,77 52,17 3,22 39,13 / / / 8,69 

8.Волим да помогнем 

наставнику/наставници 

када треба да се уради 

неки посао 

93,54 50,00 6,45 50,00 / / / / 

9.Мислим да су 

правила у нашем 

одељењу праведна 

87,09 41,67 12,90 45,83 / 12,50 / / 

10.нека деца у мом 

одељењуназивају друге 

ружним именима 

22,58 54,17 51,61 12,50 16,12 33,33 9,67 / 

11.Понекад сам 

изложен насилном 

понашању на 

игралишту 

3,22 4,17 / / 48,38 87,50 48,38 / 



 

 

 

12.Кад год се осећам 

несрећно у школи, ту 

је неко од одраслих да 

ме саслуша и пружи 

помоћ 

100,00 29,17 20,83 / 50,00 / / / 

13.Када се деца у 

одељењу свађају, 

наставник/наставница 

праведно разреши 

свађу 

96,77 65,22 3,22 17,39 / 17,39 / / 

14.Мислим да 

постављање циљева за 

полугодиште помаже 

побољшању мог рада 

96,77 59,09 3,22 40,9 / / / / 

15.Некада ми 

наставник/наставница 

помогне да изаберем 

шта да радим 

70,96 34,78 29,03 34,78 / 30,43 / / 

16.Задовољан/на сам 

кад добро урадим 

задатак 

100 91,30 / / / 8,69 / / 

 

 

 Анализа резултата упитника „Шта ми се свиђа а шта не у мојој школи“ 

 

 

 IV VIII 

СВИЂА 

МИ СЕ 

Највише: 

-учитељица и сви наставници 

-физичко 

-када су чисте клупе и учионице 

 

Остало: другови, што ми се 

помогне, што им учитељица 

објасни, награђивање, похвала, 

школско двориште 

Највише:  

-дружење 

-школско двориште 

-теретана 

-спортске активности 

Остало: библиотека, рад 

наставника, неки предмети ( 

физика, хемија, српски, немачки, 

историја, физичко), одмори 15 

минута, спортска хала, столови и 

столице, учење 

НЕ 

СВИЂА 

МИ СЕ 

Највише:  

-ишаране клупе, искидане 

столице 

Непријатан мирис и неуредан 

ВЦ 

-смеће по школском дворишту 

 

Остало: туча, свађа, 

Највише: 

-туче и свађе 

-превише прашине 

-неуредан ВЦ 

-оштећене столице, покидани и 

исписани столови 

 

Остало: ругање, лоше понашање 



 

 

 

задиркивање, псовке, галама, 

хладноћа у неким учионицама, 

напуцавање лоптим, стајање у 

трпезарији, ишарани зидови, 

ометање на часу док се ради, 

мало справа за игру, хвалисави 

ученици 

ученика, неки предмети , 

понашање неких наставника, 

пречаси, одмор 5 минута, 

умишљено друштво, галама, 

неуредна школа и учионице, 

наставници који не објасне лепо а 

много очекују од нас, спори 

компјутери, неправда 

 

 Анализа резултата завршног испита 

 

 

Српски језик:  

 

Математика: 

 

Комбиновани тест 

Предмет      %школа   % општина 

Основни ниво 75% 

Средњи ниво 34% 

Напредни ниво 6% 

 

Основни ниво: 66% 

Средњи ниво 41% 

Напредни ниво 19% 

 

Физика         29,75%       41,25% 

Хемија          26%            46,67% 

Биологија     47%            62,6% 

Географија   44,75%       65% 

Историја       64%            80,5% 

 

 

 На завршном испиту школа није достигла ни један  ниво у предвиђеном  

проценту. Проценат тачно урађених задатака на комбинованом тесту значајно је 

мањи од просека општине. По нашем искуству резуллтати завршног испита 

директно зависе од броја ученика ромске националности у генерацији. У овој 

генерацији било их је 7 од 31 ученика. Они веома много изостају из школе, не 

похађају допунску наствау и  веома ретко достигну основни ниво . 

 

 Иста ситуација је и са успехом у школи. Потребно је побољшати начин рада, 

обезбедити редовно похађање наставе како би им се помогло да повећају ниво и 

квалитет знања.  Потребно је инсистирати на изради ИОП-а у вишим разредима. 

 

ИОП-и у вишим разредима 

 

  СТИО је израдио обрасце за припуљање података о ученицима за израду 

педагошког  профила и план активности. Сачињени су ИОП-и за 10 ученика петог 

и шестог разреда. Наставници су поднели извештај о реализацији планираних 

активности.  Потребно је обезбедити боље функционисање ИОП тимова.  

 У реализацији ИОП-а у вишим разредима још има несигурности и 

недоумица у вези оцењивања, прилагођавања завршног испита. Потребно је у 

наредној години обавезно одржати семинар на ову тему. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗВЕШРАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

 

1.Стручно усавршавање ван установе (период 1. 07.2014 – 30.06.2019.): 

- У школи у току школске године није организован семинар за све раднике 

школе. Поједини наставници сакупили су бодове кроз учешће у пројекту 

„Развионица“, похађањем  семинара у другим школама у којима раде, 

електронским путем ( семинари које су сами финансирали) или кроз 

реализацију завршног испита. 

- Тренутно стање остварених сати стручног усавршавања, на основу података 

са којима Тим располаже, је следеће: 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ САТИ 

ЈОВАНОВ ДУШАН 96 

ЕДИТА ШИЈАКОВ 96 

МИРЈАНА КОЈИЋ 84 

АНА АЈДЕР 66 

МАРИЈА КОСОВАЦ 50 

ДАНА БЈЕЛИЋ 50 

МАРИЈА ВУРДЕЉА 48 

КСЕНИЈА РАМИЋ 16 

ТАТЈАНА РАЂЕНОВИЋ 10 

МИРЈАНА ГРУЈИЋ 10 

ГОРДАНА ГЛАМОЧАНИН  10 

МИРА ПИЛИПОВИЋ 10 

ДАРИНА МИЛИЋ 8 

ДРАГАНА ШОЛАЈА 8 

НАТАША ПЕРИЋ 8 

ЖИВКИЦА БУГАРСКИ 8 

МИЛОШ КОМАТИНА 8 

ШЕЋА КОЛОМПАР 8 

БОЖО ЕРЦЕГ 8 

ОЛГИЦА ДАНИЛОВАЦ 8 

 

 

2.Стручно усавршавање у установи: 

- Одржани часови стручногусавршавања: 

1) „Сабирање и одузимање са преласком преко десетице“ – Олгица 

Даниловац 

2)“Мали принц“ – Дарина Милић 

3)“Множење једноцифрених бројева и десетица“ – Ксенија Рамић 

4)“Виолина“Мирослав Демак – Драгана Шолаја 

5) „Петоро браће“ Х.К.Андерсен – Наташа Перић 

6)„Дај ми крила један круг“ – Живкица Бугарски 

7)Соња Стикић 

8) Марија Вурдеља 

9) „Рад са табелама: оквири и сенчење“ – Снежана Поповић   



 

 

 

- Одржани часови предметне наставе у четвртом разреду: 

1)Увод у предмет Информатика и рачунарство – Снежана Поповић 

2) Упознавање са Windows оперативним системом и покретање апликације 

„Интерактивна енциклопедија“ – Снежана Поповић 

3)Марија Вурдеља 

- Одржане радионице: 

 1) „Семафор осећања“ – Дарина Милић 

 2)“Божић“ – корелација предмета српски, енглески и немачки језик: Дна 

Бјелић, Марија Вурдеља, Соња Стикић 

 3) „Култура“ - корелација предмета српски, енглески и немачки језик: Дна 

Бјелић, Марија Вурдеља, Соња Стикић 

- Није било стручних тема на наставничком већу 

- Одржана је стручна обука Мирјане Којић – Правила повезивања и 

коришћења пројектора у настави 

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 

Извештај о раду Наставничког већа 

 

Датум  Дневни ред 

18.08.2015. 1.Актуелни проблеми: 

-норма часова за све предмете 

-одељенска старешинства 

2. Питања и предлози 

28.08.2015. 1. Календар васпитно образовног рада за шк.2015/16 

2.Активности везане за почетак редовне наставе 

3.Питања и предлози 

30.10.2015. 1.Анализа успеха на крају 1.наставног периода 

шк.2015/16 

2.Извештај стручног тима за инклузивно образовање 

3.Актуелни проблеми у школи 

4.Разно 

28.12.2015. 1.реализација васпитно-образовног рада на крају 

1.полугодишта шк.2015/16 

а) табеларни извештај о успеху ученика у учењу и 

владању 

б) реализација фонда часова редовне, допунске и 

додатне наставе 

2.Извештај директора о раду у 1.полугодишту 

3.Разно 

29.03.2016. 1. Информација о упутству за избор уџбеника 

2.Разно 

5.04.2016. 1.Анализа успеха на крају 3.наставног периода 

2.Реализација часова редовне, додатне, допунске 



 

 

 

наставе и слободних активности 

3.Информација о избору уџбеника 

4. Актуелна дешавања у школи 

5.Разно 

 

6.06.2016. 1. Анализа успеха ученика 8.разреда на крају 

шк.2015/16. 

2.Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе 

3. Избор ученика генерације 

22.06.2016. 1. Реализација васпитно-образовног рада на крају шк. 

2015/16 године: 

а) Табеларни извештај о успеху ученика у учењу и 

владању 

б) реализација часова редовне, допундке, додатне 

наставе и слободних активности 

2. Похваљивање и награђивање ученика за одличан 

успех у учењу и владању 

3. Извештај о завршном испиту 

4. Питања и предлози 

30.06.2016. 1. извештаји о раду наставника 

2. Извештаји о раду школских тимова 

3.Школски календар за шк.2016/17 

4.Актуелни проблеми 

5. Питања и предлози 

 

Извештај о раду одељенских већа 
 

Датум Дневни ред 

29.10.2015. 1. Успех ученика на крају 1.наставног периода 

2.Изостанци ученика 

3.Владање 

23.12.2015. Успех ученика на крају 1.полугодишта шк.2015/16 

2.Изостанци ученика 

3. Владање 

4.04.2016. Успех ученика на крају 3.наставног периода 

шк.2015/16 

2.Изостанци ученика 

3. Владање 

3.06.2016. 1.Успех ученика 8.разреда на крају шк.2015/16 

2.Изостанци ивладање ученика 

3. Предлог за Вукове дипломе, посебне дипломе и 

ученика генерације 

21.06.2016. 1.Успех ученика 1.-7. на крају 2015/16 године 

2.Изостанци и владање ученика 

3. Договор о прослави Дана школе 



 

 

 

 

Извештај о раду стручних већа 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

7.Септембар 2015. 

 

1. -Додатна настав организоваће се из предмета: математика ( Марија Косовац, 

Соња Шијаков), хемија ( Ана Ајдер), биологија ( Снежана Несторовић).  

- слободне активности : фудбалска секција и шах. Школа је и ове године домаћин 

општинског такмичења у фудбалу. 

 

2. Договор да се у распоред прво унесу писмени задаци , па након тога контролни у 

складу са правилником. Обавезно уписати  планиране писмене провере у Дневник 

ВО рада 

 

3. Иницијални тестови су припремљени делом и урађени. Сачинити извештај о 

резултатима за свако одељење и уколико је потребно испланирати обнављање 

градива и додатно појашњење како би ученици могли да прате ново градиво. 

 

4. Наставу у ФООО држаће ове школске године Марија Косовац, Мирјана Грујић, 

Мирјана Којић и Ана Ајдер 

 

5. Уколико буду дозволили временски услови крос ће се оджати у оквиру акције 

крос РТС-а, ако не у наредном договореном термину 

 

21.Јануар 2016. 

 

 

1. Успех ученика је задовољавајући осим за ученике ромске националности који 

веома много изостају са наставе. Поребно је израдити ИОП-е за ученике 5.и 6. 

разреда: Небојша Пап, Драган Николић, Давид Галамбош, Саша Ђорђевић, Денис 

Николић, Драгица Павел, Срђан Јованов, Милица Јованов, Дамир Јованов, Данијел 

Јовановић, Ивица Николић.  

 

2. Ученици се припремају за такмичења из математике, хемије, биологије и ТИО. И 

ове године Мирјана Којић припремаће ученике за такмичење „Шта знаш о 

саобраћају“. Одржаће се школска такмичења и најуспешнији ученици ће бити 

пријављени на општинско такмичење. У школи ће бити организовано и школско 

такмичење „Мислиша“ –материјал је већ стигао.  На општинском такмичењу у 

малом фудбалу Дечаци су заузели треће,а  девојчице прво место. Окружно 

такмичење за девојчице у малом фудбалу одржано је такође у школи, екипа школе 

заузела је треће место. Ученици школе припремају се и за учешће на Тесла инфо 

купу. Такође Мирјана Којић са две екипе ученика припремаће два кратка филма за 

„Филмић 2016“ 

 



 

 

 

3. У оквиру стручног усавршавања одржани су огледни часови из немачког и 

енглеског језика. Потребно је да сви пријављени наставници одрже часове као би 

сви могли да сакупе потребан број сати.  Мирјана Којић похађа он-лајн семинаре 

које сама финансира. Потребно је да школа организује семннар за све како би 

сакупили сате стручног усавршавања. До сада сате имају само учесници у 

реализацији завршног испита 

11.Април 2016. 

 

1. По традицији у недељи школског спорта организоваће се турнири у одбојци, 

малом фудбалу, шаху, баскету. У тој недељи биће скраћени часови када буде 

турнир у фудбалу јер ту има највише екипа. Ученици желе да позову наставника у 

пензији Ђорђа Бугарског да суди на утакмицама. 

 

2. Припреме за полагање завршног испита су почеле  после зимског распуста. 

Тешко је наћи термин. Наставници који раде у више школа држе 6.и7. час или 

претчас. Остали долазе у супротну смену. Ученици су цео дан у школи. Сви имају 

збирке , долазе редовно и заинтересовани су за рад.  

 

3. Потребно је прикупљати докуметацију  за ученике који раде по ИОП-у. 

Формирати фасциклу у којој ће се чувати наставни листићи и остали радови као 

потврда рада у складу са планом. У извештај о реализацији успеха треба уврстити и 

мишљење о напредовању ученика који раде по ИОП-у. 

 

3.Јун 2016. 

 

 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК УСПЕХ 

Техничко и 

информатичко 

обеазовање 

Ружица Петковић 5.раз. 

 

Стеван Бошков 5.раз. 

 

Александра Аћимов 6.раз. 

 

Маја Павловић 8.раз. 

2.место на општинском 

такмичењу 

1.место на општинском 

такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

Сви пласирани на 

окружно такмичење 

Хемија Милица Станојев 7.раз 

 

Ђорђе Станојев 7.раз. 

2.место на општинском 

такмичењу и учешће на 

окружном такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

Биологија Јована Попов 5.раз. 3.место на окружном 

такмичењу 

„Тесла инфо куп“ Тамара Михаило 8.раз 

Паја Кећански 8.раз. 

Учешће на општинском  

такмичењу 



 

 

 

Мали фудбал Екипа школе – ученици 

 

Екипа школе - ученице 

3.место на општинском 

такмичењу 

1.место на општинском 

такмичењу и 3.место на 

окружном такмичењу 

Дани безбедности у 

саобраћају 

Ђорђе Панић 4.раз. 

Миленко Марјановић 7.раз. 

2.место 

2.место 

Кратки дечији 

филм „Филмић“ 

„Крила Товаришева“ – Олга 

Панић, Паја Кећански: „Моја 

дечја права“ 

„Три мускетара“ – Жарко 

Станојев, Милош Ранисављев, 

Милан Кисо: „Бити паметан на 

интернету“ 

Специјална награда за 

монтажу 

 

Похвалница  

 

-учешћем и резултатима ученика на школским такмичењима можемо бити 

задовољни. Организовано је школско такмичење „Мислиша“ али се ученици виших 

разреда нису пласирали на даље такмичење. 

 

2. Припремна настава за ученике осмих разреда организоваће се  у току две недеље 

по распореду када су иначе имали часове у редовној нас 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

7.Септембар 2015. 

 

1. -Додатна настава организоваће се из предмета: српски и енглески језик, историја 

и географија.  

-слободне активности – ликовна секција (Ивана Вукановић) уређиваће паное 

поводом пригодних датума; Радован Микалачки водиће хор 

 

2. Договор да се у распоред прво унесу писмени задаци , па након тога контролни у 

складу са правилником. Обавезно уписати  планиране писмене провере у Дневник 

ВО рада 

 

3. Иницијални тестови су припремљени делом и урађени. Сачинити извештај о 

резултатима за свако одељење и уколико је потребно испланирати обнављање 

градива и додатно појашњење како би ученици могли да прате ново градиво. 

 

4. Наставу у ФООО држаће ове школске године Гордана Гламочанин 

 

21.Јануар 2016. 

 

1. Успех ученика је задовољавајући осим за ученике ромске националности који 

веома много изостају са наставе. Поребно је израдити ИОП-е за ученике 5.и 6. 

разреда: Небојша Пап, Драган Николић, Давид Галамбош, Саша Ђорђевић, Денис 



 

 

 

Николић, Драгица Павел, Срђан Јованов, Милица Јованов, Дамир Јованов, Данијел 

Јовановић, Ивица Николић.  

 

 

2. Ове школске године ученици нису заинтересовани за школска такмичења  из 

друштвене групе предмета. Ученици су се пријавили за такмичења из математике, 

биологије и хемије.   

 

 

3. У оквиру стручног усавршавања одржани су огледни часови из немачког и 

енглеског језика. Потребно је да сви пријављени наставници одрже часове као би 

сви могли да сакупе потребан број сати.  Потребно је да школа организује семннар 

за све како би сакупили сате стручног усавршавања. До сада сате имају само 

учесници у реализацији завршног испита 

 

 4. Приредбу поводом прославе Светог Саве припрема Ђуро Родић. Ивана 

Вукановић урадиће сцену. Радован Микалачки увежбаће са хором Химну Светом 

Сави. Прослави ће присуствовати свештеник који ће обавити  резање славског 

колача. На прославу ће бити позвана Милена Протић , рођака Милете Протића која 

сваке године обезбеди вредне поклоне за школу. 

 

12.Април  2016. 

 

1. Припреме за полагање завршног испита су почеле  после зимског распуста. 

Тешко је наћи термин. Наставници који раде у више школа држе 6.и7. час или 

претчас. Остали долазе у супротну смену. Ученици су цео дан у школи. Сви имају 

збирке , долазе редовно и заинтересовани су за рад.  

 

 

2. Потребно је прикупљати докуметацију  за ученике који раде по ИОП-у. 

Формирати фасциклу у којој ће се чувати наставни листићи и остали радови као 

потврда рада у складу са планом. У извештај о реализацији успеха треба уврстити и 

мишљење о напредовању ученика који раде по ИОП-у. 

 

2.Јун   2016. 

 

1. Ученици школе нису учествовали на школским такмичењима. Овом чињеницом 

не можемо бити задовољни. Потребно је наредне школске године мотивисати 

ученике да се пријаве за такмичења из ове групе предмета. Такође је потребно 

заинтересоавти ученике за литерану секцију, како би учествовали на литерарним 

конкурсима.  Наредне школске године покренути драмску секцију, у евентуално 

укључити ученике у рецитаторско такмичење. 

 

 



 

 

 

2. Припремна настава за ученике осмих разреда организоваће се  у току две недеље 

по распореду када су иначе имали часове у редовној настави. Поправних испита 

неће бити. 

 

3. У релизацији завршне приредбе учествоваће Дана Бјелић и Божо Ерцег ( 

водитељи програма и најаве). Радован Микалачки спремиће музичке тачке. 

Позваћемо Ђурђину Ристић која је написала химну школе да је са хором изведе на 

зав 

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. 

На стручном већу разредне наставе реализоване су теме: процедура израде 

ИОП-а; „План рада одељенског старешине“ 

 

 СТРУЧНИ АКТИВ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

7.09.2015 

1.усвојен план рада актива. За председника изабрана Ксенија Рамић 

2. Додатна настав биће извођена у 4. Разреду и то једном недељно по распореду 

часова из математике и српског језика. 

3.Секције: литерарна – Живкица Бугарски; ритмичка – Драгана Шолаја, драмска – 

Дарина Милић- рецитаторска – Наташа Перић. Дечји савез – Олгица Даниловац и 

Ксенија Рамић- Црвени крст – Дарина Милић 

4. Ученици који заостају у савладавању наставног садржаја : Немања Палишаки, 

Иван Јованов, Ђорђе ЈОванов, Слађан Смољански, Рајка Шајин, Лидија Јованов, 

Саманта Николић и Радинка Лакатуш 

5.Што пре урадити иницијалне тестове ради увида у стечена знања ученика 

28.10.2015. 

Дечја недеља траје од 3.-9-октобра . Мото је „Нећу да бргам, хоћу да се играм“ 

Олгица и Ксенија су сачиниле програм Дечје недеље 

3.02. 2016. 

1.већина ученика на крају првог полугодишта има позитиван успех и примерно 

владање. Ученици који раде по ИОП-у напредују у складу са планираним 

2.сви часови су реализовани 

3. ученици ће учествовати на математичком такмичењу „Мислиша“ 

4. Ове школске године треба да се одаберу уџбеници који ће бити коришћени 

следеће 4 школске године. Због тога ће чланови актива посећивати промоције 

издавачких кућа како би одабрали што квалитетнији уџбеник. 

29.03.2016 

1.успех на крају трећег наставног периода је у скалду са очекиваним.  

2.У наредним школским годинама користиће се уџбеници издавачке куће „Клет“ 

25.05.2016 

1.Министарство просвете расписало је конкурс „Беспалтни уџбеници“ за наредну 

школску годину. На конкурсу могу учествовати ученици који нису у могућности да 



 

 

 

купе уџбенике. Потребно је прикупити одређену документацију од тих ученика, 

написати списак и предати секретару школе. Активности око бесплатних уџбеника 

учитељи ће спроводити са Шећом Коломпар. 

2. подељена су задужења око обележавања Дана школе. 

14.06.2016. 

1. реализовани су сви планирани часови. 

2. Успех ученика је задовољавајући. Нема слабих оцена. 

3. сви ученици који су остварили одличан уаспех биће похваљени. Ученици који су 

освојили места на такмичењима биће јаво похваљени на завршној приредби 

4. успех на такмичењима 

 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК УСПЕХ 

Математика  Јована Ненадић 4.раз 2.место на окружном 

такмичењу 

 

Хемија Милица Станојев 7.раз 

 

Ђорђе Станојев 7.раз. 

2.место на општинском 

такмичењу и учешће на 

окружном такмичењу 

3.место на општинском 

такмичењу 

Покрет горана 

Србије –ликовни 

конкурс 

Дејан Перић 2.раз. 

 

 

3.место  

 

„Мислиша“ 

 

Дејан Перић 2.раз. 

 

Никола Данилов 2.раз. 

 

Дамјан Сомборац 2.раз. 

 

Јована Ненадић 4.раз. 

Похвала на републичком 

такмичењу 

Учесник републичког 

такмичења 

Похвала  

 

Похвала  

 

„Божићни квиз“ Екипа школе (3.раз.)  3.место 

Дани безбедности у 

саобраћају 

Ђорђе Панић 4.раз. 

 

2.место 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Чланови:  
Олгица Даниловац (председник) 

Дана Бјелић (записничар) 

Едита Шијаков 



 

 

 

Гордана Гламочанин 

Вуковљак Љиљана 

 

На почетку школске године 2015/2016. Стручни актив за развој Школског 

програма је учествовао у изради Школског програма, Годишњег плана рада школе, 

глобалних и оперативних планова. 

Обавеза дежурства у школи, коју су наставници добили утврђеним 

распоредом, одвијала се регуларно. 

Пратили смо рад Ђачког парламента, који је, након избора председника и 

заменика председника, осмишљавао ученичке активности. Ученици шестог разреда 

су предложили да се за ученике V-VIII разреда организује хуманитарни турнир у 

малом фудбалу. Турнир је одржан 28.09.2015. и прикупљени новац је упућен као 

помоћ за лечење нашег ученика Небојше Недимовића.  

У оквиру Дечије недељеорганизована су још два турнира – један у одбојци 

(такође хуманитарног карактера) и други у компјутерским игрицама, у којем су 

учествовали и ученици нижих разреда. 

Два дана су ученици осмих разреда преузели улогу наставника и одржали наставу 

на неким часовима. 

Ученици су у сарадњи са наставницом Ликовне културе организовали хуманитарну 

продајну изложбу радова „Дечија недеља“, подршку излечењу наших ученика 

Небојше Недимовића и Данијела Јованова.Учествовали су и у Шареном кросу, а на 

крају Дечије недеље седмаци и осмаци су се забавили на заједничкој журки. 

Ђаци I-IV разреда су креирали „балоне жеља“, којима су украсили двориште, 

писали поруке подршке Данијелу и Небојши и изводили заједничке игре „Сви у 

једном колу“. 

 

На предлог Ђачког парламента 31.10.2015. је за ученике организована журка – 

маскенбал. 

Одржана је и Недеља школског спорта 7-10. децембра 2015. са турнирима у 

фудбалу, одбојци, баскету и шаху. 

 

План и програм наставних и ваннаставних асктивностије у току школске 

године реализован у потпуности (евиденција у Дневницима рада и извештају 

педагога Школе). 

Припремни предшколски програм је ове године остварен са групом од 14 

деце. 

У целости је реализованплан и програм Функционалног основног 

образовања одраслих. 

У току школске године је један кабинет преуређен у мултимедијални, 

опремљен рачунаром и пројектором, затим, реновиран је под у ходнику школе, а у 

више наврата радило сеи на уређењу школског дворишта. 

У децембру су организоване две забаве за ученике: „Балон журка“ за ученике 

I-IVразреда и полугодишња журка за старије ученике. 

Ученици I-IVразреда су учествовали на следећим литерарним и ликовним 

конкурсима: Крв живот значи (литерарни и ликовни), Бања Лука (литерарни), 



 

 

 

Здрав осмех (литерарни) и Покрет горана Србије – слободна тема (ликовни и 

литерарни). 

Ученици V-VIIIразреда су учествовали на ликовним конкурсимаКрв живот 

значи, Покрет горана Србије – слободна тема, у изложби радова „Дечија недеља“, 

у хуманитарној изложби подршке Небојши Недимовићу и Данијелу Јованову, на 

„Новогодишњем вашару“ (продаји радова рађених на часовима Ликовне културе), у 

изради сценографије „Свети Сава“, на „Ускршњем вашару“ (осликавање и продаја 

дрвених јаја), на осликавању контејнера у дворишту школе, припреми простора за 

матуру ученика VIIIразреда и припреми сценографије за Дан школе. Учествовали 

су и на литерарном конкурсуМатерња мелодија и образовање. 

 

Стручни тим за инклузивно образовање је на почетку школске године 

предложио прилагођавање наставних садржаја, метода и облика рада за 16 ученика 

(ИОП 1) и, у складу са мишљењем  Интерресорне комисије, израду ИОП-а са 

измењеним садржајима за 2 ученика (ИОП 2). О томе су, у складу са правилима, 

обавештени родитељи. Након усвајања планова, за ученике је сачињен план циљева 

за сваки предмет појединачно и у току школске године је константно праћен њихов 

напредак и оствареност задатака. 

 

 

Анализирали смо резултате пробног завршног испита, тачније успешност 

ученика у решавању задатака са основног, средњег и напредног 

нивоапостигнућа.  

 

На тесту из српског језикаосновни ниво (80%) није достигнут, јер је 

70,5%ученикаурадило задатке, док су задатке са средњег нивоа (50%) урадили 

изнад просека са резултатом 65,5%. Најбољи резултат су показали на напредном 

нивоу (20%), где су постигли резултат од 57%. 

Тест из математикеза основни нивопоказује сличан резултат, испод очекиваног, са 

71%. На средњем нивоусу ученици VIII 2 постигли добар резултат са 53%, док је 

VIII 1 имао 31%. На напредном нивоутакође постоји велика разлика у корист VIII 

2, међутим, ниједно одељење није достигло овај ниво са просеком 

од11,75%ученика који су тачно урадили задатке. 

 

Резултати комбинованог теста су следећи:  

 

Из физике ученици VIII 2 су достигли основни ниво са 81%, за разлику од 

одељења VIII 1 са 64%. На средњем нивоу су оба одељења постигла добар резултат 

са просеком од 67%. На напредном нивоу су такође постигли добар ниво од 59,5%. 

 

Из хемије нису достигли основни ниво (59,5%). На средњем нивоуVIII 2 је показао 

бољи резултат са 62%, за разлику од VIII 1 са свега 36% ученика. Напредни ниво 

такође показује разлику у одељењима у корист VIII 2 (38% према 14%, колико има 

VIII 1). 

 



 

 

 

Из биологије су показали добро знање и достигли сва три нивоа постигнућа: 

основни са 86,5%,средњи са 70,5% и напредни ниво са 37,5%. 

 

На тесту из географије су ученици VIII 2 достигли основни ниво са 82%, док су 

ученици VIII 1 имали резултат од 77%. На средњем (са 63%) и напредном нивоу(са 

48%) су оба одељења постигла добар резултат. 

 

Знање показано на тесту из историје је добро: основни ниво89%, средњи 

ниво66,5% и напредни ниво78%. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

ШКОЛСКА 2015/16 

 

 

 

АКТИВНОСТИ  

Реализација 

програма ПО 

Радионице 8.разред: 

-„Представљање програма и портфолија“ 

-„Графикон интересовања“ 

-„У свету врлина и вредности“ 

-„Самоспознаја –то сам ја“ 

-„“Какав/каква сам на први поглед“ 

-„Захтеви занимања- одговарајуће способности и 

контраиндикације“ 

-„Сазнајем преко интеренета куда после основне школе“ 

-„Путеви образовања и каријере 

 

Радионице за 7.разред: 

-„Уводна радионица:представљање програма и портфолија“ 

-„У свету интересовања“ 

-„У свету вештина и способности“ 

-„Особине и интересовања у светлу родне равноправности“ 

-„Самоспознаја – аутопортрет“ 

 

Презентација средњих школа: Техничка школа „9.мај“ Бачка 

Паланка, Економска школа“Радивој Увалић“ Бачка Паланка, 

Пољопривредна школа Бач 

 

Реализација планираних тема на ЧОС-у 

Остале активности -ЧОС на тему „Завршни испит и упис у средњу школу“ 

-Родитељски састанак на тему „Завршни испит и упис у 

средњу школу“ 

-афирмативне мере за упис ученика ромске националности у 

средње школе 

-индивидуално саветовање ученика 

 



 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ШКОЛСКА2015/16 

 

СЕПТЕМБАР - Образац за лични план професионалног развоја 

- Предлог да се одабере семинар на тему инклузије 

деце маргинализованих група и израде ИОП-а за 

све раднике школе 

- Наставници могу по сопственом избору одабрати 

неки од он лајн семинара  

- Подсетити наставнике који поседују уверења са 

семинара да их доставе Тиму ради евиденције 

оставреног броја сати стручног усавршавања 

ОКТОБАР - Образац за предметну наставу у четвртом 

разреду – часови се убрајају у сате стручног 

усавршавања 

- Табела за евидентирање стручног усавршавања у 

и ван установе ( свако води за себе) 

 

Током године  - Евидентирање оставреног броја сати стручног 

усавршавања ван установе и одржаних  часова  и 

других облика стручног усавршавања у установи 

ЈУН - У току школске године нису обезбеђена средства 

за одржавање семинара. Мирјана Којић, Снежана 

Поповић, Гордана Гламочанин, Мира 

Пилиповић, Ивана Вукановић сакупили су 

бодове на семинарима које су самофинасирали 

или су стекли бодове у другим школама у којима 

раде. У нашој школи сате стручног усавршавања 

добили су само они који су учествовали у 

реализацији завршног испита 

- Због рада школе у две смене као и због тога што 

већина наставника ради у две школе  има 

тешкоћа у реализацији предметне наставе у 

четвртом разреду 

- Стручну обуку одржала ј Мирјана Којић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 Тим за заштиту од насиља бавио се пре свега утврђивањем облика и 

учесталости појаве насиља у школи, спровођењем Програма за заштиту деце од 

насиља, сопственим усавршавањем као и повећањем компетенција свих радника 

школе.  



 

 

 

Такође Тим  се бавио проценом сигурности објекта школе и школског 

дворишта. 

Реализоване активности: 

 

Тим се бавио следећим случајевима: 

- Ученик М. Б. поломио наочаре М. Б. Обављен разговор са ученицима, 

сведоцима од стране одељенског старешине и педагога. Такође је обављен 

разгвор са родитељима оба ученика. Родитељи М. Б. учествовали су у 

трошковима израде нових наочара. Ученици нису проблематични и након 

тога није било проблема у понашању. 

- Ученик Г. Д.жалио се да га на путу до куће сачекују и траже новац С. Ј. који 

је ученик школе и дечак са надимком Кики који није ученик школе. 

Обављен је разговор са ученицима и њиховим родитељима. Родитељи С. Ј. 

су упозорени на понашање њиховог сина. Ученици су праћени од стране 

учитељице и педагога. Кики је пријављен полицији која је обавила разговор 

са његовим родитељима. Ситуација се смирила. 

- Ученик Н. Т. донео је нож у школско двориште и претио ученику Ј.Д. 

Случај су пријавили родитељи Ј. Д. Обављен је разговор са ученицима, од 

стране учитељице, одељенског сатрешине и педагога. Обављен је разговор 

са сведоцима. Педагог је обавио разговор са родитељима оба ученика. Оба 

ученика су добри ученици који пре тога нису имали дисциплинских 

прекршаја.  Након тога није било никавих проблема у понашању ових 

ученика. 

- Тетка А. Ч. довела је девојчицу код педагога са тврдњом да је мајка према 

њој насилна. Девојчица је имала видљиве модрице на левој надлактици. 

Упућене су у Дом здравља и случај је пријављен Центру за социјални рад. 

Дом Здравља пријавио је случај полицији.  МУП и Центар за социјални рад 

обвили су разговор са породицом. Са слитуацијом је упознат и одељенски 

старешина А.Ч као и одељенско веће 5.разреда, како би јој помогли у 

превазилажењу ове ситуације. А.Ч. је праћена од стране педагога, а цела 

породица од стране Центра за социјали рад. Центар за социјални рад 

организовао је Конференцију случаја на којој учествује и педагог. По 

речима А.Ч. ситуација у кући је знатно боља. 

Остало: 

-Наставник информатике Снежана Поповић припремила је презентацију на 

тему „ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ - мере заштите на друштвеним мрежама“, за ученике 

осмог разреда. Иста је постављена на школски сајт и Фејсбук страницу ОШ 

„Милета Протић“ 

-директор Душан Јованов, наставник Мирјана Којић и педагог Едита 

Шијаков присустволи су предавању : Оснаживање запослених у школским 

управама за подршку школи у заштити ученика од дигиталног насиља. 

Предавање је одржала Злата Јовић, просветна саветница школске управе Нови Сад, 

25.4.2016. у Бачкој Паланци. 

-за ученике школе одржана позоришна представа у извођењу тетра „Додир“ 

из Београда – „Стоп насиљу“.престава подстиче децу на хумнаост и доприноси 

спречавању насиља. 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Бугарски Живкица, Милош Коматина,Дана Бјелић, Едита Шијаков 

 

1. 

Српски језик:  

 

Математика: 

 

Комбиновани тест 

Предмет      %школа   % република 

Основни ниво 75% 

Средњи ниво 50% 

Напредни ниво 32% 

 

Основни ниво: 71% 

Средњи ниво 50% 

Напредни ниво 25% 

 

Физика         81,25%       78,75% 

Хемија          33,33%         48% 

Биологија     64,2%           72,6% 

Географија   78,5%           60,5% 

Историја       47,25%         58,5% 

 

 

 На завршном испиту школа је достигла средњи и напредни ниво из 

математике и српског језика. На комбинованом тесту креће се око републичког 

просека – из физике и историје нешто изнад и из осталих предмета нешто испод. 

Као и сваке године када у генерацији нема много ученика ромске националности 

школа достиже средњи и напредни ниво из чега би се могло закључити да 

наставници успешно реализују припрему за полагање завршног испита. Потребно 

је и даље радити на томе да ученици ромске националности достигну основни ниво 

– обезбедити редовно долажење на часове редовне и допунске наставе, 

отганизовати припрему само за задатке основног нивоа, израдити ИОП-е, 

приступити прилагођавању завршног испита, како се њихов успех не би одразио на 

оцену школе. 

 

2. Анализа резултата упитника „Шта ми се свиђа а шта не у мојој школи“ 

 

 

 IV VIII 

СВИЂА 

МИ СЕ 

Највише: 

-учитељица и сви наставници 

-физичко 

-када су чисте клупе и учионице 

 

Остало: другови, што ми се 

помогне, што им учитељица 

објасни, награђивање, похвала, 

школско двориште 

Највише:  

-дружење 

-школско двориште 

-теретана 

-спортске активности 

Остало: библиотека, рад 

наставника, неки предмети ( 

физика, хемија, српски, немачки, 

историја, физичко), одмори 15 

минута, спортска хала, столови и 

столице, учење 

НЕ 

СВИЂА 

МИ СЕ 

Највише:  

-ишаране клупе, искидане 

столице 

Непријатан мирис и неуредан 

Највише: 

-туче и свађе 

-превише прашине 

-неуредан ВЦ 



 

 

 

ВЦ 

-смеће по школском дворишту 

 

Остало: туча, свађа, 

задиркивање, псовке, галама, 

хладноћа у неким учионицама, 

напуцавање лоптим, стајање у 

трпезарији, ишарани зидови, 

ометање на часу док се ради, 

мало справа за игру, хвалисави 

ученици 

-оштећене столице, покидани и 

исписани столови 

 

Остало: ругање, лоше понашање 

ученика, неки предмети , 

понашање неких наставника, 

пречаси, одмор 5 минута, 

умишљено друштво, галама, 

неуредна школа и учионице, 

наставници који не објасне лепо а 

много очекују од нас, спори 

компјутери, неправда 

 

3.  У овој школској години израђени су ИОП-и 1 за ученике 5.и 6. разреда – укупно 

10,  -један ИОП-2 и два ИОП-а1у петом и седам ИОП-а 1у шестом разреду.  

Наставници су прво  учествовали у изради педагошког профила, процењујући за 

сваког од предложених ученика шта зна  и да ли је потребно прилагођавање из 

сваког предмета. Одељенске старешине дале су информације о понашању ученика, 

изостанцима, односу према раду.  Када је направљен педагошки профил, 

наставници су попуњавали план активности за сваког конкретног ученика и на 

основу тих планова израђен је ИОП-1. Родитељи су дали сагласност да се приступи 

изради ИОП-а, али пошто веома ретко или никада не долазе у школу потрајало је 

док су сви дали сагласност на ИОП. Формирани су ИОП тимови који се нису 

сатајали јер родитељи не сарађују довољно. 

 У нижим разредима сачињено је 2 ИОП-а2 и 6 ИОП-а 1.  

 За четири ученика првог разреда упућени су захтеви интерресорној 

комисији за процену способности. 

 Потребно је истрајати на реализацији ИОП-а,  интензивирати рад ИОП 

тимова како би се побољшао успех ових ученика. 

 

4.У школи постоје израђени педагошки профили и ИОП-и за 18 ученика.  

- Формирани су ИОП тимови који нису функционисали и не постоји 

евиденција о њиховом раду. 

- Постоји исказана процена већине наставника о остварености постављених 

циљева. -Формиран је досије за захтевима упућеним интерресорној 

комисији  и мишљењем комисије о ученицима.  

-У извештајима о успеху не постоји осврт на успех ученика који раде по 

ИОП-у. 

-у Дневнику осталих облика васпитно-образовног рада за више разреде води 

се евиденција о држаним часовима допунске наставе. Иста се у нижим 

разредима евидентира у Дневнику васпитно-образовног рада. 

 

Препоруке: 

- Инсистурати на изради и реализацији ИОП-а за ученике из 

маргинализованих група  

- Осмислити и реализовати праћење напредовања ових ученика 



 

 

 

- Интензивирати рад ИОП тимова 

- Инсистирати на редовном похађању школе и часова допунске наставе 

- Планирати припрему за завршни испит у скалду са могућностима ових 

ученика базирајући се на задатке основног нивоа. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Чланови: Дарина Милић, Марија Косовац, Шећа Коломпар, Едита Шијаков 

 

Тим се бавио следећим активностима: 

1. Распоређивање ученика који су се вратили из азила у Немачкој у редовна 

одељења школе 

2. Израда предлога ИОП тимова за педагошки колегијум 

3.Израда захтева Интерресорној комисији за ученике првог разреда 

4.Евалуација ИОП-а који се примењују у нижим разредима 

5.Израда образаца за прикупљање података о ученицима за израду педагошког 

профила 

6. Образац – План активности за израду ИОП-а 

7. ИОП-и за ученике 5.и6.разреда 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САЈТ ШКОЛЕ 

 
 Тим за сајт школе чине следећичланови: 

1. Снежана Поповић 
2. Ксенија Рамић 
3. Наташа Бугарски 
4. Марија Косовац 
5. Мирјана Којић – вођа Тима 
Ове школске године на сајт школе постављена су следећа документа, 

обавештења, фотографије: 

 позиви, документација и обавештење о Јавним набавкама, по захтеву 

секретара школе 

 обавештење за ученике и наставнике: 

 почетак наставе, полугодишта (Снежана Поповић) 

 распоред часова (Снежана Поповић) 

 Јесењи крос 2015. - (Мирјана Којић) 
 Извештај са школског такмичења из Техничког и информатичког 

образовања (Мирјана Којић) 

 Тесла Инфо Куп – школског такмичење из информатике (Снежана 

Поповић) 

 

http://skolatovarisevo.znanje.info/images/stories/2016/jesenji-kros-2015.pdf


 

 

 

 Извештај са општинског такмичења из Техничког и информатичког 

образовања (Мирјана Којић) 

 Тесла Инфо Куп – општинско такмичење из информатике (Снежана 

Поповић) 

 Резултати школског такмичења ''Шта знаш о саобраћају“ (Мирјана 

Којић) 

 Извештај са окружногтакмичења из Техничког и информатичког 
образовања (Мирјана Којић) 

 Избор уџбеника 
 Дигитално насиље – мере заштите на друштвеним мрежама 

 

 Електронски часопис (уређује наставница Мирјана Којић): 

 Балон журка- прилог припремила Наташа Перић, учитељица 
 

 Божићни квиз 2015 - прилог припремиo Ђуро Родић, наставник 
веронауке 
 

 Деда Мраз - прилог припремила Наташа Перић, учитељица 
 

 Излет на Палић, 20.11.2015.  - прилог припремила Наташа 
Перић, учитељица 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Септембар 1. Годишњи програм рада школе 

2.Развојни план школе 

3.Организовање стручног усавршавања 

4. ФООО 

5.Акције уређења школе и околине 

Новембар 1.Посета часовима директора и педагога 

2. Усвајање предлога ИОП- тимова 

3. Усвајање ИОП-а за ученике I-IV разреда ( 8ИОП-а) 

4. Недеља школског спорта 

 

Фебруар 1. Безбедносна ситуација у школи 

2. Усвајање ИОП-а за ученике V,VI разреда ( 10) 

3.Реализација  школског програма 

Јун 1. Самовредновање 

2. реализација годишњег плана рада школе 

3.Обележавање Дана школе 

 

1. Годишњи програм  рада  - завршена је подела предмета и одељенских 

старешинстава, утврђене норме часова, сачињени планови рада стручних актива и 

http://www.joomag.com/magazine/balon-%C5%BEurka-balon-%C5%BEurka/0300344001455538657?short
http://www.joomag.com/magazine/bozi%C4%87ni-kviz/0343869001451402844?short
http://www.joomag.com/magazine/balon-%C5%BEurka-deda-mraz/0708134001455540324?short
http://www.joomag.com/magazine/balon-%C5%BEurka-izlet-na-pali%C4%87/0063956001455542261?short


 

 

 

тимова. Направљена је коначна верзија распореда.Програм ће бити завршен до 

седнице школског одбора, исто као и Извештај о раду школе. 

 

2. У складу са развојним планом наставиће се са напором да се отвори вртић, за 

који у селу постоји велико интересовање. Школа је конкурисала и ушла у ужи 

избор за отварање вртића код  Ђоковић фондације. Дошло је до застоја у 

реализацији јер постоје проблеми око легализације објекта, што директор покушава 

да реши. Месна заједница направиће ограду око вртића како би дала свој допринос 

реализацији овог циља. Директор је у конртакту са агенцијом и постоје велике 

шансе да се вртић отбори. 

 

3. Стручно усавршавање је по оцени екстерне евалуације било добро органзовано, 

са одговарајућом документацијом. Потребно је инсистирати да се тако и настваи. 

Велики је проблем што школа ради у две смене, већина наставника ради у више 

школа, путује у место боравка и тешко је организовати присуство на часовима . 

Исто се односи и на предметну наставу у четвртом разреду: 

 

4. Ове школске године уписани су полазници у сва три циклуса. У првом циклусу 

радиће Олгица Даниловац – српски језик, Живкица Бугарски – математику, Наташа 

Перић – Основне животне вештине. Часове Бугарски Ђорђа преузеће Мирјана 

Грујић. Остали чланови тима као и прошле године. Још нису потписани уговори са 

Националном службом за запошљавање. Настава ће почети када се потпишу сви 

уговори како не би било проблема са исплатом путних трошкова. 

5. Директор и педагог посетиће часове нових наставника, као и часове половине 

старих радника, док ће другу половину постити наредне школске године. Циљ 

посете : Општу увид у наставу. 

 

6. Стручни тим за инклузивно образовање сачинио је предлог ИОП тимова који 

чине одељенски старешина, родитељ и педагог школе. Овај предлог се усваја. 

 

7. израђени су ИОП-и за ученике II-IV разреда – 8 

8. Сачињени су ИОП-и за ученике V-VIIIразреда 

9. Годишњи програм рада школе реализован је у потпуности. Можемо бити 

задовољни успехом ученика на такмичењима. Резултати ученика на завршном 

испиту су испод очекиваних у основној школи, док су полазници ФООО добро 

урадили завршни испит. Два полазника нису приступила полагању, па ће за њих 

бити организовано полагање у августу. 

 
 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ  

Планирање и - Учествовање у изради годишњег плана рада  



 

 

 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

школе 

- Учешће у изради ШРП 

- Учествовање у изради анекса школског 

програма 

- Учествовање у изради анекса школског 

развојног плана 

- Израда плана рада стручних актива и 

тимова 

- Учешће у изради школског програма 

- Припрема годишњег и месечних планова 

рада 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

- Учешће у изради извештаја о раду школе 

- Учешће у изради извештаја о реализацији 

ШРП 

- Учешће у самовредновању : спровођење и 

анализа упитника „Моја основна школа“, 

анализа резултата пробног и завршног 

испита. 

- Израда извештаја  о успеху и дисциплини 

ученика 

- Праћење примене мера индивидуализације 

-  

 

Рад са 

наставнивцима 

- Сарадња у областима: 

- Планирање 

- Индивидуални планови подршке за ученике 

и упућивање захтева интерресорној 

комисији. Израда ИОП-а 

- План рада ОС 

- Припрема и реализација пробног и 

завршног испита, анализа резултата 

- Учешће у раду одељенских и стручних већа 

- Израда распореда за ФООО 

- Израда портфолија 

- Решавање дисциплинских прекршаја 

- Посета часовима: Наташа Перић, Живкица 

Бугарски, Олгица Даниловац, Мирјана 

Којић, Ана Ајдер, Татјана Рађеновић, 

Мирјана Грујић 

 

 

Рад са 

ученицима 

- Индивидуални разговори са ученицима (65) 

- Учешће у раду ђачког парламента 

 (организација и реализација недеље 

школског спорта у првом и другом 

полугодишту  

 Дечје недеље 

 Присуство седницама парламента 

 



 

 

 

 

- Радионице : 

 Професионалне оријентације  

 „Трша“ 

 „Жмурке“ 

-Учешће у конференцији случаја за ученицу школе 

која је изложена насиљу у породици 

Рад са 

родитељима 

- Индивидуални разговори са родитељима -

Родитељски састанак – Завршни испит и 

упис у средње школе 

 

Рад са 

директором, 

педагошким и 

андрагошким 

асистентом 

- Директор: свакодневне консултације око 

текућих питања у раду школе 

- Педагошки асистент:  

 Распоред рада 

 Сарадња у току школске године 

- Андрагошки асистент_ 

 Сарадња у реализацији наставе 

ФООО 

 Израда распореда ФООО 

 Документација (Матичне књиге, 

сведочанства) 

 Организација завршног испита 

 

 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

- Присуство и активно учешће, реализација 

активности за: 

- Стручни актив за развојно планирање и 

развој школског програма 

- Стручни тим за професионалну 

оријентацију, стручно усавршавање, 

самовредновање, инклузивно образовање, 

борбу против насиља, злостављања и 

занемаривања, ФООО 

- Наставничко веће 

- Одељенска већа 

- Стручна већа 

 

Вођење 

документације, 

припреме и 

стручно 

усавршавање 

- Досије ученика 

- Портфолио ПО 

- Евиденција о разговорима и оствареној 

сарадњи са родитељима и наставницима 

- Дневник рада 

- Евиденција о СУ – лична и на нивоу школе 

- Евиденција о одржаним и посећеним 

часовима 

- Предвање: „Оснаживање запослених у 

школским управама за подршку школи у 

заштити ученика од дигиталног насиља“ 

 



 

 

 

Редовна 

настава 

- Настава предмета Одговорно живљење у 

грађанском друштву II и III циклус ФООО 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 
 

 за  месец СЕПТЕМБАР 2015 
 

1. АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: 

 

 У договору са директором као и прошле године акценат је на 

првом разреду.Једно одељење 27 ученика 7 ученика ромске 

националности двоје видно болесне деце. 

 

 Пружање  подршке учитељици првог разреда у раду са децом на 

часовима(подела материјала,поново објашњење појединцима или целом 

разреду,одржавање  радне атмосвере 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке.... 

 

 праћење и подржавање деце у формирању позитивног односа према 

школи(социјализацији, стицању хигијенских и радних навика,чување књига 

и школског прибора,школске имовине 

 недељни,дневни договор са учитељицамао раду са ученицима 

 пружање подршке родитељима који свакодневно доводе децу у школу са 

увек исти питањем „Да ли је мој мали/ла добар/ра?“ 

 дежурство  

 учешће у тиму за инклузију(СТЗИО) 

 помоћ око прикупљању података за интерресорну комисију 

 сарадња са интерресорном комисијом 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 

2. АКТИВНОСТИ  ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 Посете породицама 

 Помоћ и подршка при набавци уџбеника и школског прибора 

 Помоћ и подршка у обезбеђивању хигијенских пакета и гардаробе 

 

 за месец ОКТОБАР 2015 

 

 АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: Пружање  подршке учитељици првог разреда 

у раду са децом на часовима(подела материјала,поново објашњење 

појединцима или целом разреду,одржавање  радне атмосвере 



 

 

 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке... 

 Пружање потребних информација учитељима и стручним сарадницима 

             -о постигнутим резултатима и  уоченим проблемима ученика 

             -о породичној ситуацији 

 Пружање подршке учитељици и ученицима првог разреда 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у договору са учитељицама 

други и трећи разред 

 По потреби  током године увек када се појави потреба  у договору са 

наставницима виших разреда пружање подршке око ученика који недолазе 

на наставу,изазивају конфикте и сл. Заједничко доношење одлуке око 

преузимања мера, укључивање родитеља и стручних сарадника по потреби 

тим 

 дежурство  

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 

 

 

2. АКТИВНОСТИ  ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

 Посете породицама 

 Учешће у реализацији ЛАП-за Роме 

 Организовање бесплатне екскурзије за ромску децу од 1-4 разреда 

Суботица (Палић,ЗОО Врт,биоскоп) 

 

 

 

 

 

 Извештај  педагошког  асистента за месец НОВЕБАР 2015 
 

1. АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: 

 

 Пружање  подршке учитељици првог разреда у раду са децом на 

часовима(подела материјала,поново објашњење појединцима или целом 

разреду,одржавање  радне атмосвере.... 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке.... 

 Пружање подршке мотивација ученика за бољим успехом 

 договор са учитељицамао раду са ученицима 

 Рад са ученицима по ИОП-у,присуство на часу рад у договору са 

учитељицама други ,трећи  и четврти разред  

 дежурство 



 

 

 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 
 

2. АКТИВНОСТИ  ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 Посете породицама 

 Учешће у реализацији ЛАП-за Роме 

 У сарадњи са НВО  организовање активности  за родитеље/децу 

 

 

 

 

 

 Извештај  педагошког  асистента за месец ДЕЦЕМБАР 2015 

 
1. АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: 

 

 Пружање  подршке учитељици првог разреда у раду са децом на 

часовима(подела материјала,поново објашњење појединцима или целом 

разреду,одржавање  радне атмосвере 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке.... 

 Пружање подршке мотивација ученика за бољим успехом 

 Креативне радионице 

 Ваннаставне активности (учешће у школским и организовање самостално 

припрема за приредбе ,хуманитарне активности...) 

 договор са учитељицама о раду са ученицима 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други, трећи  и четврти разред 

 дежурство 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 
 

2. АКТИВНОСТИ  ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 Посете породицам 

 У сарадњи са НВО  организовање активности за родитеље/децу 

 

 

 

 

 

 Извештај  рада педагошког  асистента за месец ЈАНУАР 2016 

 
1. АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: 

 



 

 

 

 Пружање  подршке учитељици првог разреда у раду са децом на 

часовима(подела материјала,поново објашњење појединцима или целом 

разреду,одржавање  радне атмосвере 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке.... 

 договор са учитељицама о раду са ученицима 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други,трећи и четврти разред 

 Пружање потребних информација учитељима и стручним сарадницима 

             -о постигнутим резултатима и  уоченим проблемима ученика 

 дежурство 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 
 

2. АКТИВНОСТИ  ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 Посете породицама 

 Прикупљање информације за вртић 

 Сарадња са НВО 

 

 

 Извештај  рада педагошког  асистента за месец ФЕБРУАР 2016 

 
1. АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: 

 

 Пружање  подршке учитељици првог разреда у раду са децом на 

часовима(подела материјала,поново објашњење појединцима или целом 

разреду,одржавање  радне атмосвере 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке.... 

 Пружање подршке мотивација ученика за бољим успехом 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други и трећи разред 

 договор са учитељицамао раду са ученицима 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други,трећи  и четврти разред 

 дежурство 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 
 

2. АКТИВНОСТИ  ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 Посете породицама 

 Помоћ породицама 

 Сарадња са НВО 

 



 

 

 

 Извештај  рада педагошког  асистента за месец МАРТ  2016 
 

1. Активности у школи: 

 

 Пружање  подршке учитељици првог разреда у раду са децом на 

часовима(подела материјала,поново објашњење појединцима или целом 

разреду,одржавање  радне атмосвере 

 Пружање подршке деци на часовима у присуству учитељице (вађење 

одговарајућих уџбеника,поново читање задатка,објашњавање 

нејасног,помоћ око преписивања са табле,заокруживања домаћег паковање 

торбе,резање оловке... 

 . Пружање подршке ученицимада у савладавању градива у првом разреду 

 Допунска  настава 

 Пружање подршке мотивација ученика за бољим успехом 

 Пружање потребних информација учитељима и стручним сарадницима 

             -о постигнутим резултатима и  уоченим проблемима ученика 

 Креативне радионице 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други ,трећи и четврти разред 

 дежурство 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 

      2.  Активности у Локалној заједници 

 Посете породицама 

 Помоћ породицама 

 Сарадња са НВО  

 

 Извештај рада педагошког  асистента за месец АПРИЛ 2016 

 

1. Ативности у школи: 

 

 Пружање подршке родитељима и административном раднику око 

прибављања документације за учешће у пројекту МП“Бесплатни Уџбеници“ 

 учешће у школским и организовање самостално припрема за приредбе 

,хуманитарне активности...) 

 Креативне радионице 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други, трећи и четврти  разред 

 Пружање подршке ученицимада у савладавању градива у првом разреду 

 Допунска  настава 

 дежурство 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 

2. Активности у Локалној заједници 

 Посете породицама 



 

 

 

 Помоћ породицама 

 Сарадња са НВО 

 

 Извештај педагошког  асистента за месец МАЈ 2016 

 

1. Ативности у школи: 

 

 Пружање подршке родитељима и административном раднику око 

прибављања документације за учешће у пројекту МП“Бесплатни Уџбеници“ 

 Пружање подршке мотивација ученика за бољим успехом 

 Пружање потребних информација учитељима и стручним сарадницима 

             -о постигнутим резултатима и  уоченим проблемима ученика 

 договор са учитељицамао раду са ученицима 

 Пружање подршке ученицимада у савладавању градива у првом разреду 

 Допунска  настава 

 Рад са ученицима по ИОП-у присуство на часу у оговору са учитељицама 

други и трећи разред 

 дежурство 

 припрема за завршни испит 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 

2. Активности у Локалној заједници 

 Посете породицама 

 Професионална орјетација и помоћ при упису у први средње и први 

основне и предшколско 

 

 Извештај педагошког  асистента за месец ЈУН 2016 

 

1. Ативности у школи: 

 

 Пружање потребних информација учитељима и стручним сарадницима 

             -о постигнутим резултатима и  уоченим проблемима ученика 

 Креативне радионице 

 договор са учитељицамао раду са ученицима 

 рад у првом разреду 

 дежурство 

 помоћ у оквиру пројекта „Друга шанса“ (у тиму) 

 

2. Активности у Локалној заједници 

 Посете породицама 

 Помоћ породицама 

 Сарадња са НВО  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА 



 

 

 

 

 Настава је почела 02.11.2015 године. Одвија се у вечерњим сатима од 

18.00ч траје до 20.30ч свакодневно се  одржи пет часова. Као  и  

предходних година број полазника који се упише на почетку и који 

крене да похађа наставу се разликује. 

  Током месеца септембра и октобра прикупљана је одговарајућа 

документација и након донешене одлуке од стране НСЗ 30.10.2015. 

Почела је настава и потписивање уговора између  НСЗ и полазника  тако 

да је:У првом  циклусу потписано 13 уговора  .У другом циклусу 4  

полазника потписала уговор  једно лице из Пивница  без уговора јер је 

кажњен –пасиван до 2.02.2016. одкада ће добити уговор како нам је 

обећано.Трећи циклус 7 потписаних уговора.То су углавном полазници 

са уредном документацијом  који редовно долазе на наставу  путују из 

Пивница,Парага и Б.Паланке а имали смо 2 полазника из Товаришева.5. 

новембра  Драгиња Перак  службеница из НСЗ  била је  да им одржи 

предавање о међусобним обавезама из потписаних уговора. 

 Током децембра месеца настава се  одвијала уз присуство свих 

полазника никаквих проблема нисмо имали. Са полазницима сам 

остварио добар однос и комуникацију  имали смо коректну 

сарадњу.Поверавали су ми своје проблеме, питали за свете,плашили се 

оће успети да заврше школовање. Наставници су се трудили да градиво 

пренесу и приближе њиховим интересовањима користећи њихово 

предзнање. Свакодневно уз дружење причу  радили смо успешно у 

пријатној  атмосвери. 

 4.04.2016. у договору са директором и школским тимом (због  великог 

броја изостанака полазника на почетку другог полугодишта,због не 

исплаћених путних трошкова) донели смо одлуку о обустави наставе до 

исплате истих. 

 15.04.2015.Разговарао сам са директором Ђорђем Вучинићем  о томе да 

би било добро да неко испред  НСЗ дође у понедељак 18.04. и 

полазницима објасни зашто нису иплаћени путни трошкови и како ће се 

даље исплаћивати јер сам од  њих добио информацију да је одлука 

промењена(одједном у сред године) и да ће им путне трошкове 

исплатити у висини месечне карте а не у висини појединачне карте.Није 

желео да дође јер како каже у уговору све јасно пише. 

 Неко сам успео да наговорим полазнике да не напусте сада када су 

готово на самом крају да не изгубе годину због месец дана колико нам је 

преостало.Срећан сам што су ме послушали те су сви успешно завршили 

годину. 

 Први циклус је наставу завршило 11.05.2016. свих 13 полазника је 

завршило први и уписало други циклус. .Други циклус наставу завршава 

2.06.2016.   где је 4 полазника успешно завршава други и уписује трећи 

циклус. Трећициклус завшило са наставом и припремом за завршне 

испите 30.05.2016. њих  7 успешно завршава трећи циклус.Наставници 

су са полазницима трећег циклуса  имали десет часова припреме из 

српског,десет из математике и десет часова припреме за комбиновани 



 

 

 

тест.Тестове су полагали 15,16 и 17.06.2016.полазници трећег циклуса 

њих  5 полагали су завршни испит. Иначе тестове су доста добро 

урадили и сви су задовољни.2 полазника су остала да у августовском 

року полажу завршни испит.  

     Андрагог: Бора Николић   

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ( у анексу) 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У току ове школске године одржанeсу4 седницeШколског одбора: 

1. седница Школског одбора одржана је дана 10.09.2015. у просторијама школе 

са почетком у 19.00 часова. 

Седници су присуствовали: 

 Чланови школског одбора: Едита Шијаков , Снежана Поповић, Весна 

Попов, Зоран Протић, Слободан Рикић и Младен Ђокић; 

 Остали присутни : директор Душан Јованов, записничар: Александра 

Денић, секретар. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са предходне седнице;  

2. Приговор на за привремену листу запослених за чијим је радом престала 

потреба са пуним или непуним радним временом; 

3. Усвајање Правилника о раду 

4. Одлука о оснивању клуба базичног фудбала 

5. Одлука о укључивању у пројекат „Моjа школа-Мој клуб“ 

6. Усвајање извештаја о раду Школског одбора за школску 2014/2015 годину 

7. Усвајање извештаја о остваривању припремног предшколског програма за 

школску 2014/2015 годину 

8. Усвајање извештаја о остваривању развојног плана за школску 2014/2015 

годину; 

9. Усвајање извештаја о раду директора за школску 2014/2015 годину 

10. Усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 

2014/2015 годину; 

11. Усвајање годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину 

12. Разно 

 

Седница је протекла у радној атмосфери што се из вођеног записника може и 

видети.  

 

2. Седница Школског одбора одржана је дана 30.11.2015. у просторијама 

школе са почетком у 18.00 часова. 

Седници су присуствовали 



 

 

 

 Чланови школског одбора: Снежана Поповић, Весна Попов, Зоран 

Протић, Младен Ђокић, Сања Вуковљак и Славица Кећански; 

 Остали присутни : директор Душан Јованов, представник Ученичког 

парламента Паја Кећански, записничар: Александра Денић, секретар. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са предходне седнице; 

2. Усвајање Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања; 

3. Усвајање Правилника о буџетском рачуноводству; 

4. Доношење Плана за образовање пописне комисије; 

5. Доношење Одлуке о образовању пописне комисије; 

6. Разно. 

 

Седница је протекла у радној атмосфери што се из вођеног записника може и 

видети.  

 

 

3. Седница је одржана 14.01.2016.. у просторијама школе са почетком у 18.00 

часова. 

Седници су присуствали 

 Чланови школског одбора: Зоран Протић, Младен Ђокић, Слободан Рикић, 

Сања Вуковљак и Славица Кећански; 

 Остали присутни : директор Душан Јованов, записничар: Александра Денић, 

секретар. 

 

 

Дневни ред: 
1. Усвајање Анекса Школског плана за школску 2015/16 годину 

 

 

Констатовано је  да присуствује довољан број чланова за доношење одлука према 

предложеном дневном реду. 

 

Седница је протекла у радној атмосфери што се из вођеног записника може и 

видети.  

 

4. Седница Школског одбора одржана је дана 21.03.2016. у просторијама школе са 

почетком у 18.00 часова. 

Седници су присуствали 

 Чланови школског одбора: Снежана Поповић, Весна Попов, Едита Шијаков, 

Зоран Протић, Младен Ђокић, Сања Вуковљак и Рикић Слободан; 

 Остали присутни : директор Душан Јованов, представник Ученичког 

парламента Паја Кећански, записничар: Александра Денић, секретар. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са предходне седнице; 

2. Усвајање Извештаја завршног рачуна; 



 

 

 

3. Доношење одлуке о уступању просторија за потребе пројекта „Школица 

живота“; 

4. Информације о уџбеницима за школску 2016/17 годину; 

5. Разно. 

 

Што се тиче глобалне оцене о раду Школског одбора, може се рећи да постоји 

разумевање, уважавање и сарадња међу члановима Школског одбора, као и 

сарадња са директором и секретаром школе. Из сагледаних извештаја током 

године, може се рећи dа школа поштује законску регулативу, а информације о 

догађањима у школи су доступне свим заинтересованим учесницима. Иако школа 

ради у тешким финансијским условима, ипак све функционише уз изузетно 

залагање свих запослених а делимично и локалне средине. 

Од септембра месеца 2014. године још увек није потврђен мандат члану Школског 

одбора из редова запослених. Наиме, Зорану Шинику је престао мандат у 

школском одбору јер је прешао у другу школу. У школи је изабран нови 

представник запослених, Мирјана Којић. Уредно је предат захтев Скупштини 

Општине Бачка Паланка, али решење још није стигло. На тај начин смо ускраћени 

за једног пуноправног члана, али  функционишемо. 

 

 

Председница Школског одбора, 

 

____________________________ 

/Снежана Поповић/ 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 У току школске 2015/2016 године школски одбор је одржао 4 седнице. 

 

На првој седници Савет родитеља је, након верификације мандата новоизабраних 

чланова, за председника изабрао Наташу Перић, заменика Милку Петровић и за 

записничара Александру Денић. Донете су одлуке да се на име „родитељског динара“ 

уплаћује по 500 динара за набавку потрошног материјала за побољшање квалитета наставе, 

1.600 динара за побољшање наставе у припремном предшколском програму и 400 динара 

за набавку играчака за припремни предшколски програм. Разматрана је могућност 

организовања екскурзија, начин поделе ужине и друге актуелне теме. 

На другој седници Савета родитеља није постигнут кворум, па се на седници нису 

могле доносити одлуке. 

На трећој седници Савета родитеља је донео одлуку којом се дозвољава да школа, 

без наканде, посредује у набавци уџбеника за школску 2016/2017 годину. Разматрана су 

актуелна питања као што је снабдевање ужином у периоду март 2016-март 2017 године, 

оптерећење ученичке торбе и намена средстава остварених од пољопривредног земљишта. 

Четврта седница није одржана због недостатка кворума. Изузтно олујно време је 

вероватно било разлог што се већина чланова није одазвала позиву. Главна тема ове 

седнице је требало бити учешће родитеља на завршном испиту. 

 

 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Чланови: Олга Панић, Наталија Петљански, Марко Михајило, Паја Кећански, 

Милица Станојев, Сава Косовац, Никола Панић, Јован Петровић,  

Присуствује: Едита Шијаков 

 

 

 

1.састанак 

 

1. Договор о 

раду 

2. Турнир у 

фудбалу 

 

 

1. Договорено да чланови парламента поразговарају са 

ученицима и размисле о активностима у наредно  

периоду. До следећег састанка да осмисле 

активности у Дечјој недељи. На следећем састанку 

избор председника и заменика 

2. Ученици шестог разреда предложили да се 

организује турнир у малом фудбалу. Турнир да буде 

хуманитарног карактера, да сваку члан екипе уплати 

100 динара и да се прикупљени новац упути за 

лечење ученика школе Небојше Недимовића. 

Договорено да  Никола и Милица попишу 

заинтересоване ученике, екипе, и да се договоре са 

наставником Милошем око организације турнира, 

времена, суђења и остало. 

 

 

 

2.састанак 

 

Дневни ред: 

 

1. Избор 

председника и 

заменика 

председника 

2. Спортски 

турнир у 

малом 

фудбалу 

3. Питања и 

предлози 

 

 

1. Договорено да се турнир одржи за ученика V-

VIIIразреда,  а за ученике I-IV разреда биће 

организован касније. Никола је известио да се за 

турнир пријавило 6 екипа, 2 V , 2 VI, једна VII и 

једна VIII разред. Турнир ће се одржати у понедељак 

28.09. 2015. после подне у договору са наставником 

Милошем. Желе да позову наставника у пензији 

Ђорђа Бугарског да суди. Уплата ће бити 100 динара 

по члану екипе. Новац ће прикупити Милица 

Станојев. Милица је прикупила екипе за турнир у 

одбојци такође 6 екипа – V1,V2,VI,VII,VIII1,VIII2.  

На предлог педагога турнир у одбојци одржаће се у 

оквиру Дечје недеље јер би било превише да се оба 

турнира играју у понедељак. Турнир у одбојци 

судиће Никола Панић и Паја Кећански, а Милица 

Станојев предложила за судију и Милицу Крнајац 

која због повреде не може да игра а добро се разуме 

у одбојку.  И турнир у одбојци биће хуманитарног 

карактера. 

2. -  Паја Кећански предложио да се у оквиру Дечје 



 

 

 

недеље одржи турнир у игрицама на компјутеру. 

Замолиће директора да обезбеди два лап топа и да се 

у кабинету за физику, где је најбољи сигнал за 

интернет одржи турнир. Позваће и ученике нижих 

разреда. Све око овог такмичења организоваће Паја 

Кећански. 

- Такође предложено да  у оквиру Дечје недеље  

ученици предају један дан у договору са 

наставницима. 

- Биће организован шарени крос – они ће до тада 

осмислити игре, набавити потребне реквизите и 

пописати ученике који желе да учествују. 

 

 

3.састанак 

 

1. Договор о 

активностима 

у Дечјој 

недељи 

2. Разно 

 

 

1. Договорено : 

- Уторак – турнир у одбојци. Милица известила да 

се пријавило 5 екипа које ће такође прикупити 

новац за Небојшино лечење. 

- У среду – турнир у игрицама. Паја предложио 

учионицу бр. 2. Турнир ћа бити одржан пре 

подне како се не би губила настава по подне. 

Пошто ученици држе час неће бити одговарања. 

На турниру ће учествовати и ученици нижих 

разреда.  

- У среду и четвртак да ученици држе наставу 

уместо наставника 

- Четвртак продаја магнета које су ученици 

правили на часу ликовне културе. Паја 

предложио да се тезга постави испред школе. 

- У петак, шарени крос и увече журка за ученике 

седмог и осмог разреда 

 

2. Договорено да размисле о организацији недеље 

школског спорта 

 

4.састанак 

 

Дневни ред: 

 

1. Журка – 

маскенбал за 

Ноћ вештица 

 

 

 

Договорено да се у суботу 31.10.2015. за ученике 

организује журка – маскенбал. Директор ће доћи да 

откључа школу и намести разглас. На журци ће 

дежурати наставница Татјана Рађеновић и Милош 

Коматина. Журка почиње у 20,00 часова. 

 

 

 



 

 

 

  

5.састанак 

 

Дневни ред: 

 

 

 1.Избор 

председника и 

замнеика 

 

 2.Недеља 

школског спорта 

 3.Разно 

 

 

 

 

1.  Председник и замненик до сада нису изабрани јер 

никада нису били присутни сви чланови. За председника 

је изабран Паја Кећански, за замнеика Сава Косовац. 

 

2. Недеља школског спорта одржаће се од 7-10.12 2015. 

по следећем распореду: 

- понедељак – турнир у фудбалу: по једна екипа 

V,VI,VII ,VIII разред. Извлачиће се парови. Екипе се 

пријављују Николи Панићу и  Михајило Марку. Судије: 

Никола Панић, Сава Косовац. 

- уторак – турнир у одбојци: четири екипе( две мушке и 

две женске VII,VIII разред). Екипе се пријављују 

Милици Станојев. Судије: Милица Крнајац и Олга 

Панић 

-среда – баскет: игра се „три на три“. Екипе се 

пријављују Николи Панићу и Косовац Сави. Судије: 

Никола Панић, Сава Косовац, Марко Михајило 

- четвртак – турнир у шаху: ученици се пријављују 

Михајило Марку. 

 

3.  До следећег састанка  испланирати задњи дан школе ( 

маскенбал или нешто друго) 

 

ПРИСУСТВО 

СЕДНИЦАМА 

ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 

- Паја Кећански 

- Олга Панић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

               На основу предложених активности око обележавања терена директор је 

предложио да потражимо помоћ од МЗ Товаришево и да добијемо  средства за боју 

којом ћемо обележити терен. 

Милош Вуковљак се сагласио и рекао да ће се он као председник Савета МЗ 

Товаришево заложити да та средства и добије школа. 

Милош Коматина је дао предлог да у обележавању помогне он и ученици а главне 

радове да уради Обрад Станков наш домар. 

Мирјана Којић и Мирјана Грујић су предложиле да се и део око терена обогати 

неком садницом или неким украсним шибљем што су се присутни и сложили 

Ученик Вук Вуковљак је предложио да се помогне у оспособљавању Интерактивне 

табле, што је прихваћено и дат је задатак директору да пронађе  у каталогу 

акредитованих семинара  и организује семинар посвећен том проблему. 



 

 

 

1. Директор је изнео да је МЗ Товаришево обећано испунила и да је терен за 

фудбал обележен белом бојом а да је кошаркашки терен  обележен жутом бојом. 

Такође су и поправљени кошеви који су били делимично оштећени. Обрад је 

поломљене делове коша поново заварио исплео мрежице и довео кошеве у стање да 

може да се безбедно обавља настава физичког васпитања. 

2. Набављена су средства за географију и историју. Наиме купљене су 

историјске и географске карте које су недостајале. 

     За разредну наставу  набављени су спортски реквизити,лопте, мреже, чуњеви и   

„панцир“ мајице. 

Директор је обишао све надлежне институције и установе које могу да помогну око 

реализације  развојног плана и свугде је проблем био недостатак новчаних 

средстава. 

Констатовано је да се  без новчаних средстава  тешко моћи реализовати циљеви и 

активности нашег развојног плана, без обзира на идеје које имамо и визију шта  је 

све нашој школи као и средини потребно. 

Потребно је појачати активности око обезбеђивања средстава за развојни план или 

ће он остати мртво слово на папиру. 

Потребно је појачати решавање проблема легализације како би се отворио вртић 

при основној школи у сарадњи са Предшколском установом „Младост“ из Бачке 

Паланке а преко фондације „Ђоковић“ која само чека да реализује са  средствима 

које чува за отварање „Школице живота“ у износу од 2,500.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о раду школе за 2015/2016. годину усвојен је на седници Школског 

одбора, одржаној 14.09.2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор     Председник Школског одбора 

 

________________________  __________________________  

      (Јованов Душан)    (Снежана Поповић)    

 


