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I   УВОДНИ ДЕО 
 

Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години организован је у складу са 

Годишњим планом рада за школску 2020/2021. годину, односно тежиште је било на 

извршењу и реализацији програмских задатака из плана. Просторни, организациони, 

хигијенски и естетски услови у протеклој години били су врло добри. 

Материјална средства су била  довољна за основне потребе школе. Основни образовно-

васпитни циљеви реализовани су без обзира на  тешкоће које су узроковане 

пандемијом Ковида 19. 

 

 

 

II  УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ 

 
1. Школска зграда 

 

Основна школа „Ђура Филиповић“ у Плочици основана је 1. септембра 1950.  године 

уверењем СО Ковин – одељење за управу и друштвене службе бр.6 – 92/73 од 

14.12.1973. године. 

До 1950. године у Плочици је постојала шесторазредна непотпуна основна школа. 

Пре изградње нове школе 1967. године настава се организовала у три, односно четири 

зграде. Од тога три зграде су се налазиле у улици Маршала Тита, а једна у улици 

Жарка Зрењанина бр. 57. 

Расписивањем месног самодоприноса одлучено је да се у Плочици изгради школа и 1. 

септембра 1967. године је прослављен почетак наставне године у новој згради. Школа 

је тада имала  6 учионица за наставу, једну просторију за забавиште, зборницу и две 

канцеларије.  

Од тада је прошло више од 50 година и ми са поносом данас  можемо да кажемо да смо 

за све ове године нашу школу чували, дограђивали и  оплемењивали и зато данас 

имамо  лепу, савремено опремљену  школску зграду која пружа нашим ученицима 

удобност, а наставници имају  све услове за квалитетан образовно васпитни рад. 

Сваке године се радујемо чињеници да испраћамо  у живот по једну генерацију 

ученика са знањима и вештинама које су  усвојили у нашој, плочичкој школи, али исто 

тако се надамо да ће и у будућности  бити много вредних и успешних ђака, који ће 

радосно, весело и марљиво учити и радовати се многим победама . 

 

 

2. Материјална основа рада 
 

Настава се у матичној школи изводи у школској згради у седам класичних учионица. 

Неке учионице су делимично специјализоване за поједине предмете или више 

предмета, док правих кабинета и кабинетске наставе нема.Површина затвореног 

простора школске зграде је 1704 м
2
, а површина земљишта уз зграду је 3921 м

2
.  

Фискултурна сала, са солидном опремом пружа врло добре услове за извођење наставе 

физичког васпитања, али је лимени кровни покривач дотрајао и прокишњава. Пројекат 

је урађен, финансијским планом су испланирана средства и грађевинска дозвола 

прибављена. Школу је 08.03. 2018. год. посетила делегација из Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 

зајецнице. Сврха посете је била снимање материјалног стања и потреба за 
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побољшањем материјалних услова рада, којом приликом смо предочили наше потребе. 

Ученицима је на располагању кабинет за информатику који има 1 рачунарза 

наставника са 15 радних места за ученике, које је школа добила на коришћење у 

оквиру пројекта „Дигитална школа“, као и бежични интернет. Крајем августа 2016.год. 

школа је за потребе наставе информатике  oд Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, а преко Школске управе Зрењанин, добила на поклон девет 

нових рачунара.Ова учионица је уједно и библиотека са читаоницом. Током школске 

2017/18. Школа је купила још три рачунара за кабинет информатике и два лаптопа  за 

потребе наставе. У кабинету информатике се налази један рачунар који користи 

библиотекар. Педагог  ради у свом кабинету који самостално користи и такође поседује 

рачунар и штампач. 

Учионица за ђаке прваке има клупе једносед у облику трапеза, опремљена је 

телевизором и видеом, као и једним рачунаром који користе ученици. Учионица је 

опремљена ормарима, троделном школском таблом уз две класичне табле, и угаоном 

гарнитуром за дневни одмор ученика. Мокри чвор задовољава све потребне хигијенске 

стандарде. 

Прошле године је урађена и рампа за инвалидна лица. 

У свим просторијама под је од паркета,  централно грејање је плинско, али постоји 

алтернативно грејање на чврсто гориво .  

Прошле године је набављен нов намештај за све учионице, јер је претходни купљен 

пре педесет година и заиста је дотрајао.  

Осим матичне школске зграде у Плочици, постоји и објекат школске зграде издвојеног 

одељења у Плочичком риту. Објекат школске зграде у Плочичком риту има једну 

класичну учионицу, која је ове године окречена, хол, кухињу са трпезаријом, која 

служи и као припремна просторија за наставника и санитарни чвор. Учионица је 

опремљена телевизором, минилинијом, ДВД-плејером, једним рачунаром, лаптопом и 

пројектором (лаптоп и пројектор школа је добила на коришћење у оквиру пројекта 

„Дигитална школа“) Површина затвореног простора школске зграде је 75 м
2.

 

Поменути школски простор омогућава да се настава одвија у светлим, чистим и 

топлим просторијама. Задатак свих субјеката у школи је да се наменски простор што 

боље искористи, а побољшање естетских, хигијенских и других услова мора бити 

стална брига школе. Годинама уназад је улагано у зграду, од столарије до фасаде. 

Децембра 2015. године смо полу-покретним клизним вратима затворили наткривен 

простор испред улаза у фискултурну салу и тоалете, који је опремљен са три клупе за 

седење и служи као простор у коме ученици могу пријатније да сачекају и сам почетак 

наставе, да поједу ужину или да проведу време у разговору , а да су заклоњени од ветра 

и кише.Такође, овај простор је и мали школски хол. 

Опремљеност наставним средствима још увек није сасвим довољна и различита је по 

наставним предметима. Најбоље је опремљен кабинет информатике (100%), затим 

биологија са око 80%, географија и историја са око 60%,хемија и физика са око 50%, 

док су остали предмети слабије опремљени. 

 И ове године школска библиотека је обогаћена са бројним новим насловима и 

часописима, што је приказано у извештају у оквиру библиотечке статистике. 

У ходнику школе постоје бојлери и умиваоници чиме је обезбеђена топла вода за 

ученике. 

Школа је ранијих година  опремљена  разгласом, микрофонима (три обична и четири 

бежична микрофона) и звучницима који се користе за потребе приредби и других 

јавних  активности.   Постављен је разглас у ходницима и за време одмора између 

часова ученици слушају пријатну музику. 



 5

За потребе јавних наступа, приредби, школског листа и других манифестација постоје 

фотоапарати HP Photosmart M-525 и Canon Power Shot A1400 , као дигиталнa видео 

камерa марке Samsung. За потребе наставе у школи постоје пројектори  са постољем, 

фиксирана платна у свим учионицама, фиксирану паметну таблу, и пет лаптопова.  

Од Покрајинског секретаријата за образовање школа је прошле године добила средства 

за куповину два нова пројектора за побољшање квалитета наставе, а од Савета за 

безбедност наше општине покретну преносиву интерактивну таблу.  

Школа располаже и видео-надзором са четири камере,а од пре три године и алармним 

системом , чиме је безбедност од провалних крађа побољшана. 

   Због специфичне ситуације није изашао четрнаести број школског листа ''Ђачки 

бисер''. 

Крајем претпрошле године израђена је  пројектна документација за препокривање 

анекса школске зграде и крова фискултурне сале, јер је тај део покривен лимом још 

давне 1983. године  дотрајао је и прокишњава. Прибављена је и грађевинска дозвола. 

Са овим је упозната делегација Покрајинског секретаријата приликом посете у марту 

2018. године. 

У сарадњи са ИРК Ковин школи су претпрошле школске године додељена наставна 

средства-асистивна технологија за рад са ученицима којима је потребна подршка у 

образовању ( магнетна табла са словарицом и сет магнетних дрвених бројева ) и која су 

оптимално коришћена. 

Пред почетак школске 2019/20. Године „Еко зона“ Ковин школи је поклонила један 

панел за соларну расвету и 5 светиљки-фењера који осветљавају школско двориште. 

Септембра 2019. године асфалтирано је школско двориште. 

У току школске године 2020/21. значајно су унапређени материјални ресурси школе: 

набавњен је рачунар за административног радника, психолошки тестовни материјал, 

интерактивне табле за све учионице, бела табла за зборницу, хобловани и лакирани су 

паркети у школи и машински очишћени ходници, израђена је надстрешница између 

школе и тоалета и фискултурне сале. 

 

 

 

3.  Ученици и наставници 
 

На почетку школске 2020/2021. године школу је похађало123 ученика.Укупан број 

ученика се није мењао током школске године, те је на крају сваког квартала било 123 

ученика.  

У односу на прошлу школску годину коју је завршило 124 ученика, ове године је само 

1 ученик мање, односно 123. 

И у нашој школи  присутно је смањење броја ученика сваке школске године. 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ 

ЗАВРШИЛИ РАЗРЕДЕ У ШКОЛСКОЈ 

ГОДИНИ 

2016/17. 155 

2017/18. 141 

2018/19. 135 

2019/20. 124 

2020/21. 123 
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У матичној школи било је 8 одељења, односно у сваком разреду по једно одељење. 

У Плочичком Риту ученици су распоређени у једно комбиновано одељење I,II и IV 

разреда са укупно 3 ученика. 

Број ученика у нижим разредима био је 63, а у вишим 60 ученика. 

Оцењивање ученика и писмено извештавање родитеља било је редовно, путем 

родитељских састанака и индивидуалном комуникацијом са одељењским 

старешинама.. 

Проверавање и оцењивање вршено је у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основној школи. План писмених провера, предложен од стране одељењских већа, 

размотрен на педагошком колегијуму, донела је директорка школе за прво и друго 

полугодиште у законски предвиђеном року. Родитељи су имали могућност да буду 

информисани о напредовању ученика и њиховом ангажовању, праћењем евиденције 

есДневника и неким од договорених начина комуникације са наставницима и/или 

одељењским старешинама ( мејл, вибер и сл. ). 

Родитељски састанци за крај 2. полугодишта, подела књижица и сведочанстава,  

одржани су у школи, по договореном распореду, уз провођење мера заштите здравља 

присутних. 

 

Поправни испит у јунском испитном року полагао је један ученик осмог разреда, а у 

августовском року полагала су два ученика седмог разреда. Припремна настава 

одржана је  по плану. Испити су полагани пред комисијама које је образовала 

директорка школе. 

Немамо понављаче нити преведене ученике нижих разреда. 

Немамо непохађаче.  

Успех ученика на крају школске 2020/2021. године дат је у табели у 4. oдељку. 

Из табеле се види да је123 ученика  или 100 % завршило разред ( позитивно су 

оцењени ). 

Осми разред  похађало је  16  ученика и сви су завршили са позитивним успехом. 

 

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА СРЕДЊА ОЦЕНА ШКОЛЕ 

2016/17. 3,84 

2017/18. 3,97 

2018/19. 4,00 

2019/20. 4,1 

2020/21. 4,08 

 

 

3.1Завршни испит 
 

Ученици завршног разреда су ове школске године имали  пробно тестирање које је 

организовано у школском простору, у складу са препорукама и упутствима надлежних 

органа и институција. Пробни тест спроведен је по следећој динамици: 

 9. априла 2021. - тест из математике 

10. априла 2021. -тест из српског/матерњег језикаи комбиновани тест 

Мотивисали смо ученике да приступе тестирању/самопроцени знања и сви ученици су 

решавали сва три теста.  

На пробном завршном испиту, ученици и наставници, практично су прошли кроз 

утврђене процедуре у полагању завршног испита, с обзиром на то да је пробни 
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завршни испит верна симулација завршног испита (време доласка, потребни прибор, 

поступање, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних 

наставника, супервизора и друго).  

За ученике осмог разреда организован је у простору школе завршни испит (23,24. и 25. 

јуна 2021.г.) у складу са Стручним упутством.  

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА БРОЈ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

2016/17. 81 

2017/18. 101 

2018/19. 93 

2019/20. 83 

2020/21. 155 

 

 

Завршни испит полагао се у матичној школи и то првог дана из српског/матерњег 

језика, другог дана из математике и трећег дана ученици су решавали комбиновани 

тест из предмета историја, географија, биологија, физика и хемија. У јунском року  

полагало је и положило свих 16 ученика. Ове године смо имали 1 ученика који је 

полагао Завршни испит у складу са ИОП . Сву организацију и спровођење помогао је 

тим за ИО уз сарадњу са родитељем ученика. 

 

 

Резултати на комбинованом тесту 

 

Оставреност образовних стандарда на комбинованом тесту 

Нивои стандарда ОН СН НН 

Предмет просек % 80.00% 50.00% 25.00% 

физика 2.2 55.00% 63.33% 53.33% 40.00% 

хемија 1.53 51.11% 93.33% 46.67% 13.33% 

биологија 3.2 64.00% 100.00% 56.67% 6.67% 

географија 2.73 68.33% 76.67% 66.67% 53.33% 

историја 1.67 41.67% 63.33% 26.67% 13.33% 

 

 



 

Резултати

Слика 2 Поређење постигнућа

 

 

 
Резултати на тесту из математике 

 
постигнућа са округом и републиком на тесту из математике

 

8

из математике 

 



 

Резултати

 

 

Сви ученици су добили уверење

уписани  у средње школе: 

школу за трогодишње занимање

У односу на попуњавање листе

уписном кругу и 12 ученика  

 

 

УПИС УЧЕНИКА

УКУПАН 

БРОЈ 

УЧЕНИКА  

УПИСАНО

СРЕДЊУ 

ШКОЛУ 

19 16 

Уписано у 1. 

кругу 

16 

Уписано у 2. 0 

Резултати на тесту из матерњег језика 

 

 
 
 

 

 

уверење о обављеном завршном испиту. Од 16 

школе: 14у четворогодишњем трајању, а 2 ученика

занимање, од тога броја и 1 ученик који се образовао

опуњавање листе жеља, сви ученици су уписани у средњу

ученика  уписано је у средњу школу на основу прве

УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

УПИСАНО У НИЈЕ 

НАСТАВИЛО 

ШКОЛОВАЊЕ 

УПИСАНО У

четверогодишњи

образовни 

профил 

0 14 

0 14 

0 0 

9

 

Од 16 ученика, сви су 

ученика  уписало је 

образовао по ИОП- у. 

средњу школу у првом 

основу прве жеље. 

ШКОЛЕ 

У 

четверогодишњи 

УПИСАНО У 

трогодишњи 

образовни 

профил 

2 

2 

0 



 10

кругу 

 

Ученици првог разреда (14 ученика) су  описно оцењени. Сви ученици су уписани у 

други разред.  

 

У школској 2020/2021. години у нижим разредима наставу је изводило 5 учитеља, 

наставница енглеског језика и вероучитељ, а у вишим 14 наставника и вероучитељ. 

Нестручно је била заступљена настава хемије и физике. Од укупно 20 наставника, 18 су 

путници и станују ван Плочице. Већина наставника нема пуну норму у нашој школи и 

због тога раде и у другим школама на територији наше општине, као и општине 

Панчево. Стручни сарадници су са по 50% норме у школи биле педагог и 

библиотекарка. Педагог школе Жељка Бадрић је због укрупњавања норме престала да 

ради у нашој школи, а од краја децембра запослен је, путем преузимања,  психолог са 

100% норме. 

 

 

 

3.2.Похваљивање и награђивање ученика 

 

 

 

Ученици су више пута у току школске године награђивани. 

 

Диплому ``Вук Караџић`` је у овој генерацији заслужиле су  ученице Наталија 

Радаковић и Драгана Илић. Драгана Илић  је  изабрана за ђака генерације. 

 

 Ученицима осмог разреда Наставничко веће је доделило и посебне дипломе за успех и 

постигнуте резултате на такмичењима из појединих предмета : Драгани Илић из 

српског језика и музичке културе; Наталији Радаковић из географије и музичке 

културе; Анастасији Петровић и Љубици Парлић из музичке културе и  Јакобу 

Футереру и Михајлу Михајловићу из физичког васпитања. Драгана ИЛић и Наталија 

Радаковић добиле су похвалницу из биологије, а Драгана Илић, Наталија Радаковић, 

Љубица Парлић и Анастасија Петровић похвалницу за постигнуте резултате и учешће 

у драмској секцији. Сви ђаци, носиоци диплома су награђени књигом. 

Прваци  су на почетку школске године добили поклон књиге од општинске Управе. 

Општински савез за безбедност саобраћаја и Црвени Крст општине Ковин поклониоли 

су првацима заштитне прслуке и наруквице. 

 

Дан школе који се обележава 15. маја није прослављен традиционално у школи уз 

свечану приредбу. Организован је литерарни и ликовни конкурс за све разреде и 

додељене су похвалнице и  награде ученицима. 

 

Завршну приредбу за крај наставне године припремили су ученици виших разреда и 

наставница Данијела Станковић Ћулибрк, уз сарадњу наставника који су реализовали 

обогаћени рад, Веома успешно је изведена јединствена прдстава. 

 Приликом поделе књижица и сведочанстава 37 ученика школе је награђено књигом за 

постигнут одличан успех и за примерно владање. Награђени су ученици који су били 

на такмичењима, носиоци посебних диплома и Ђак генерације. 
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4.  Успех и владање 
 

 

 

 

Основна школа „Ђура Филиповић“ Плочица  

Успех ученика на крају школске 2020/2021. године 

одељење Св. 

уч. 

Одл. % Вр.д

. 

% Доб. % Дов. % Св. 

поз. 

% Недовољни  

% 

ИОП Нео-

цење

ни 

Просе-

чна 

оцена 
са 1 са 2 пона 

вља  

свег изм.2 пр.1 

1 14  

о п и с н о   о ц е њ е н и 
 ( 15 ученика ) 

 
1 - П.Р. 1 

2 17 10 58,82 6 35,2 1 5,88 - - 17 100 - - - - - - 1 - 4,50 

2 – П.Р. 1 - - 1 100 - - - -  1 100 - - - - - - - - 4,14 

3 15 6 40 4 26,66 5 33,33 - - 15 100 - - - - - - 1 - 3,97 

3 – П.Р. 0 - - - - - - - -  0 - - - - - - - - - - 

4 14 4 28,57 5 35,71 5 35,71 - - 14 100 - - - - - 1 - - 3,97 

4 – П.Р. 1 - - 1 100 - - - -  1 100 - - - - - - - - 4,38 

Укупно:  63    

Оц. од 2. 

до 4. 

48 20 41,67 17 35,42 11 22,92 - - 48 100 - - - - - 1 2 - 4,19 

5 11 4 36,36 3 27,27 4 36,36 - - 11 100 - - - - - - 1 - 4,03 

6 15 6 40 2 13,33 7 46,67 - - 15 100      1 2 - 3,97 

7 18 2 11,11 9 50 7 38,89 - - 18 100      - 1 - 3,79 

8 16 5 31,25 7 43,75 4 25   16 100 - - - - - 1 - - 4,05 

Укупно: 60     

Оц.од 5. 

до 8. 

60 17 28,33 21 35 22 36,67 - - 60 100 - - - - - 2 4 - 3,96 

Укупно 

оцењени 

108 37 34,26 38 35,18 33 30,56   108 100   - - - - - 3 6 - 4,08 

Укупно ученика у школи 123  
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ПОПРАВНИ ИСПИТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.г. 

разред ученика наставни предмет испитни рок успех 

VII  

енглески језик 

 

августовски 

 

 положио 

VIII  

енглески језик 

јунски положио 

Укупно ученика 3  ( 2 м /1 ж ) 

 

Владање ученика на крајушколске 2020/2021. године 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће неоцењени 

I 14 14 - - - - - 

II 17 17 - - - - - 

III 15 15 - - - - - 

IV 14 14 - - - - - 

РитI,II, IV   3   3 - - - - - 

V 11 11 - - - - - 

УКУПНО 

I - V 

74 74 - - - - - 

У процентима 

 

100% 100% - - - - - 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика примерно  (5) врло добро (4) добро (3) задовољавајуће (2) незадовољавајуће (1) неоцењени 

VI 15 15 - - - - - 

VII 18 17 - 1 - - - 

VIII 16 16 - - - - - 

УКУПНО 

VI – VIII 

49 48 - 1 - - - 

У процентима 

 

100% 97,96% - 2,04% - - - 

 

 

Изречене васпитне и васпитно – дисциплинске мереза крај 2. полугодишта школске 2020/2021. године: 
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ОДЕЉЕЊЕ Укупно 

ученика 

Број ученика којима је изречена 

васпитна мера/васпитно-

дисциплинска мера 

Васпитна мера/ васпитно-дисциплинска мера 

 

VII 18 1 

 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА 

 

Укупно ученика којима је 

изречена васпитна мера/ 

васпитно-дисциплинска мера 

1/0 

 

 
 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ ( НЕОПРАВДАНИ И ОПРАВДАНИ ) У ТОКУ ШКОЛСКЕ  2020/2021.Г. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика Број неоправданих 

изостанака 

Број оправданих 

изостанака 

Укупан број 

изостанака 

I II укупно I II укупно 

I 14 0 0 0 462 377 839 839 

II 17 0 0 0 614 284 898 898 

III 15 0 0 0 728 710     1438 1438 

IV 14 5 0 5 518 274 792 797 

РитII,III, IV 3 0 0 0 0 89 89 89 

V 11 0 0 0 463 956 1419 1419 

VI 15 3 10 13 586 942 1528 1541 

VII 18 22 63 85 706 1090 1796 1881 

VIII 16 0 7 7 646 746 1392 1399 

Укупно 123 30 80 110 4723 5468 10191 10301 
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5.Образовни стандарди 

 

Оствареност образовних стандарда и постигнућа ученика праћена је  квартално током школске 

године. 

 

ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА  НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА V РАЗРЕДА 

 

НАСТАВН

И 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

српски ј. и к. 5 45,45 1 9,1 5 45,45 0 0 

математика 5 45,45 3 27,27 3 27,27 0 0 

историја 5 45,46 3 27,27 3 27,27 0 0 

географија 3 27,27 5 45,45 3 27,27 0 0 

биологија 2 18,18 4 36,36 5 45,45 0 0 

физичко и 

зв. 

2 18,18 8 72,72 1 9,09 0 0 

музичка к. 0 0 1 9,09 10 90,91 0 0 

ликовна к. 1 9,09 6 54,54 4 36,36 0 0 

енглески ј. 4 36,36 2 18,18 5 45,45 0 0 

француски ј. 3 27,27 4 36,36 4 36,36 0 0 

 

Пети разред похађало је11 ученикa.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VI РАЗРЕДА 

 

НАСТАВН

И 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

српски ј. и к. 6 50 1 8,33 5 41,67 0 0 

математика 7 50 4 28,57 3 21,43 0 0 

историја 5 33,33 9 60 1 6,67 0 0 

географија 7 50 4 28,57 3 21,43 0 0 

биологија 4 26,67 5 33,33 6 40 0 0 

физичко и 

зв. 

1 5,55 13 72,22 4 22,22 0 0 
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музичка к. 0 0 2 13,33 13 86,67 0 0 

ликовна к. 5 33,33 5 33,33 5 33,33 0 0 

физика 4 33,34 2 16,67 6 50 0 0 

енглески ј. 3 25 2 16,67 7 58,33 0 0 

француски ј. 6 40 4 26,67 5 33,33 0 0 

Шести разред похађало је 15 ученика. . 1 ученик се образовао по ИОП2 и прилагођеним 

стандардима из предмета: српски језик, математика, историја, географија, биологија, физика, 

хемија, енглески језик и француски језик. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VII  РАЗРЕДА 

 

НАСТАВН

И 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

српски  језик 12 66,67 4 22,22 2 11,11 0 0 

математика 10 55,56 7 38,89 1 5,56 0 0 

историја 5 27,78 13 72,22 0 0 0 0 

географија 8 44,44 10 55,55 0 0 0 0 

биологија 1 5,55 11 61,11 6 33,33 0 0 

физичко и 

зв. 

1 5,55 14 77,78 3 16,67 0 0 

музичка к. 0 0 3 16,67 15 83,33 0 0 

ликовна к. 5 27,78 10 55,55 3 16,67 0 0 

физика 5 27,78 8 44,44 5 27,78 0 0 

хемија  5 27,78 8 44,44 5 27,78 0 0 

енглески ј. 4 22,22 9 50 3 16,67 2 11,11 

француски ј. 9 50 7 38,88 2 11,11 0 0 

 

Седми разред похађало је18 ученика.  

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VIII  РАЗРЕДА 

 

НАСТАВН

И 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

српски  језик 9 60 3 20 3 20 0 0 

математика 6 40 6 40 3 20 0 0 

историја 4 26,67 8 53,33 3 20 0 0 

географија 5 31,25 7 43,75 4 25 0 0 

биологија 2 13,34 7 46,66 6 40 0 0 

физичко в. 3 18,75 6 37,5 7 43,75 0 0 

музичка к. 0 0 1 6,25 15 93,75 0 0 

ликовна к. 4 25 7 43,75 5 31,25 0 0 
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физика 2 12,5 8 50 6 37,5 0 0 

хемија 2 12,5 4 25 10 62,5 0 0 

енглески ј. 5 33,33 3 20 6 40 1 6,67 

француски ј. 4 26,66 8 53,33 3 20 0 0 

Осми разред  похађало је  16 ученика. 1 ученик се образовао по ИОП2 и прилагођеним 

стандардима из предмета: српски језик, математика, историја, географија, биологија, физика, 

хемија, енглески језик и француски језик. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА I-IV РАЗРЕДА 

( ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ) 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

 

НАСТАВН

И 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

број 

ученик

а 

процена

т 

I РАЗРЕД   - 14 УЧЕНИКА 

српски  језик 9 64,29 2 14,28 3 21,43 0 0 

математика 9 64,29 3 21,43 2 14,28 0 0 

свет око нас 9 64,29 3 21,43 2 14,28 0 0 

II РАЗРЕД – 17 УЧЕНИКА  

српски  језик 4 23,53 2 11,76 11 64,70 0 0 

математика 5 29,41 2 11,76 10 58,82 0 0 

свет око нас 5 29,41 0 0 12 70,59 0 0 

III РАЗРЕД  – 15 УЧЕНИКА  

српски  језик 5 33,33 5 33,33 5 33,33 0 0 

математика 6 40 6 40 3 20 0 0 

прир. и 

друшт. 

5 33,33 4 26,67 6 40 0 0 

IV РАЗРЕД – 14 УЧЕНИКА 

српски  језик 4 30,77 7 53,85 2 15,38 0 0 

математика 5 38,46 5 38,46 3 23,08 0 0 

прир. и 

друшт. 

4 28,57 8 57,14 2 14,29 0 0 

ПЛОЧИЧКИ   РИТ 

I РАЗРЕД – 1 УЧЕНИК 

српски  језик 0 0 0 0 1 100 0 0 

математика 0 0 0 0 1 100 0 0 

свет око нас 0 0 0 0 1 100 0 0 

II РАЗРЕД – 0 УЧЕНИКА  

српски  језик 0 0 0 0 0 0 0 0 

математика 0 0 0 0 0 0 0 0 

свет око нас 0 0 0 0 0 0 0 0 

III РАЗРЕД –  0 УЧЕНИКА  

српски  језик 0 0 0 0 0 0 0 0 

математика 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прир. и 

друшт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

IV РАЗРЕД – 1 УЧЕНИК 

српски  језик 0 0 1 100 0 0 0 0 

математика 0 0 1 100 0 0 0 0 

прир. и 

друшт. 

0 0 0 0 1 100 0 0 

 

Један ученик четвртог разреда образовао се по ИОП2 и прилагођеним стандардима из српског 

језика и математике. 

 

 

 

I I IОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
а) Општа организација 

 

      Настава се изводила у преподневној смени и у поподневној  смени . Сваке две недеље се 

вршила промена смене. У једној смени су ученици од I до IV разреда, а у другој од V до VIII 

разреда. 

Настава је ученицима од I до IV разреда у преподневној смени почињала у 8:00 часова и трајала 

је до 10:25, а у послеподневној у 11:00 часова и трајала до 14:35 

Подршка развоју личности ученицима путем реализације обогаћеног рада одвијала се после 

15:00 часова. 

  У Плочичком риту где постоји једна учионица, настава у једном комбинованом одељењу I, IIи 

IV разреда се изводила у једној смени, преподневној са почетком у 8:00 часова. Ушколи је 

организовано дежурство наставника и ученика виших разреда у њиховој смени. Свакодневно су 

дежурала по два наставника и један ученик.Водила се Књига дежурства и евиденција дежурних 

ученика. 

У току школске године, у редовним условима радила је школска кухиња, а ужину је просечно  

узимало око 120 ученика. Општина је обезбедила 41 бесплатну ужину, тако да је преко Центра 

за социјални рад ужина обезбеђена за најугроженије. 

Продужени боравак се у школи не реализује. 

. 

 На основу упутстава Министарства и разматрања на педагошком колегијуму и наставничком 

већу договорен је начин израде оперативног плана  о организацији, спровођењу и праћењу 

учења на даљину. 

Електронским путем су оперативни планови школе прослеђивани Школској Управи. 

 

 

 

б)Организација образовно-васпитног рада 

 

Настава је у току школске године реализована према Школском календару за основне школе са 

седиштем на територији аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину,  који је 

прописан од стране покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице. Због 
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пандемије Ковида 19 и реализације образовно – васпитног рада на даљину, дошло је до две 

измене Школског календара (прва измена 2.12.2020. године и друга измена 23.3.2021.). Осим 

тога, непосредан образовно-васпитни рад, односно рад по основном моделу, обустављен је два 

пута због погоршања епидемиолошке ситуације, када су ученици старијих разреда прешли на 

похађање наставе на даљину: 

Прва измена модела рада: у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, образовно-

васпитни рад организован је на следећи начин: 

• У првом циклусу основне школе (нижи разреди) наставио се непосредни образовно-

васпитни рад што значи да су ученици нижих разреда наставу похађали у школи. 

• У другом циклусу основне школе (виши разреди) образовно-васпитни рад остваривао се 

путем наставе на даљину уз коришћење школске платформе за учење на даљину (Google 

учионице, Google Meet...) и путем ТВ наставе 

Друга измена модела рада: У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 12. 

марта 2021. године, донета је одлука да се у седмици од 15. до 19. марта 2021. године, за све 

разреде другог циклуса (V-VIII) основне школе, настава организује путем наставе на даљину. У 

понедељак, 19.4.2021. ученици старијих разреда су се вратили у клупе и настава је реализована 

по основном моделу до краја наставне године.  

 

 

Класификациони периоди  

    Прво полугодиште 

  

     Друго полугодиште 

 

 1. квартал 2.  квартал   3.  квартал   4.  квартал 

 понедељак, 

26.10.2020. 

(40 наст.дана) среда, 

23.12.2020. 

(41 наст.дан) 

 

Након измене Календара 

18.12.2021. 

 среда, 

31.03.2021. 

(50 наст.дана) 8. разред - петак, 04.06.2021. 

остали раз. 

петак, 18.06.2021./ 

 

након измене Календара: 

8.разред – среда 8.6.2021. 

Остали разреди: 

 Уторак - 22.6.2021. 

 

 

Изменама Календара образовно-васпитног рада за основну школу прописано је да зимски 

распуст почиње 21.12.2020. године а завршава се 15.1.2021. године, а да друго полугодиште 

почиње 18.1.2021. године на целој територији Републике Србије.  
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Надокнада наставних дана и наставних седмица до пуног броја наставних дана и седмица 

реализована је у другом полугодишту и усклађена је са епидемиолошким мерама и у складу са 

проценом безбедности и здравља ученика и запослених. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
 

У школи су обележени следећи дани: 

 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, као радни а ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, обележен је као нерадни и ненаставни дани  

- Видовдан-спомен на Косовску битку као радни дан. 

- обележена је Дечја недеља  

 

Школа је обележила 18. октобар, Светски дан заштите од трговине људима. 

Календар општинских и окружних такмичења утврдило је Министарство просвете, али због 

епидемиолошке ситуације сва планирана нису реализована. 

 

 

Подела књижица и сведочанстава је обављена 29. и 30. 6.2021.године. 

 

Прослављена је школска слава - Свети Сава, резањем славског колача, реализацијом литерарног 

конкурса  и уз примену мера заштите. 

Дан школе, приредба за крај школске године , банкет за четвртаке и прослава матуре за ученике 

осмог разреда, ове школске године су прослављени и обележени уз поштовање 

епидемиолошких мера. 

 

 

 

 

 

1. Обавезне наставне активности 

 

 

Обавезни наставни предмети, обавезни изборни и изборни наставни предмети, и фонд часова 

који су утврђени наставним Планом и програмом за трећи и четврти разтред првог и седми и 

осми разред другог циклуса основног образовања и васпитања, и Планом наставе и учења за 

први, други, пети и шести разред, реализовани су за сваки предмет у потпуности. 
 

 

Обавезни наставни предмети за први циклус, који су реализовани  : 
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Ред. 

Бр. 

Обавезни  

Наст. предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Комбиновано 

одељење 

( I, III ,IV р.) 

1. Српски језик 5/180 5/180 5/180 5/180 5/180 

2. Енглески језик 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

3. Математика 5/180 5/180 5/180 5/180 5/180 

4. Свет око нас 2/72 2/72 - - 2/72 

5.  Природа и друштво - - 2/72 2/72 

6. Ликовна култура 1/36 2/72 2/72 2/72 2/72   

7. Музичка култура 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

8. Физичко и здравствено 

васпитање 

3/108 3/108 3/108 -  

3/108 

9. Физичко васпитање - - - 3/108 

10. Дигитални свет 1/36 - - - 1/36 

 УКУПНО 20/720 20/720 20/720 20/720 21/756 

 

Укупно је реализовано у првом циклусу ,у свим разредима са комбинованим одељењем у 

Плочичком риту,3600часа обавезних  предмета. 
 

Oбавезни изборни програми за први циклус који су реализовани : 
 

Ред. 

број 

Обавезни изборни 

наст. предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
Комбиновано 

одељење 
(I,III ,IVр.) 

1. 
Верска настава / 

Грађанско васпитање 

1/36 
/ 

1/36 

/ 
1/36 
/ 

1/36 
/ 

/ 

1/36 

2.  Народна традиција - - - 1/36 1/36 

3. Пројектна настава - 1/36 1/36 - - 

 УКУПНО 1/36 2/72 2/72 2/72 2/72 
 

Укупно је реализовано у првом циклусу ,у свим разредима са комбинованим одељењем у 

Плочичком риту, 324 часова обавезних изборних наставних програма и облика рада. 
 

 

 

Обавезни наставни предмети за други циклус су: 

 

Ред. 

Бр. 

Обавезни 

Наст. предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Српски језик и књижевн. 5/180 4/144 4/144 - 

1.2 Српски језик    4/136 

2. Енглески језик 2/72 2/72 2/72 2/68 

3. Математика 4/144 4/144 4/144 4/136 

4. Историја 1/36 2/72 2/72 2/68 

5. Географија 1/36 2/72 2/72 2/68 

6. Физика - 2/72 2/72 2/68 

7. Биологија 2/72 2/72 2/72 2/68 

8. Хемија - - 2/72 2/68 

9. Ликовна култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

10. Музичка култура 2/72 1/36 1/36 1/34 
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11. 
Информатика и 

рачунарство 
1/36 1/36 1/36     1/34 

12. Техника и технологија 2/72 2/72 2/72 2/68 

13. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2/72 2/72 3/108 3/102 

 УКУПНО 24/864 25/900 28/1008 28/952 

 

Oбавезни изборни предмети за други циклус су : 

 

Ред. 

број 

Обавезни изборни наст. 

предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Верска настава  1/36 1/36 1/36 1/34 

2. Француски језик 2/72 2/72 2/72 2/68 

 

Остали облици образовно-васпитног рада за други циклус су: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно је реализовано у другом циклусу у свим разредима 3584 часова обавезних наставних 

предмета. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ШК.2020/2021.ГОД. 

 

У другом разреду у току школске 2020/2021. год. у оквиру пројектне наставе одржано је 36 

часова  и одрађено 6 пројеката. 

Одрађени пројекти : 

1.СЛИКОВНИ РАСПОРЕД – 2 часа 

 

2. ТАКО МИ СЕ ХТЕЛО ДА УПОЗНАМ ТЕЛО – 2 часа 

 

3. НАШЕ МЕСТО НА ЈЕДНОМ МЕСТУ - 4 часа 

 

4. У ЗНАЊУ ЈЕ МОЋ КАДА ТРЕБА ПОМОЋ - 5 часова 

 

5. ЗАДРУГА ЗА ДРУГА – 2 часа 

6. ПРАЗНИЦИ У СЛИЦИ И ПРИЛИЦИ – 1 час 

Ред. 

Број 
Изборни наст. Предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. 
Обавезне физичке 

активности (ОФА) 
1,5/54 1,5/54 - - 

2. 

Слободне активности 

(Свакодневни живот у 

прошлости) 

1/36 1/36 1/36 1/36 



 22 

7. КАД ОЛУЈА, МЕЋАВА И ГРОМ ТЕРАЈУ ПО СВОМ – 2 часа 

8. ОДЕЉЕЊСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЗА ДЕЦУ – 2 часа 

9. ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ – 5 часова 

10. УДРУЖЕЊЕ „ДРВЕНКО“ – 3 часа 

11. ОД ТАЊИРА ДО СУВЕНИРА – 8 часова 

 

Пројектном наставом развијале су се  опште међупредметне компетенције код 

ученика,прописани исходи  и започета је дигитална писменост ученика. 

Продукте пројеката смо презентовали  родитељима. 

Праћење и вредновање пројеката у свим фазама смо вршили пригодним техникама и 

инструментима. 

 

                                              Одељењски старешина: Ђурђевка Стојков 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ШК.2020/2021.ГОД. 

 

У трећем разреду у току школске 2020/2021. год. у оквиру пројектне наставе одржано је 36 

часова  и одрађено  je 8 пројеката. 

Одрађени пројекти : 

1. Боље спречити него лечити  - 5 часoва 

Продукти овог пројекта: 

Маске које су ученици правили по својој замисли . 

2. Занимације – воћне декорације –4 часа 

Продукти овог пројекта: 

 Декорације од воћа, Фотографије радова. 

Изложба радова је направљена у ходнику школе. Родитељима су фотографије прослеђене на 

групном виберу. 

3. Уметност рециклаже – 3 часа 

Продукти овог пројекта: 

Украшене стаклене тегле материјалом и техником по избору ученика;Фотографије радова; 

Изложба радова  је направљена у учионици.Родитељима су фотографије прослеђене на групном 

виберу. 

4. Одељењске штафетне новогодишње и божићне приче – електронска књига - 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

Електронска књига новогодишњих и божичних прича 

Овим причама ученици су учествовали на конкурсу који је школа спровела поводом Дана књиге 

и 3 ученика су освојила награду. 

5. Мој завичај – 8 часова 

Продукти овог пројекта: 

Плакати о завичају;  

Радови су изложени на паноу у ходнику школе. 

6. Енигматске одељењске новине – 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

Ребуси, осмосмерке, укрштенице, асоцијације које су ученици сами смишљали и израђивали. 

На организованом одељењском такмичењу ученици су решавали ове задатке. 

7. Покажимо лице животне заједнице- 5 часова 

Продукти овог пројекта: 
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Плакати  о животним заједницама  у нашем крају . 

Радови су изложени у учионици. 

8. Школски биоскоп поново ради- 3 часа 

Продукти овог пројекта: 

Гледање Цртаног филма „ Трнова Ружица“. 

 

Пројектном наставом развијале су се  опште међупредметне компетенције код ученика, усвајали 

су се прописани исходи  и започета је дигитална писменост ученика. 

Продукте пројеката смо презентовали ученицима млађих разреда и родитељима. 

Праћење и вредновање пројеката у свим фазама смо вршили пригодним техникама и 

инструментима. 

                                              Одељењски старешина: Боркица Милованов                                       

 

 

 

 

2.  Ваннаставне активности 

 

Часови одељењског старешине реализовани су по плануу свих девет одељења. 

Задаци ваннаставних активности ученика нижих разреда остварени су кроз :развијање 

креативности, дечјег стваралаштва, маште, опште културе, неговање лепог и одговорног 

понашања.  

У оквиру ваннаставних  активности обрађиване су различите теме из области: лепог понашања, 

здравственог и физичког васпитања, природе и друштва, опште културе, ликовног изражавања, 

дечјег стваралаштва. 

Обележени су и значајни  међународни дани и празници. 

Ове теме су реализоване кроз креативне радионице, спортске активности, квизове и такмичења.            

 

Слободне активности ученика виших разреда релизоване су највише кроз предметне секције: 

драмску, литерарну, новинарску, информатичку, ликовну секцију и физичку активност. 

Учитељи са ученицима нижих разреда и драмска секција виших разреда припремали су ученике 

за школске свечаности и приредбе.  

 

 

  Такмичења ученика 

 

 

У школској  2020/21. години  ученици наше школе учествовали суна  различитим конкурсима, 

смотри рецитатора и спортским такмичењима 

Постигнути су следећи резултати: 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 

Матеа Ђорђевић, 4.разред – 2.место – трка на 60 метара 

Огњен Илић, 4. разред – 2. место – бацање вортекса 

Горан Цветковић, 4. разред – 2.место – скок у даљ 

Милица Илић, 5. разред – 1.место – скок у вис 

Марија Тасић, 7.разред – 1.место – бацање кугле 

Бојан Спасић, 8.разред – 1. место -трчање на 100 метара 
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Михајло Михајловић, 8.разред – 1.место – скок у даљ 

 

На општинској смотри рецитатора учествовали су ученици Вељко Илић, 4.разред и Ива Стошић, 

3.разред. Ива Стошић се пласирала на зонску смору рцитатора. 

 

Наталија Радаковић и Драгана Илић су похваљене за учешће на такмичењу „Шта знаш о 

здрављу“. 

 

Директорка школе је све ове  ђаке јавно похвалила путем књиге обавештења и наградила 

пригодним књигама на крају школске године. 
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Екскурзије ученика виших и нижих разреда 

 

 Извештај о изведеној екскурзији млађих разреда у шк. 2020/2021.год. 

 

Екскурзија  је спроведена 6.7.2021.год. са ученицима првог,другог,трећег и четвртог 

разреда. 

Дестинација – Топола и Аранђеловац ( Буковичка бања) 

Полазак, после контроле исправности аутобуса од стане саобраћајне полиције , је био у 8 

часова.Прво смо посетили Тополу.У Тополи смо обишли Карађорђев град ( Карађорђев 

конак, Црква Пресвете Богородице).Затим смо на Опленцу обишли Спомен комплекс 

Династије Карађорђевић ( кућа краља Петра, Црква Светог Ђорђа и маузолеј са гробницом 

династије).Обишли смо  затим пећину Рисовачу. Ручак је обављен у Аранђеловцу, а затим 

смо посетили Буковичку бању, где су ученици могли да прошетају и погледају музеј под 

отвореним небом због бројних скулптура које се у парку Буковичке бање налазе.. Повратак 

је био у 19 часова. 

                                                                           Стручно веће за разредну наставу 

 

       ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 

8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ 

 

 Екскурзија виших разреда, која је планирана за претходну школску годину, а 

одложена због лоше епидемиолошке ситуације узроковане вирусом COVID-19, 

реализована је 1. јула 2021.године. План екскурзије је био обилазак Лепенског вира, 

Голубачке тврђаве, Виминацијума и Смедеревске тврђаве.  

За техничку реализацију екскурзије била је задужена туристичка агенција „STUP 

TRAVEL“ из Вршца која је обезбедила и туристичког водича. Припадници саобраћајне 

полиције су проверили исправност аутобуса и група од 37 ученика у пратњи четворо 

одељењских старешина и директоркe школе је, као што је и предвиђено у 7:00,  кренула ка 

првој дестинацији. 

За време путовања владала је позитивна атмосфера. Водич је благовремено давао 

информације деци о местима које ћемо посетити и њиховој важности. Најпре смо, у 

преподневним часовима, посетили археолошко налазиште Лепенски вир, где су ученици 

имали прилику да погледају кратак филм о археолошким ископавањима на том 

локалитету. У оквиру налазишта, било је омогућено разгледање етно парка и музеја у 

којем су изложени предмети откривени приликом истраживања. 

Наредна дестинација била је Голубачка тврђава. Ученици су, након приче од стране 

локалног водича, о историјату тврђаве, прошетали, направили прелепе фотографије, 

уживали у погледу на Дунав, после чега је уследила куповина сувенира и наставак пута. 

У раним поподневним часовима, упутили смо се ка Виминацијуму. Уследио је ручак у 

ресторану налазишта „Виминацијум“. Након ручка, у пратњи локалног водича, кренули 

смо у разгледање археолошког налазишта. Обишли смо некадашњи римски војни логор и 

ископине - Маузолеј цара Хостилијана, терме, мамут парк. 

Најузбудљивији  део дана за ученике били су поподневни часови, када  су имали слободно 

време, које су провели у Адреналин парку. У повратку, уследио је обилазак Смедеревске 

тврђаве – средњевековне тврђаве из XV века, где су ученици имали прилику да сазнају 

нешто више о историјату  тврђаве. Повратак у Плочицу био је у планирано време - око 20 

часова. 
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Екскурзија је протекла у најбољем реду а планирани васпитно-образовни циљеви и задаци 

су у потпуности остварени. Ученици су упознали културно и историјско наслеђе и 

искористили још једну прилику да кроз дружење, развијају позитиван однос према 

националним, културним и естетским вредностима. 

Одељењске старешине које су биле у пратњи ученика су: Никола Крстић, Маријана 

Ђоковић, Горан Јеремић и Мирјана Мицић  

 

 

 

 

3. Културна и јавна делатност школе 

 

ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОД. –МЛАЂИ 

РАЗРЕДИ 

 
 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

СЕПТЕМБАР Пријем првака   

1.9.2020.  

Сусрет са првацима 

(саобраћајна полиција 

Ковин, Црвени крст 

Ковин) 

Излет до верског 

објекта – Водице 

19.9.2020.   

 

 

Ученици 

Наставници 

Директор 

СаобраћајнаполицијаКовинЦрвеникрстКовин 

 

ОКТОБАР Обележавање Дечје 

недеље од 5.10. до 

9.10.2020. 

- Цртање по 

бетону 

- Буквар дечјих 

права 

- Гледање цртаног 

филма 

- Израда паноа „ 

Подељена срећа 

два пута је већа“ 

- Јесења 

радионица 

 

Ученици 

Наставници 

 

НОВЕМБАР Дан примирја у Првом 

светском рату 

Наставници 

Ученици 
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12.11.2020. 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР Активности везане за 

прославу Нове године и 

Божића  

Учествовање на 

конкурсу „Твоја 

безбедност је у твојим 

рукама“ 

Наставници 

Ученици 

Савет за безбедност саобраћаја на територији 

Општине Ковин,Агенција за безбедност 

саобраћаја 

 

ЈАНУАР  Прослава Св. Саве 

27.1.2021. 

-  организовање 

радионица на тему 

Свети Сава,   

- резање славског 

колача,  

Ученици  

Наставници 

 

ФЕБРУАР Радионица Црвеног 

крста Ковин у оквиру 

програма ,,Промоције 

хуманих вредности“- 

24.2.2021. 

Школа, Црвени крст Ковин,  

Ученици 3.разреда 

 

МАРТ Радионица Црвеног 

крста Ковин у оквиру 

програма ,,Промоције 

хуманих вредности“-

3.3.2021. 

Школско такмичење 

рецитатора  

4.3. 2021. 

Општинска смотра 

рецитатора –12.3.2021.  

Зонска смотра 

рецитатора-31.3.2021. 

 

Школа, Црвени крст Ковин,  

Ученици 3.разреда 

 

 

Ученици 

Наставници 

 

АПРИЛ  

Обележавање Дана 

планете Земље-

22.4.2021.(засађено дрво 

у школском дворишту и 

Ученици  

 Наставници, 

Вероучитељ 
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направљен пригодни 

пано)-4.разред 

 

Тематски дан-Васкрс-

29.4.2021. 

Фарбање јаја( изложба  

и награђивање ученика 

за најлепше осликана 

јаја чоколадама и 

похвалницама) 

Израда паноа „У сусрет 

Васкрсу“ 

Радионица „Моја 

породица,Црква и 

другари“ у свим млађим 

разредима коју је 

организовао вероучитељ 

- ученици  најбоље 

урађених радова 

награђени су иконама и 

крстићима. 

 

 

Ликовно литерерни  

конкурс на тему „Моја 

бајка“ поводом 

обележавања 

Међународног дана 

књиге-23.4.2021. 

 

Учествовање на 

конкурсу „ Крв живот 

значи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици  

 Наставници 

 Библиотекар 

 

 

 

Црвени крст Ковин 

Ученици 

Наставници 

МАЈ Прослава Дана школе: 

Такмичење у скоку 

удаљ по разредима-

12.5.2021. 

Додела награда поводом 

ликовног и литерерног  

Ученици 

Наставници 

Директор 
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конкурса на тему Моја 

бајка-14.5.2021. 

 

ЈУН Радионица Црвеног 

крста Ковин у оквиру 

програма ,,Промоције 

хуманих вредности-

15.6. 2021,и 22.6.2021. 

 

Банкет 4.разреда и  

комбинованог одељења 

-22.6.2021. 

 

 

Школа, Црвени крст Ковин,  

Ученици 3. и 4.разреда 

Наставници 

 

 

 

 

 

 Стручно веће за разредну наставу 

 

 

4.  Друштвене и друге организације 

 

И у овој школској години значајна је била сарадња са Црвеним Крстом из Ковина, у 

погледу едукације ученика, учешћа ученика на конкурсима и рекреацији о чему је било 

речи у културној и јавној делатности школе.  

Ради реализације ваннаставних активности и едукације ученика сарађивало се и са ДВД 

Ковин, ЗЗЈЗ Панчево, Домом културе Ковин, Научним клубом у Смедереву,  МУП-ом и 

ПС Ковин. 

  

 

 

5.Професионална оријентација 

 

Програм професионалне оријетације заснован је на интерактивном, динамичном, 

процесном петофазном моделу у којем је пажња усмерена првенствено на оспособљавање 

младих  ( у нашој школи ученика 7. и 8. разреда) за избор занимања. Основни циљ 

програма јесте развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану 

и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се 

у свет рада. Настава за младе у оквиру програма одвија се у виду радионица, које им 

омогућавају да кроз активно учешће изграде сазнања, вештине, способности и вредности 

потребне за остварење тог циља. Програм је у складу са препорукама Европске комисије о 

каријерном вођењу као услугама и активностима намењеним да помогну особама, без 

обзира на њихов узраст, да увиде да у сваком тренутку имају могућност да изаберу 

образовање, обуку или професију и управљају том каријером. 

 

Структура тока процеса избора занимања (петофазни модел): 
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1. Самоспознаја: препознавање сопствених капацитета, способности, интересовања, 

вредности и склоности. 

2. Информисање о занимањима: прикупљање информација о занимањима, анализа и 

структурисан начин обраде информација тако да се омогући добра информисаност 

при одлучивању о избору занимања. 

3. Могућности школовања: упознавање могућности школовања и каријере које воде 

до остварења жељеног занимања. 

4. Реални сусрети са светом рада и занимања: сусрет сапредставницима занимања, 

распитивање о занимању и испробавање занимања у 

предузећима/организацијама/установама/средњим школама како би млади 

проверили и употпунили сопствене слике о свету рада и занимања. 

5. Одлука о избору занимања: анализа сопственог пута професионалне оријентације 

и доношење самосталне одлуке о избору школе/занимања. 

 

 

Реализоване су одређене радионице ( усклађене са петофазним моделом, чији сценарио је 

предложен у Приручнику и којег смо се придржавали ) са ученицима 7. и 8. разреда .  

 

Директорка школе је одржала  тематски родитељски састанак на тему уписа. Промотери 

средње стручне школе „Васа Пелагић“ и Гимназије и економске школе „Бранко 

Радичевић“ из Ковина одржали су презентацију у нашој школикрајем четвртог квартала. 

Ученицима су обезбеђени конкурси за упис у електронској и штампаној форми.  

Начин уписа у средњу школу је олакшан ученицима и родитељима. Деца су завршни испит 

полагала у својој матичној школи. Након званичне објаве резултата попуњаване су листе 

жеља са одељењским старешином. Проток информација са окружном уписном Комисијом 

је и ове године успешно функционисао путем електронске поште. Координатор школске 

уписне комисије био је наставник Синиша Ђулафић и он је такође пружио подршку у вези 

са електронским уписом у средњу школу. 

 

 Тим за професионалну оријентацију 

 

 

 

6.Остала подручја рада 

 

 6.1.Програм здравствене заштите ученика 

 

Школа је сарађивала са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите 

ученика, посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, 

спровођењу редовних систематских лекарских прегледа и вакцинације у складу са 

законом. 

Сви  ученици од првог  до осмог разреда су били обухваћени систематским прегледом 

зубара. 

У септембру је школа осигурала ученике од последица несрећног случаја. 

        Здравствено васпитање је процес који се плански и континуирано одвијао. У складу са 

Планом наставе и учења, ученици 5,6,7и 8. разреда имали су здравствено васпитање у 

оквиру наставног предмета физичко и здравствено васпитање. Наставници разредне 

наставе реализовали су теме из области здравственог васпитања сходно узрасном и 
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образовном нивоу ученика и интегрисаним тематским планирањем кроз обавезне и 

изборне предмете.  

Садржаји програма здравственог васпитањасу реализовани кроз ЧОС, часове редовне 

наставе и ваннаставне активности. Сарађивало се са Црвеним крстом Ковин и Заводом за 

јавно здравље Панчево. 

 

6.2.Програм сарадње са породицом 

 

 Извештај остварености Програма сарадње са породицом у школској 

2020/2021.години 

Циљ: 

Организовати облике активности који ће: 

-подићи на виши ниво партнерство родитељи-школа 

-пружити помоћ и подршку родитељу при обављању педагошке функције 

 

Задаци: 

-допринети складно деловање породице и школе у образовању и васпитању  ученика 

-обезбеђивати и инститирати на редовној, трајној и квалитетној сарадњи родитеља и школе 

-остварити позитивну интеракцију наставник-родитељ 

-обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварују у 

школи и код ученика 

 

 

 

ОБЛИК РАДА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Родитељски 

састанци 

- упознавање са 

наставним планом и 

програмом и 

програмом наставе и 

учења,наставним 

циљевима, облицима и 

одељењске 

старешине, 

педагог,психолог, 

директор, родитељи 

У току школске године 
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методама рада 

- упознавање са 

кућним  редом  школе 

- упознавање са 

правима и обавезама 

свих учесника 

васпитно-образовног 

процеса 

- избор родитеља за 

члана СР 

- сугестије везане за 

превенцију насиља 

- упознавање са 

успехом и 

дисциплином  ученика 

- организовање 

екскурзије 

- друге пригодне теме 

- прикупљање 

података од родитеља 

за потребе школе 

2.Индивидуални 

разговори 

-размена информација 

о понашању ученика у 

школи и породици, о 

успеху ученика, о 

напредовању ученика, 

о потребама  учршћа 

ученика на 

такничењима, 

секцијама и осталим 

ваннаставним 

активностима, о 

потреби вођења 

саветодавно-васпитног  

рада у зависности од 

проблема и сл. 

одељењске 

старешине, педагог, 

психолог 

Одељењске старешине 

су водиле 

индивидуалне 

разговоре са 

родитељима према 

направљеном плану . 

Свакодневно је према 

потреби остваривана 

сарадња са родитељима 

путем вибера.  
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3.Учешће 

родитеља у 

спортским, 

културним и 

другим 

активностима 

које се спроводе 

у процесу 

превенције 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

- укључивање чланова 

породице  у 

остваривању пројектне 

наставе 

наставници,  

родитељи 

Током целе године по 

потреби родитљи су 

укључивани у поједине 

активности у оквиру 

пројектне наставе. 

4. Савет 

родитеља 

 - саветодавни рад 

родитеља 

родитељи 

школа 

У току школске године 

родитељи,представници 

одељења  су 

присуствовали 

седницама Савета 

родитеља  

5.Учешће 

родитеља у 

процесу 

самовредновања 

рада школе 

 

- прикупљање 

података од родитеља 

за потребе 

самовредновања рада 

школе ( анкетиррањем 

и др. адекватним 

методама)  

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

родитељи, психолог 

У току школске године 

родитељи су 

анкетирани за потребе 

самовредновања рада 

школе 

6.Отворена врата 

школе 

Упознавање са 

васпитно-образовним 

процесом у школи 

кроз присусуство 

часовима 

наставници 

педагог,психолог 

директор школе 

Због епидемије Корона 

вируса нису 

организована Отворена 

врата школе. 

7.Пано за 

родитеље 

- израда паноа за 

родитеље 

наставници, 

директор, психолог 

На паноу за ротитеље 

постављена су важна 

обавештења за 

родитеље  

8.Индиректни 

контакти са 

родитељима 

-писана обавештења         

-сајт 

 

наставници,педагог, 

психолог, директор, 

родитељи 

У току школске године 

по потреби родитељима 

су благовремено слата 

обавештења 
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  Са свим активностима 

у школи могли су се 

упознати преко сајта 

школе. 

 

      Стручно веће за разредну наставу 

 

 

7. Остали облици образовно-васпитног рада 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ О ДОПУНСКОЈ  НАСТАВИ  У 1.РАЗРЕДУ 

школске 2020/2021.године 

У току  школске 2020/2021.године одржано је 36 часова допунске наставе.У првом 

полугодишту 16 часова, у другом полугодишту 20 часова. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

У току године одржано 18 часова.У првом полугодишту 8 часова,у другом полугодишту 10 

часова. 

Бгој часова по наставним темама: 

Почетно читање и писање- 14 часова. 

Правопис- 4 часа. 

5 ученика је присуствовало часовима. 

 

МАТЕМАТИКА 

У току године одржано 18 часова.У првом полугодишту 8 часова,у другом полугодишту 10 

часова. 

Бгој часова по наставним темама: 

Природни бројеви до 100 - 17 часова  

Мерење и мере -1 час 

2 ученика је присуствовало часовима. 
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Одељењски старешина: Виолета Ђорђевић 

 

2.РАЗРЕД 

 

 

У другом  разреду у току године одржано је 36 часова допунске наставе. Из српског језика 

одржано је 18 часова. Из  математике одржано је 18 часова. 

Српски језик - 18 часова 

Број часова по темама: 

Граматика : 8 

Правопис:2 

Језичка култура : 8 

Математика – 18 часова 

Број часова по темама: 

Бројеви:17 

Геометрија:1 

 

Допунску наставу из српског језика  је похађало 4 ученика.Допунску наставу  из 

математике је похађало 5 ученика. 

                                                                           Одељењски старешина: 

Ђурђевка Стојков 

 

 

 

 

3.РАЗРЕД 

 

У трећем разреду у току године одржано је 36 часова допунске наставе. Из српског језика 

одржано је 18 часова. Из  математике одржано је 18 часова.У првом полугодишту одржано 

је 8 часова из српског језика и 8 часова  из математике.У другом полугодишту одржано је  

10 часова из српског језика и 10 часова из математике. 

Српски језик - 18 часова 

Број часова по темама: 

Граматика : 11 

Правопис: 7 

Математика – 18 часова 

Број часова по темама: 

Бројеви: 14 

Геометрија: 3 

Мерење и мере : 1  

 

Допунску наставу из српског језика  је похађало 5 ученика.Допунску наставу  из 

математике је похађало 5 ученика. 

                                                                           Одељењски старешина: 

                                                                              Боркица Милованов 
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4.РАЗРЕД 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У  ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ У 

ШОЛСКЕ 2020/2021.ГОД. 

У четвртом  разреду у току школске године одржано је 36 часова допунске наставе,из 

српског језика  18 часова и из  математике  18 часова.У првом полугодишту одржано је 9 

часова из српског језика и 7 часова  из математике.У другом полугодишту одржано је  9 

часова из српског језика и 11 часова из математике. 

Српски језик - 18 часова 

Број часова по темама: 

Граматика : 13 

Правопис: 5 

Математика – 18 часова 

Број часова по темама: 

Бројеви: 16 

Геометрија: 1 

Мерење и мере : 1  

 

Допунску наставу је похађало 7 ученика.       

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ  У  

ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ У ШОЛСКЕ 2020/2021.ГОД. 

У четвртом  разреду у току школске године одржано је 36 часова додатне  наставе из 

математике. У првом полугодишту оодржано је 16 часова,а у другом 20 часова. 

Број часова по темама: 

1. ЛОГИЧКИ И КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ ( 3 часа ) 

 

2. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ : нумерација, вишецифрени бројеви, 

рачунске операције и њихова својства, зависност резултата од компонената 

операција, низови бројева ( 8 часова ) 
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3. РЕШАВАЊЕ СЛОЖЕНИХ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ЈЕДНАЧИНА И ДИЈАГРАМА  

( 9 часова ) 

 

 

4. КОЦКА И КВАДАР : слагање и разлагање, површина и запремина ( 4часа) 

 

5. ПРОБЛЕМИ ПРЕВОЖЕЊА, ПРЕСИПАЊА, МАНЕВРИСАЊА, МЕРЕЊА У 

ОТЕЖАНИМ ОКОЛНОСТИМА ( 5часова ) 

 

 

6. ЗАНИМЉИВИ АРИТМЕТИЧКИ ЗАДАЦИ : магични квадрати, математичка 

укрштеница, бројевни ребуси, дешифровање операција, логички задаци, задаци 

досетке ( 7 часова ) 

 

Додатну  наставу је похађало 7 ученика.                                                                            

Одељењски старешина: Милованов Јасмина 

 

 

ПРВИ, ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ - ПЛОЧИЧКИ РИТ 

 

 

У  току  школске  године одржано је 36 часова допунске наставе. 

У оквиру допунске наставе  обрађене  су теме из области математике  и српског језика  

првом, другом и четвртом разреду . 

Из српског језика у првом разреду :  

- Почетно читање и писање  

- Књижевност 

- Језичка култура 

- Језик 

Из математике у првом разреду : 

- Геометрија 

- Бројеви 

- Мерење и мере 

- Положај, величина и облик предмета 

- Линије 

Из српског језика у другом разреду: 

- Језичка култура 

- Књижевност 

- Језик 

Из математике у другом разреду : 

- Бројеви 

- Геометрија 

- Мерење и мере 
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Из српског језика у четвртом разреду: 

- Књижевност 

- Језик 

- Језичка култура 

Из математике у четвртом разреду : 

- Скуп природних бројева 

- Мерење и мере 

- Површина 

Ученици који су присуствовали допунској настави : 

Први разред 1 ученик, други разред 1 ученик и четврти разред 1 ученик. 

 

 

Одељењски старешина: 

Данијела Потић Андрејевић  

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  У  ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ  У ПЛОЧИЧКОМ  

РИТУ 

 

У  току  школске  године одржано је 36 часова додатне наставе. 

У оквиру додатне наставе  обрађене  су теме из области математике у  четвртом разреду: 

- Блок бројева до 1000 

- Мерење и мере 

- Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 

- Блок бројева већих од хиљаду 

- Геометријска тела. Израчунавање површине. Занимљива геометрија. 

- Низови бројева 

-  Решавање сложених задатака 

- Занимљиви задаци 

- Математичке игре 

У настави је учествовала 1 ученица. 

 

Одељењски старешина: 

Данијела Потић Андрејевић 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (5-8. р) 

 

Допунска настава 

 

5. разред -  5 часова (прво полугодиште: 2 часа, друго полугодиште: 3) 

Обрађене су следеће теме: the verb to be, have got, present  simple tense, countable 

and uncountable nouns, past simple 

 

6. разред – 4 часа (прво полугодиште: 2 часа, друго полугодиштe 2 часа) 

Обрађене су следеће теме: past simple tense, past continuous, comparative and 

superlative, present simple tense, conditionals, future, if sentences, vocabulary 

 

7. разред – 9 часова (прво полугодиште: 3 часа, друго полугодиште: 6 часова) 

Обрађене су следеће теме: past simple and continuous, expressing 

future,conditional sentences, present perfect, non-finite forms 

 

8. разред – 6часова (прво полугодиште: 2 часа, друго полугодише: 4 часа) 

Обрађене су следеће теме: subject and object questions, present perfect tense, 

conditionals, future continuous, tenses 

 

 

Додатна настава 

 

Додатна настава одржана је само у 8. разреду за ученице Драгану Илић и Љубицу Парлић 

које су се припремале за упис у филолошко одељење филолошке гимназије. 

Одржано је 12 часова у другом полугодишту. 

Обрађене су следеће теме: finite and non-finite verb forms, prepostions, verb patterns, tenses, 

sequence of tenses, reported speech 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

8. РАЗРЕД 

Бројученикa који полаже поправни испит:1 

 

 
Тема 

Број 

часова 

1. 
Помоћни глаголи у енглеском језику 

Садашње и прошло време помоћних глагола 
1 

2. Садашње прошло време (грађење у употреба) 2 

3. Будуће време (грађење и употреба) 1 
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4. Нелични глаголски облици 2 

5. Зависне реченице 1 

6. Пасив 2 

7. Читање и превод текста 1 

 

 

7. РАЗРЕД 

Број ученика који полаже поправни испит: 2 

 

 
Тема 

Број 

часова 

1. 
Помоћни глаголи у енглеском језику 

Садашње, прошло и будуће време помоћних глагола 
1 

2. Садашње прошло време (грађење и употреба) 2 

3. Будуће просто време (грађење и употреба) 1 

4. Нелични глаголски облици - герунд 1 

5. Нелични глаголски облици - инфинитив 1 

6. Читање текста 2 

7. Превод текста  2 

 

 

 

Предметни наставнк: 

Теа Тот Радишић 

 

 

Табеларни приказ часова допунске наставе у другом циклусу 

 

ПРЕДМЕТ 5.разред 6. разред 7. разред 8. разред укупно 

Српски језик и 

књижевност 

10 15 16 9 50 

Математика 12 19 14 10 55 

 

Биологија 

2    2 

Историја 1 1   2 

Географија 6 6 5 5 22 

Физика  1   1 

Хемија   3 2 5 

Енглески језик 5 4 9 6 24 

Француски 

језик 

5 4 5 1 15 

 

 

Додатна настава је реализована у мањој мери и наставници су пратећи потребе ученика 

одржали значајно већи број часова припремне наставе за завршни испит, 
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Табеларни приказ часова припремне наставе 

 

ПРЕДМЕТ 5.разред 

Српски језик и 

књижевност 

41 

Математика 57 

 

Биологија 

7 

Историја 10 

Географија 14 

Физика 13 

Хемија 13 

Енглески језик 11 

укупно 155+11 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

 

1. РАЗРЕД 

 

У току школске 2020/2021.године одржано је 36 часова слободне активности.У оквиру 

слободне активности обрађене су теме из области ликовног изражавања. 

Ове теме су реализоване кроз креативне радионице. 

 

Основни задатак је био развијање дечјег ликовног  

стваралаштва,креативности,маште,опште културе.  

Неке од активности: 

- У оквиру Дечје недеље : цртање на бетону, организовање јесење радионице и 

изложбе, прављење маски. 

- Израда новогодишњих честитки и украса; 

- Уређивање паноа поводом  школске славе- Светог Саве; 

-Израда поклона за маме   

- Фарбање и украшавање Васкршњих јаја 

- Рециклажа и израда еколошких играчака  

Одељењски старешина:Виолета Ђорђевић 
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2. РАЗРЕД 

 

У току школске 2020/2021.године одржано је 36 часова ваннаставне активности.У оквиру 

ваннаставних активности обрађене су теме из области књижевности. 

Ове теме су реализоване кроз такичарксе радионице радионице и претежно рад са целим 

одељењем. 

 

Основни задатак је био развијање дечјег изражајног рецитаторског духа  

Неке од активности: 

-Рецитовање на часовима уочи Нове године,обележавање прославе школске славе Светог 

Саве 

-Одељенско такмичење у рецитовању научених песмица 

 

Одељењски старешина:Ђурђевка Стојков 

 

 

                3.РАЗРЕД 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ТРEЋЕМ РАЗРЕДУ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОД. 

У школској 2020/2021. год. одржано је 36 часова ваннаставних активности. 

Кроз Математику као игру ученици су усвајали знања из математике,али су задовољавали 

и своја друга интересовања кроз ликовне, музичке и физичке активности.На часовима су 

организовани: квизови, такмичења, друштвене  и разне математичке игре.  

Ученици су бирали активности према својим интересовањима и способностима. 

Основни циљ је био : развијање љубави према математици, развијање логичког и 

критичког мишљења и закључивања, развијање дечијег стваралаштва, развијање сарадње и 

тимског духа, развијање опште културе и дружење. 

Спроведене активности: 

- Цртали смо и украшавали цифре; 

- Правили смо цртеже од бројева , геометријских фигура и геометријских тела; 

- Украшавали васкршња јаја геометријским облицима и линијама. 

- Правили смо математичке домине; 

- Играли смо се математичким доминама  и кроз игру учили сабирање,одузимање, 

множење и дељење; 

- Читали смо математичке приче; 

- Решавали смо  занимљиве  и шаљиве  задатке; 

- Играли смо елементарне игре у вези са математиком и тако повезали физичке активности 

са учењем математике; 

 - Играли смо друштвене игре у вези са математиком („ Не љути се 

човече“,“Домине“,“Икс-окс“, Шах) 

- Играли смо математичке игре ; 

- Решавали магичне фигуре; 
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- Упознали смо се са занимљивостима из живота великих математичара; 

- Певали смо песме о математици. 

 

 

                                                              Одељењски старешина : Боркица Милованов 

 

 

                                                     4.РАЗРЕД 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОД. 

 

У четвртом разреду у току године одржано је 36 часова слободне активности. Ученици су 

изучавали Екологију. 

 Циљ је био  ширење интересовања ученика за екологију. 

Ученици  су  на часовима: 

-          развијали љубав према природи 

-          развијали свест о угрожености и потреби очувања природе 

-          развијали осећање одговорности према стању животне средине 

-          користили различите методе у процесу рада 

-          развијали  колективни дух и тимски рад 

-          развијали способност самосталног истраживања и учења 

-          развијали такмичарски дух 

Еко-патрола је прикупљала лименке за рециклажу, бринула у уређењу простора око школе, 

засадила дрво у школском дворишту и израђивала паное на тему екологија. 

 

                                                                           Одељењски старешина: Милованов Јасмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“ ПЛОЧИЦА 

ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОД. -СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

 

 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

СЕПТЕМБАР Пријем првака   

1.9.2020.  

Сусрет са првацима 

(саобраћајна полиција 

Ученици 

Наставници 

Директор 

СаобраћајнаполицијаКовинЦрвеникрстКовин 
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Ковин, Црвени крст 

Ковин) 

Излет до верског 

објекта – Водице 

19.9.2020.  

 

 

 

ОКТОБАР Обележавање Дечје 

недеље од 5.10. до 

9.10.2020. 

- Цртање по 

бетону 

- Буквар дечјих 

права 

- Гледање цртаног 

филма 

- Израда паноа „ 

Подељена срећа 

два пута је већа“ 

- Јесења 

радионица 

 

Ученици 

Наставници 

 

НОВЕМБАР Дан примирја у Првом 

светском рату 

12.11.2020. 

 

 

 

 

Наставници 

Ученици 

ДЕЦЕМБАР Активности везане за 

прославу Нове године и 

Божића  

Учествовање на 

конкурсу „Твоја 

безбедност је у твојим 

рукама“ 

Наставници 

Ученици 

Савет за безбедност саобраћаја на територији 

Општине Ковин,Агенција за безбедност 

саобраћаја 

 

ЈАНУАР  Прослава Св. Саве 

27.1.2021. 

-  организовање 

радионица на тему 

Свети Сава,  

- резање славског 

колача,  

Ученици  

Наставници 

 

ФЕБРУАР Радионица Црвеног 

крста Ковин у оквиру 

програма ,,Промоције 

хуманих вредности“- 

24.2.2021. 

Школа, Црвени крст Ковин,  

Ученици 3.разреда 
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МАРТ Радионица Црвеног 

крста Ковин у оквиру 

програма ,,Промоције 

хуманих вредности“-

3.3.2021. 

Школско такмичење 

рецитатора  

4.3. 2021. 

Општинска смотра 

рецитатора –12.3.2021.  

Зонска смотра 

рецитатора-31.3.2021. 

 

Школа, Црвени крст Ковин,  

Ученици 3.разреда 

 

 

Ученици 

Наставници 

 

АПРИЛ  

Обележавање Дана 

планете Земље-

22.4.2021.(засађено дрво 

у школском дворишту и 

направљен пригодни 

пано)-4.разред 

 

Тематски дан-Васкрс-

29.4.2021. 

Фарбање јаја( изложба  

и награђивање ученика 

за најлепше осликана 

јаја чоколадама и 

похвалницама) 

Израда паноа „У сусрет 

Васкрсу“ 

Радионица „Моја 

породица,Црква и 

другари“ у свим млађим 

разредима коју је 

организовао вероучитељ 

- ученици  најбоље 

урађених радова 

награђени су иконама и 

крстићима. 

 

 

Ликовно литерерни  

конкурс на тему „Моја 

бајка“ поводом 

обележавања 

Међународног дана 

књиге-23.4.2021. 

 

Ученици  

 Наставници, 

Вероучитељ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици  

 Наставници 

 Библиотекар 

 

 

 

Црвени крст Ковин 

Ученици 

Наставници 
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Учествовање на 

конкурсу „ Крв живот 

значи“ 

 

 

 

МАЈ Прослава Дана школе: 

Такмичење у скоку 

удаљ по разредима-

12.5.2021. 

Додела награда поводом 

ликовног и литерерног  

конкурса на тему Моја 

бајка-14.5.2021. 

 

Ученици 

Наставници 

Директор 

 

ЈУН Радионица Црвеног 

крста Ковин у оквиру 

програма ,,Промоције 

хуманих вредности-

15.6. 2021,и 22.6.2021. 

 

Банкет 4.разреда и  

комбинованог одељења 

-22.6.2021. 

 

 

Школа, Црвени крст Ковин,  

Ученици 3. и 4.разреда 

Наставници 

 

 

 

Веће за разредну наставу 

 

ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“ ПЛОЧИЦА 

ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОД.–ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

СЕПТЕМБАР  

Излет до верског објекта – Водице 

19.9.2020.  

 

 

Ученици 

Наставници 

Директор 

 

ОКТОБАР Обележавање Дечје недеље од 

5.10. до 9.10.2020. 

- Буквар дечјих права 

- Гледање  филма 

- Израда паноа „ Подељена 

срећа два пута је већа“ 

- Јесења радионица 

 

Ученици 

Наставници 

 

НОВЕМБАР Дан примирја у Првом светском 

рату 12.11.2020. 

 

Наставници 

Ученици 
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ДЕЦЕМБАР Активности везане за прославу 

Нове године и Божића  

Учествовање на конкурсу „Твоја 

безбедност је у твојим рукама“ 

Наставници 

Ученици 

Савет за безбедност 

саобраћаја на територији 

Општине Ковин,Агенција за 

безбедност саобраћаја 

 

ЈАНУАР  Прослава Св. Саве 27.1.2021. 

-  организовање радионица на тему 

Свети Сава,  

- резање славског колача,  

Литерарни конкурс – радови су 

презентовани на сајту школе 

Ученици  

Наставници 

 

АПРИЛ  

Обележавање Дана планете Земље-

22.4.2021.изложба ликоних радова 

и уређење дворишта 

 

Тематски дан-Васкрс-29.4.2021. 

Фарбање јаја( изложба  и 

награђивање ученика за најлепше 

осликана јаја чоколадама и 

похвалницама) 

Израда паноа „У сусрет Васкрсу“ 

Радионица „Моја породица,Црква 

и другари“ у свим  разредима коју 

је организовао вероучитељ - 

ученици  најбоље урађених радова 

награђени су иконама и крстићима. 

 

Ликовно литерерни  конкурс на 

тему „Моја бајка“ поводом 

обележавања Међународног дана 

књиге-23.4.2021. 

 

Учествовање на конкурсу „ Крв 

живот значи“ 

 

 

 

Ученици  

 Наставници, 

Вероучитељ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици  

 Наставници 

 Библиотекар 

 

 

 

Црвени крст Ковин 

Ученици 

Наставници 

МАЈ Прослава Дана школе: 

Спортска такмичења -12.5.2021. 

Додела награда поводом ликовног 

и литерерног  конкурса на тему 

Моја бајка-14.5.2021. 

Ученици 

Наставници 

Директор 
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ЈУН  

Прослава мале матуре ученика  

Позоришна представа „Тајна 

плочичког моста“ 

 

 

 

Ученици 

Наставници 

 

 

 

 

Извештај спортских активности  – млађи разреди  шк.2020/2021.год. 

 

 

1. полугодиште 

Недеља школског спорта  

• Јесењи крос 5.10.2020. год. 

• У здравом телу здрав дух 6.10.2020.год. 

• Школице- такмичење 7.10.2020.год. 

• Хранимо се здраво 8.10.2020.год. 

•  Подсећање на заборављене игре и њихова правила 9.10.2020.год. 

2. полугодиште 

Недеља школског спорта 

• Играње игре „ Школице“ 24.5.2021. 

• Пикадо 25.5.2021. 

• Бацање вортекса 26.5.2021. 

• Заборављене игре 27.5.2021. 

• Пролећни крос  28.5.2021. 

 

Општинско такмичење у атлетици - 27. 4. 2021.год. 

Спортски савез општине Ковин је организовао општинско такмичење у атлетици на коме 

су учествовала 3 ученика 4. разреда и сви освојили 2. место у дисциплинама: трка на 60 

метара, бацање вортекса и скок удаљ. 

 

 

Веће за разредну наставу 

 

Све наведене спортске активности реализоване су и за ученике у другом циклусу. 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

 

Литерарна секција реализована је кроз низ активности током године, пратећи углавном 

потребе догађаја везаних за догађаје у школи и литерарне конкурсе. С тим у вези 

литерарна секција ове године бележи значајне продукте везане за обележавање Дана 

Светог Саве, будући да су се активности свеле на онлајн дешавања. Том приликом 

ученици су састављали литерарне радове (лирске песме и прозне саставе) са пригодном 

темом, а наставник-реализатор је задатке пласирао на сајт школе у виду презентације, 

праћене химном Светом Сави. 

http://www.osplocica.edu.rs/index.php/skolska-2020-2021/265-sv-i-s-v-pr-z-n-ci 
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Такође, значајан подухват предствља масовно учешће ученика на литерарном конкурсу 

поводом Дана школе, који је јдао и неколико награђених радова, на основу којих је 

делимично написан сценарио за представу Тајна плочичког моста, јер је једна од тема 

носила управо овај наслов. У реализацији овог конкурса, посебно у осмишљавању тема и 

избору најбољих радова, учествовала је Мирјана Милошевић, школски библиотекар. 

 

 

8. Превенција насиља и других облика ризичног понашања у образовно-васпитним 

установама 

 

 

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  на крају II полугодишта шк. 2020/2021. године 

 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља од почетка школске године су чинили следећи чланови: 

1. Бадрић Жељка, педагог,  координатор тима 

2. Живанка Јованов Петровић, вд директорка школе 

3. Јеремић Горан, наставник физичког васпитања, одељ. старешина 7. разреда 

4. Розалија Суњог, наставница разредне наставе 

5. Мицић Мирјана, наставница математике, одељ.старешина 7. разреда 

6. Михајловић Миљана, представник родитеља ученика 

7. Милованов Никола, представник локалне самоуправе 

8. Здравковић Иван, секретар школе 

 

Тим за заштиту ученика од насиља у другом полугодишту су чинили следећи чланови: 

1. Петковић Жаклина, психолог,  координатор тима 

2. Суњог Розалија, директорка школе 

3. Јеремић Горан, наставник физичког васпитања, одељ. старешина 7. разреда 

4. Потић Данијела, наставница разредне наставе 

5. Мицић Мирјана, наставница математике, одељ.старешина 7. разреда 

6. Михајловић Миљана, представник родитеља ученика 

7. Милованов Никола, представник локалне самоуправе 

8. Здравковић Иван, секретар школе 

 

Школа има израђен  Програм установе за заштиту деце/ученика од насиља. У њему су 

дефинисане мере превенције, мере интервенције у случајевима насиља, прецизиране улоге 

и одговорност свих запослених и ученика. Такође је дефинисан начин евиденције, чувањe 

податакаи извештавање Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора, 

Ученичког парламента  и надлежне Школске управе. Школа има израђен и Програм 

заштите ученика од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности. 

Школску годину смо започели са израђеним Годишњим планом активности тима у 

школској 2020/2021. год. којег су чланови тима израдили почетком септембра , а 

наставничко веће усвојило.И ове године је план проширен превентивним програмом 

Основи безбедности деце које реализују сарадници из МУП-а са ученицима 4. и 6. разреда, 
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у трајању од 8 часова. Предвиђен је програм и са ученицима 1. разреда. Поменути програм 

није реализован. 

Програм превенције других облика ризичног понашања проширен је планом превенције 

употребе дрога у складу са стручним упутством за планирање превенције употребе дрога 

код ученика МПНТР од 03.09.2018.г. 

 

 

САСТАНЦИ ЧЛАНОВА ТИМА 

 

 У првом полугодишту школске 2020/2021. године одржана су 2 састанка и у другом 2 

дакле укупно 4 састанка, којима је присуствовала већина чланова Тима. О састанцима се 

води евиденција а на седницама НВ Тим подноси извештај по плану. 

 На састанцима тима смo: се подсетили годишњег  плана активности тима за школску 

2020/21. годину; упознали са прилозима које је саветница Весна Поповић проследила 

школама; упознали се са полугодишњим извештајима одељењских старешина I –VIII 

разреда (о превенцији и интервенцији у одељењима, те сарадњи са родитељима, који су 

саставни део овог извештаја) и  извештајем о раду ученичког парламента; поделили 

информације о превенцији дигиталног насиља и праћењу понашања ученика на 

платформама за учење за време наставе на даљину. 

 

ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

На крају полугодишта ,  одељ. старешине су тиму поднеле писмене извештаје о 

спровођењу програма заштите ученика у њиховим одељењима, о случајевима насилног 

понашања и интервенције, и сарадњи са родитељима. 

 

I-IV разреда 

 

I разред 

 

Први разред је имао 14 ученика. 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су  упознати са : Облицима и нивоима насилног понашања, Правилима 

понашања ученика и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

*Ученици су упућивани на поштовање  одељењских  правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на активности као што су:спорт,дружење. 

 

*Превенција насиља вршена је кроз следеће предмете и наставне јединице: 

ЧОС : 

1. Ово смо ми 

2. Бонтон није бадминтон 

 

Српски језик: 

1.На игралишту – говорна вежба 
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2.Од куће до школе – говорна вежба 

3.Јоца вози тролејбус – Драган Лукић 

4. Дете – Љубивоје Ршумовић 

5. Први дан у школи – Бора Ољачић 

6. Није лако бити дете – Драгомир Ђорђевић 

7. Деца су украс света – Љубивоје Ршумовић 

 

Свет око нас 

1.  Правила понашања у школи 

2. У насељу поштујемо правила понашања 

3. Сличности и разлике међу нама 

4. Чувајмо своје здравље 

5. Породица 

Дигитални свет 

1. Комуникација у дигиталном свету 

2. Дигитални уређаји су свуда око нас 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка, од чега су 2 родитељска састанка била на даљину. 

Родитељи су  упознати са : Облицима и нивоима насилног понашања, Правилима 

понашања ученика и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Свакодневно је одржавана комуникација са родитељима преко вајбер групе. Тако су 

вођени и индивидуални разговори. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 1. разреду у првом  полугодишту шк.2020/2021. године нису забележени никакви 

облици насиља, па није било ни предузетих мера и активности. 

 

 

 

2. полугодиште:  

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су  упознати са : Облицима и нивоима насилног понашања, Правилима 

понашања ученика и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

*Ученици су упућивани на поштовање  одељењских  правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на активности као што су:спорт,дружење. 

*Превенција насиља вршена је кроз следеће предмете и наставне јединице: 

ЧОС : 

           1. У школи 

           2. У биоскопу ,позоришту 

           3. У продавници 
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           4. За столом 

           5. Тужакање 

           6. „Лепа реч гвоздена врата отвара” 

           7. Другарство је... 

           8. Шта ценим код друга 

Српски језик: 

1. Свети Сава и ђаци, народна прича 

2. Јабука, Драган Лукић 

3. Тужибаба, Душан Радовић 

4. Голуб и пчела, народна прича 

5. Два друга, Лав Николајевич Толстој 

6. Два јарца, Две козе, Доситеј Обрадовић 

7. Лепо понашање (Бонтон), писмена вежба 

Дигитални свет 

1. Лепо понашање на интернету 

2. Права и обавезе и лепо понашање у дигиталном свету 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 2 родитељска састанка, од чега је један родитељски састанак био на даљину. 

Родитељи су  упознати са : Облицима и нивоима насилног понашања, Правилима 

понашања ученика и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Свакодневно је одржавана комуникација са родитељима преко вајбер групе. Тако су 

вођени и индивидуални разговори. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 1. разреду у другом  полугодишту шк.2020/2021. године нису забележени никакви 

облици насиља, па није било ни предузетих мера и активности. 

 

 Одељењски старешина: Виолета Ђорђевић 

 

 

II разред 

 

Други разред је имао 17 ученика. 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су још једном упознати са правилима понашања и Посебним протоколом за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на следеће активности:спорт  и  секције 
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*Тема Насиље провучена је кроз следеће предмете и наставне јединице: 

Ваннаставне активности: 

 

Читање и рецитовање песмица Драгана Лукића , Љубивоја Ршумовића , Јована Јовановића 

Змаја , Бранка Ћопића – везане за дружење , толерисање , ненасилно понашање . 

 

ЧОС: 

Срећан почетак – опет заједно 

Исписивање порука мира поводом  Дана мира 

Формулисање одељењских правила 

Дечја недеља 

Чаробне речи 

Животиње и ми 

Е, баш хоћу лепо да се понашам 

Игре по избору ученика 

Међународни дан толеранције-сви смо исти , а различити 

Мој кућни љубимац у слици и речи 

Дечја права и обавезе 

Израда новогодишњих честитки 

 

Српски језик 

 

ЉубивојеРшумовић: „ Једнога дана“ 

БранкоЋопић:  „Болесник на три спрата“ 

Избор из поезије Љубивоја Ршумовића 

Драган Лукић : “ Школа“ 

Мирослав  Антић :  „Тајна“ 

Народна приповетка :  „Седам прутова“ 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и 15индивидуалних разговора. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

 

2. полугодиште: 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су још једном упознати са правилима понашања и Посебним протоколом за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на следеће активности:спорт,дружење 

*Тема Насиље провучена је кроз следеће предмете и наставне јединице: 

 

1.Дан здравља 

2. Чувамо планету која чува нас 
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3.Пролеће и моја осећања 

4.Дрво пријатељства 

5.У здравом телу здрав дух 

6.Игре по избору ученика 

 

ЧОС: 

Како се треба понашати ван школе 

Радионица о дигиталном насиљу 

Како корисно употребити слободно време 

Сукоби-конструктивно решавање сукоба 

Како да помогнем другу који слабије учи-сарадња и узајамно подржавање 

Радионица о дигиталном насиљу 

Дан поезије 

Радост пролећа – изађимо у природу 

Брига о здрављу 

Брига о планети Земљи 

У сусрет Васкрсу 

Да ли смо задовољни  постигнутим успехом,на које потешкоће смо наилазили 

Радујемо се распусту и договор о активностима у току лета 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржанасу 3 родитељска састанка ( онлине ), индивидуалних разговора је било само путем 

Вибер групе, због пандемије корона вируса. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

Наставник разредне наставе: 

Ђурђевка Стојков 

 

 

III разред 

 

Трећи разред је имао 15 ученика. 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су  на почетку школске  године поново  упознати са : Облицима и нивоима 

насилног понашања, Правилима понашања ученика,Кућним редом школе и Правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

*Ученици су направили  одељењска правила 

*Тема Насиље провучена је кроз  следеће предмете и наставне јединице: 

ЧОС: 

1.Ево нас у 3. разреду( Правила понашања,Кућни ред, Распоред часова) 

2.Ово су наша одељењска правила (права, обавезе, реституција ) 

3.Обележавамо Дечју недељу 
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4.Дигитално насиље 

5.Како организовати свој радни дан 

6. Игре у учионици 

7.На путу од куће до школе 

8.Друг другу 

9.Будимо толерантни 

У оквиру Дечје недеље организоване су следеће активности: 

 Читање „ Буквара дечијих права“; цртање по бетону; израда паноа „Подељена срећа 

два пута је већа“; гледање цртаног филма и јесења радионица . 

Српски језик: 

1. „ Лед се топи“, Александар Поповић 

2. „ А зашто он вежба“, Душан Радовић 

Свет око нас 

1.Становништво нашег краја ( права, обавезе, обичаји, суживот ) 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка. 

Родитељи су на првом родитељском састанку упознати са Правилима понашања у 

школи и Кућним редом школе, као и са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

У трећем разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

 

 

2. полугодиште: 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

*Тема Насиље провучена је кроз  следеће предмете и наставне јединице: 

ЧОС: 

1. Сви смо исти, а различити – толеранција 

2. Није тешко бити фин  

3. Игре у учионици 

4. Игре по избору ученика 

5. Игре у школском дворишту 

6. Дружење за крај школске године 

Ваннаставне активности 

1. Друштвене игре у вези са математиком  

2. Елементарне игре у вези са математиком 

3. Математичке игре 

Српски језик: 

1. Цврчак и мрав, Ла Фонтен 

2. Златно јагње, Светлана Велмар Јанковић 

4. Свети Сава и сељак без среће, народна приповетка 

5. Доживљаји Мачка Тоше, Бранко Ћопић 

6. Свијету се не може угодити, народна приповетка 

7. Никад два добра, Јованка Јоргачевић 
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8. Љутито мече, Бранислав Црнчевић 

9. Себични џин, Оскар Вајлд 

10. Прича о дечаку и Месецу, Бранко В. Радичевић 

*У оквиру програма „ Промоције  хуманих  вредности",  Црвени крст  Ковин је одржао 4 

радионице са ученицима 3. разреда. Обрађене су теме : „ Толеранција" , „ Лични и 

колективни идентитет", „Родна равноправност", „Превенција дискриминације и 

стигматизације " ,  „ Дечја права " и  „ Превенција злоупотребе електронских медија". 

 СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су два  родитељска састанка и 2 индивидуална разговора . 

 

У трећем разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

 

                                                                Одељењски старешина: Боркица Милованов 

 

 

IV разред 

 

Четврти разред је имао 14 ученика. 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су још једном упознати са Правилима понашања, Кућним редом школе  и 

Правилником о протоколу у установи  у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

*Ученици су направили наша одељењска правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Тема Насиље провучена је кроз  следеће предмете и наставне јединице: 

ЧОС: 

1.Моја права и обавезе 

2.Колико времена провоим на интернету  

3.Дечја  недеља 

4.Основи безбедности деце 

5.Увредљиви надимци 

Српски језик: 

1.Друг другу-Драган Лукић 

2.Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата-Добрица Ерић 

3.Прича о дечаку и месецу-Б.В.Радичевић 

4.Стари Вујадин-народна песма 

*У оквиру Дечје недеље одржане су следеће активности: 

Читање Буквара дечјих права, гледање цртаног филма, цртање по бетону , израда паноа 

на тему „Подељена срећа два пута је већа“  и јесења радионица. 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка . 

Родитељи су благовремено упознати са: Правилима понашања , Кућним редом школе и  

Правилником о протоколу у установи  у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, 

са посебним освртом на   врсте и нивое  насиља и поступке  деловања  уколико до њих 

дође. 
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ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 4.разреду у првом полугодишту шк.2020/2021. године  није забележен ниједан облик 

насиља. 

 

 

2. полугодиште: 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

 

*Тема Насиље провучена је кроз  следеће предмете и наставне јединице: 

 

ЧОС: 

1.Дрога, алкохол, пушење 

2.Трагови које оставњамо на интернету 

3.Превенција и заштита деце од трговине људима 

4.Лепа реч и гвоздена врата отвара 

Српски језик: 

1.Међед, свиња и лисица-народна приповетка 

2.Р.Гијо:Бела Грива-обрада 

3.Златно јагње – С. Велмар Јанковић-утврђивање 

4.Најбоље задужбине – народна прича-обрада 

5.Ружно паче – Х. К. Андерсен-обрада 

6.Бела и жута девојчица – П. Бак-обрада 

7.Мрав добра срца – Б. Црнчевић-обрада 

*У оквиру програма „ Промоције  хуманих  вредности",  Црвени крст  Ковин је одржао 2 

радионице са ученицима 4. разреда. Обрађене су теме : „ Толеранција"  и ,, Лични и 

колективни идентитет". 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су три родитељска састанка и 1 индивидуални разговор . 

 

У четвртом разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

 

                                                                       Одељењски старешина:  Јасмина Милованов 

 

 

ПЛОЧИЧКИ РИТ 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ  I,II и IVРАЗРЕДА 
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Одељење је имало 3 ученика. 

 

БРОЈ   И   ВРСТА   СЛУЧАЈЕВА   НАСИЉА 

У  првом   другом  и  четвртом  разреду током    првог  полугодишта школске 2020/21 није  

забележен  ниједан случај насиља ни из једног нивоа. 

Свакако су из предострожности предузете мере са ученицима  на часовима слободних  

активности  и часовима одељенског старешине. 

Ученици су упознати са правилима  понашања  и посебним  протоколом  и заштиту  деце  

од  насиља, злостављања  и занемаривања. 

На овим часовима проучени су садржаји  из   насиља   кроз  следеће  теме: 

СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

Чаробне речи 

Обележавање  Дечје недеље 

 Рад на комјутеру 

 Читање народних  умотворина  

Кретање облика у простору 

 Представа  за децу 

У свијету постоји једно царство 

Представа за децу 

 

Читање дечје штампе 

 

Животиње и ми 

 

У свету постоји једно царство 

Гледање цртаног филма 

 

Питања из шешира 

 

Мој кућни љубимац 

 

Баш је лако правити овако 

ЧОС 

Обележавање  дечије  недеље 

Шта   је све насиље 

Дигитално  насиље 

Увредљиви  надимци 

Школа  без  насиља  

Друштвене мреже  

Имамо права и обавезе 

Значај и очување  животне  средине 

Кад  порастем бићу 

Планирање  дневних  активности 

Навике и понашања  за здрав  живот 

Дрога  

Први пут у школи 

Правила понашања у школи 
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 Правила понашања у школи 

Лепе речи-чаробне речи 

 Заборављене игре алкохол и пушење 

Шалимо се 

Прича о Васкрсу 

 Школа без насиља-седма превентивна радионица 

 Дан жена 

 Како ми  реагујемо на дигитално насиље  

Како решити конфликт 

Одељењски старешина: 

                                                                                    Розалија Суњог 

 

2. полугодиште:  

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

 

*Тема Насиље провучена је кроз  следеће предмете и наставне јединице: 

 

ЧОС: 

1. Како сарађујемо (1. разред) 

2. Другарство и међусобна солидарност: критички и самокритички однос према 

непожељним особинама личности (4. разред) 

3. Превентивна радионица "Учионица без насилништва" (1. разред) 

4. Како решавамо сукобе (1. разред) 

5. Поштујемо различитости (2. разред) 

6. Понашање на јавним местима (1. разред) 

7. Коме све треба да се обратим када уочим проблем (4. разред) 

8. Толеранција (1. разред) 

9. Шта радим кад сам љут ( 1. и 2. разред) 

10. Пожељна и непожељна понашања у одељењу (1. разред) 

11. Оплемењивање међуљудских односа: неговање навика љубазности, учтивости 

према друговима и старијима (4. разред) 

12. Понашање у учионици, школи и на јавним местима (4. разред) 

13. Та тешка реч "Извини" (1. разред) 

 

Српски језик: 

1. Неће увек да буде први, А.Поповић 

2. Два јарца, Две козе, Д. Обрадовић 

3. Два друга, Л. Н. Толстој 

4. Јабука, Д. Лукић 

5. Тужибаба, Д.Радовић 

6. Коњ и магарац, Народна басна 

7. Бела и жута девојчица, П. Бак 

8. Мрав добра срца, Б. Црнчевић 

9. Свитац пшеничар и воденичар, Д. Ерић 

10. Стефаново дрво, С. В. Јанковић 
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СА РОДИТЕЉИМА 

Одржан је један родитељски састанак. 

 

У комбинованом одељењу није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

                                                                 Одељењски старешина: Данијела Потић Андрејевић 

 

 

V-VIII разреда 

 

V разред 

 

Пети разред је имао 11 ученика. 

 

1. Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА 

 

• Ученици су упознати са правилима понашања у школи, са својим правима, 

обавезама и одговорностима 

• Ученици суупознати са облицима насилног понашања као и са садржајем протокола 

за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• У току недеље је вршен разговор са ученицима 

• Ученици су упућивани на следеће активности: спорт,  дружење, секције 

• На часовима одељењског старешине, а у вези са превенцијом дигиталног насиља, 

обрађене су следеће теме: 

- Превенција дигиталног насиља 

- Како реагујемо на насиље 

- Насиље као негативна појава 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

 

• Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

- Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

- Правилником  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

• Индивидуални разговори са родитељима. 

 

 

2. Интервентне мере 

 

Није било интервентних мера. 
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 Закључак:   

 

Током првог полугодишта школске 2020/2021. године у 5. разреду није се догодио 

ниједан вид насиља ни на једном нивоу. Стога није било никаквих интервентних мера. 

 

 

 

2.полугодиште: 

1. Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА 

 

• Ученици су упознати са правилима понашања у школи, са својим правима, 

обавезама и одговорностима 

• Ученици суупознати са облицима насилног понашања као и са садржајем 

протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• У току недеље је вршен разговор са ученицима 

• Ученици су упућивани на следеће активности: спорт,  дружење, секције 

• На часовима одељењског старешине, а у вези са превенцијом дигиталног 

насиља, обрађене су следеће теме: 

- Превенција дигиталног насиља 

- Како реагујемо на насиље 

- Насиље као негативна појава 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

 

• Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

- Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

- Правилником  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

• Индивидуални разговори са родитељима. 

 

 

2. Интервентне мере 

 

Једном ученику одређен је  појачани васпитни рад 10. III 2021. године услед 

вербалног насиља над другарицом из разреда. (задиркивање и неумесне шале), које 

је пријавила мајка ученице 8. III 2021 године. Са ученицима је поред разредног 

старешине разговарао и школски психолог. Такође, обављен је разговор и са 

родитељима ученика. 
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Ученик је био  изложен вербалном насиљу од стране ученика седмог разреда  

(задиркивање). Случај је пријавила мајка ученика 7. VI 2021. године и реаговале су 

разредне старешине петог и седмог разреда, као и школски психолог. 

 

Закључак:   

 

У току другог полугодишта у 5. разреду догодила су се два случаја насиља првог 

нивоа (вербално насиље). У првом случају оба ученика била су из петог разреда 

(дечак и девојчица), док је у другом случају дошло до вербалног насиља над 

учеником петог разреда од стране ученика седмог разреда (два дечака). У оба 

случаја родитељи су пријавили насиље и разредне старешине и школски психолог 

обавили су разговор са ученицима и родитељима. 

 

 

Одељенски старешина: 

Никола Крстић 

 

VI разред 
 

Шести разред је имао 15 ученика. 

 

1. Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА 

 

• Ученици су упознати са правилима понашања у школи, са својим правима, 

обавезама и одговорностима 

• Ученици су упознати са облицима насилног понашања као и са садржајем 

протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• У току недеље је вршен разговор са ученицима 

• Ученици су упућивани на следеће активности: спорт,  дружење, секције 

• На часовима одељењског старешине, а у вези са превенцијом дигиталног насиља, 

обрађене су следеће теме: 

- Превенција дигиталног насиља 

- Како реагујемо на насиље 

- Насиље као негативна појава 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

 

•   Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

- Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 
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- Правилником  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

• Индивидуални разговори са родитељима. 

 

 

2. Интервентне мере 

 

Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

• ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање,оговарање) 

 

- Појачан је саветодавно-васпитни рад са ученицима који су вршили насиље од 

стране одељењског старешине 

- После сваког вида насиља разредни старешина је обавио разговор са ученицима 

који су вршили насиље, као и са родитељима.    

 

 

 Закључак:   

 

 У току првог полугодишта школске 2020/2021.године био је један случај 

непримереног понашања ученика. Приликом уочавања непримереног понашања ученика од 

стране наставника или других актера школског живота реаговало се и предузимане су 

васпитне мере (разговори са одељењским старешином, педагогом и директорком) у циљу 

указивања на погрешне поступке и санкционисања истих. Због непримереног понашања у 

школи, ученик С.С. кажњен је писменим укором одељењског старешине и смањењем оцене 

из владања на врло добар (4). 

 

У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво и 

толеранцију на различитости, редовно се подсећали које су наше обавезе и одговорности,  а 

сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и сандкционисали.  

 

 

2. полугодиште: 

 

1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

Ученици су упознати са облицима насилног понашања; 

У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

Ученици су се упућивали на следеће активности: спорт,  дружење, секције; 

Вођени су индивидуални разговори са ученицима. 

На часовима одељењског старешине обрађене су следеће теме: 

- Превенција дигиталног насиља и насиље као негативна појава у виду разговора са 

одељењским старешином 

- Како реагујемо на насиље 

- Полиција у служби грађана 

- Насиље као негативна појава 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 
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- Спречимо вршњачко насиље 

- Алкохолизам и млади 

 

              СА РОДИТЕЉИМА 

 Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

- Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

- Правилником  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

- Родитељи су упознати су са правилима друштвено корисног и хуманитарног рада 

 

Сарадња са родитељима је добра, родитељи се одазивају на позиве за родитељске 

састанке, као и на индивидуалне разговоре , прихватају предлоге и сугестије одељењског 

старешине. 

 

2. Интервентне мере 
Није било случајева насилног понашања ученика у другом полугодишту 

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

У току другог полугодишта школске 2020/21. године није било случајева насилног 

понашања ученика. 

          У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво и 

толеранцију на различитости, редовно се подсећали које су наше обавезе и одговорности,  

а сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и санкционисали. 

 

 

Одељ. старешина: Теа Тот Радишић 

 

VII разред 

 

Седми  разред је имао 17 ученика. 

 1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

• Ученици су упознати са облицима насилног понашања; 

• У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

• Ученици су се упућивали на следеће активности: спорт,  дружење, секције; 

• Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

• На часовима одељењског старешине обрађене су следеће теме: 

- Превенција дигиталног насиља и насиље као негативна појава у виду разговора са 

одељењским старешином 

- Како реагујемо на насиље 

- Спречимо вршњачко насиље 



 65

- Алкохолизам и млади 

 

Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су упућивани на 

саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

 

              СА РОДИТЕЉИМА 

 Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

- Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

- Правилником  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

- Родитељи су упознати су са правилима друштвено корисног и хуманитарног рада 

 

Сарадња са родитељима је добра, родитељи се одазивају на позиве за родитељске 

састанке, као и на индивидуалне разговоре , прихватају предлоге и сугестије одељењског 

старешине, педагога и директорке.  

 

 

2. Интервентне мере 

 Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

- ФИЗИЧКО НАСИЉЕ  (гурање, ударање, саплитање,) 

- ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање, вређање) 

 

Oблици насиља из II нивоа нису забележени 

 

- појачан је саветодавно-васпитни рад са ученицима који су вршили насиље од 

стране одељенског старешине и педагога школе; 

- после сваког вида насиља разредни старешина  је обавио разговор са ученицима 

који су вршили насиље. 

- ученици који су учествовали у насиљу I нивоа ( С.Н и Р.И.) на почетку првог 

полугодишта, а на крају првог квартала им изреченa опомена одељењског сатрешине 

(примерно владање)  

Разговор је позитивно утицао на решавање проблема. 

- Предузимане мере су позитивно утицале на понашање, како ученика који су 

вршили насиље, тако и осталих ученика у одељењу.  

- У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво и 

толеранцију на различитости, редовно се подсећали које су наше обавезе и одговорности,  а 

сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и сандкционисали. 

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

У току првог полугодишта школске 2020/21. године било је мали број случајева 

непримереног понашања између неколицине ученика. Приликом уочавања непримереног 

понашања ученика од стране наставника или других актера школског живота реаговало се 
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и предузимане су васпитне мере (разговори са одељењским старешином, педагогом и 

директорком) у циљу указивања на погрешне поступке и санкционисања истих. Свака 

ситуација је успешно решена и дала позитивне резултате поготово након сарадње са 

родитељима. 

Треба напоменути да је дисциплина и понашање ученика далеко боље, квалитетније и 

зрелије у односу на понашање у шестом разреду где је било велики број укора, а ове године 

само један укор и то због неоправданих изостанака. 

          У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво и 

толеранцију на различитости, редовно се подсећали које су наше обавезе и одговорности,  а 

сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и санкционисали. 

 

 

2. полугодиште: 

1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

• Ученици су упознати са облицима насилног понашања; 

• У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

• Ученици су се упућивали на следеће активности: спорт,  дружење, секције; 

• Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

• На часовима одељењског старешине обрађене су следеће теме: 

- Превенција дигиталног насиља и насиље као негативна појава у виду 

разговора са одељењским старешином 

- Како реагујемо на насиље 

- Спречимо вршњачко насиље 

- Алкохолизам и млади 

 

Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

 

              СА РОДИТЕЉИМА 

 Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

- Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

- Правилником  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

- Родитељи су упознати су са правилима друштвено корисног и хуманитарног 

рада 

 

Сарадња са родитељима је добра, родитељи се одазивају на позиве за родитељске 

састанке, као и на индивидуалне разговоре , прихватају предлоге и сугестије 

одељењског старешине, педагога и директорке.  
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2. Интервентне мере 

 Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

- емоционално/ психичко  (задиркивање, вређање) 

 

Oблици насиља из II нивоа нису забележени 

 

- појачан је саветодавно-васпитни рад са ученицима који су вршили насиље од 

стране одељенског старешине и педагога школе; 

- после сваког вида насиља разредни старешина  је обавио разговор са 

ученицима који су вршили насиље. Сваки пут је позитивно утицао разговор на 

ученике и тако нешто се није понављало у наредном периоду. 

- Разговор је позитивно утицао на решавање проблема. 

- Предузимане мере су позитивно утицале на понашање, како ученика који су 

вршили насиље, тако и осталих ученика у одељењу.  

- У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво 

и толеранцију на различитости, редовно се подсећали које су наше обавезе и 

одговорности,  а сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и сандкционисали. 

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

У току другог полугодишта школске 2020/21. године било је мали број случајева 

непримереног понашања између неколицине ученика. Приликом уочавања 

непримереног понашања ученика од стране наставника или других актера школског 

живота реаговало се и предузимане су васпитне мере (разговори са одељењским 

старешином, педагогом и директорком) у циљу указивања на погрешне поступке и 

санкционисања истих. Свака ситуација је успешно решена и дала позитивне 

резултате поготово након сарадње са родитељима. 

Треба напоменути да је дисциплина и понашање ученика далеко боље, квалитетније 

и зрелије у односу на понашање у шестом разреду па и првом полугодишту где је 

било велики број укора, а ове године само један укор и то због неоправданих 

изостанака. 

          У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво 

и толеранцију на различитости, редовно се подсећали које су наше обавезе и 

одговорности,  а сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и сандкционисали. 

 

 

Одељ. старешина: Горан Јеремић 

 

VIII разред 

 

Осми разред је имао 16 ученика. 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 
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 Ученици су  упознати са : Облицима и нивоима насилног понашања, Правилима 

понашања ученика, Кућним редом школе и Посебним протоколом за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

 Ученици су направили  одељењска правила 

 Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

 

 

 Тема Насиље разматрана је у оквиру  часова одељењског старешине. Једна од њих 

била је: „Агресивно понашање и како га сузбити“, друга: „Ненасилно решавање проблема“, 

трећа: „Правила добре комуникације“. 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка (2 online због неповољне епидемиолошке 

ситуације). 

Родитељи су упознати са: Правилима понашања , Кућним редом школе и  применом 

Посебног  протокола за заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемаривања , са 

посебним освртом на   врсте и нивое  насиља и поступке  деловања  уколико до њих дође. 

Такође, родитељима је представљен Правилник о друштвено корисном и 

хуманитарном раду. 

 

 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 8.разреду у првом полугодишту шк.2020/2021. године нису забележени сличајеви 

насиља. 

 

 

2. полугодиште: 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

 Ученици су  упознати са : Облицима и нивоима насилног понашања, Правилима 

понашања ученика, Кућним редом школе и Посебним протоколом за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

 Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

 

 

 Тема Насиље разматрана је у оквиру  часова одељењског старешине. Неке од њих 

биле су: „Стресне ситуације и како их превазићи“, „Дигитално насиље“, „Колико смо 

одговорни за своје поступке и како реагујемо на насиље?“ „Бес и како са њим“; „Шта 

подразумевамо под злостављањем и занемаривањем других особа“. 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

У другом полугодишту, одржана су 3 родитељска састанка (укупно за целу школску 

годину 6). Родитељима су  поново прочитана: Правила понашања , Кућни ред школе као и  

примена Посебног  протокола за заштиту ученика од  насиља, злостављања и 

занемаривања , са посебним освртом на   врсте и нивое  насиља и поступке  деловања  

уколико до њих дође. 
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Такође, родитељима је представљен Правилник о друштвено корисном и хуманитарном 

раду. 

 

 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 8.разреду у другом  полугодишту шк.2020/2021. године нису забележени сличајеви 

насиља. 

 

 

Одељењски старешина: 

       Мирјана Мицић 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-у: 

 

Сви ученици који се образују по индивидуалним образовним плановима нису имали 

конфликтне ситуације са вршњацима. 

 

Из извештаја одељ. старешина у вишим разредима се види да је најчешће присутно 

насилно понашање – на ПРВОМ НИВОУ. Одељењске старешине су водиле појачан 

васпитни рад са ученицима у који је понекад била укључена стручна сарадница школе. 

Родитељи ученика су били упознати и углавном укључени. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                       

 

Стручна сарадница школе води евиденцију о појачаном васпитном раду ( обављеним  

индивидуално-саветодавним разговорима са ученицима ), као и одељењски старешина о 

свом стручном раду као и  раду у оквиру одељењске заједнице. Евиденцију о планираном 

и реализованом ДК/Х раду чува одељењски старешина до краја школске године, а затим 

стручна сарадница школе. 

 

 Директор води евиденцију о вођеним васпитно-дисциплинским поступцима.  

У првом и другом полугодишту није било вођења васпитно-дисциплинских поступака 

ради тежих повреда обавеза ученика које су повезане са  насилним  понашањем. 

 

 

Превенција се остварује кроз часове редовне наставе ( обавезних и изборних предмета ) и 

ваннаставних активности. Превенцијом се бави и Ученички парламент школе који 

активним учешћем ученика реализује своје испланиране активности кроз ваннаставне 

активности. 

    Наставници и стручни сарадници посебну пажњу су обраћали на могуће непримерено 

понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, 

непримерени коментари и др.). 

    Школа је обавестила родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици 

постављају током процеса онлајн учења, и информисала их да ће непримерено понашање 

ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године. 

    Педагог је осмислила  подсетник за  ученике о правилима понашања на онлајн 

платформама за учење,који је такође постављен на сајт школе. Нису забележена 

непримерена понашања наших ученика на платформама нити дигитално насиље између 
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ученика да би се поднела пријава надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе 

известила надлежна Школска управа. 
        

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Стручна сарадница школе је присуствовала Активу стручних сарадника који је 

организован на даљину. Чланови Тима за заштиту присуствовали су стручном 

усавршавању које су организовале просветне саветнице, такође на даљину. 

 

САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 

    Тим за заштиту деце/ученика је директорки и установи на седници Наставничког већа 

24.12.2020.године,  поднео извештај на  крају првог полугодишта. Директорка је упознала 

Школски одбор и Савет родитеља а педагог Ученички парламент. 

Тим за заштиту деце/ученика је директорки и установи на седници Наставничког већа 

26.06.2021.године,  поднео извештај на  крају другог полугодишта. Директорка је упознала 

Школски одбор и Савет родитеља. 

 

 

                                                                           Координатор  тима: Жаклина Петковић 

 

 
 

 

 

 

 

 

IV   РАД  СТРУЧНИХ  ОРГАНА   
 

1. Наставничко веће 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“ ПЛОЧИЦА  

 У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

     У школској 2020/2021.  Наставничко веће ОШ „Ђура Филиповић“Плочица чинило је 

  16 предметних  наставника, 5 наставника разредне наставе, стручни сарадник-педагог и 

библиотекар. Наставничко веће укупно има  23 чланa. 

    У току школске 2020/2021. године одржано је 11 седница Наставничког већа. На 4 

седнице председавала је  в.д. директора школе Живанка Јованов Петровић, а на преосталих 

7 директор Розалија Суњог.  Записник води Марина Богдановић, наставник енглеског 

језика у првом циклусу. 

 

I  седница одржана је 14.9.2020, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2.  Разматрање извештаја о остваривању годишњег плана образовно-васпитног рада за 

школску 2019/2020.год. 

3.  Предлог Годишњег плана рада за шк.2020/2021. 
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4. Предлог ШРП-а за период 2020-2023.год. 

5.  Разно 

 

 

II, посебна седница, одржана је 8.10.2020. год, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Давање мишљења о кандидату за директора школе 

 

III седница одржана је 29.10.2020.год, са дневним редом: 

1.  Усвајање записника са претходне седницe 

2.  Анализа успеха и дисциплине ученика након завршеног 1.квартала шк.2020/2021.год. 

3. Разно 

 

IV седница одржана је 22.12.2020.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.полугодишта шк. 2020/2021.  

3. Реализација наставног плана наставе и учења и наставног плана 

4. Вредновање ИОП-а унутар установе  

5. Извештај о реализацији допунске, додатне наставе и слободних активности, пројектне 

наставе, обогаћеног једносменског рада 

6. Извештај о остваривању стандарда постигнућа 

7. Извештај Тима за заштиту ученика од насиља 

8. Извештај Тима за самовредновање  

9. Разно 

 

V седница, одржана је онлајн 15.1.2021.год,  са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Организација образовно-васпитног рада у 2. полугодишту 

3. Разно 

 

VI седница одржана је онлајн ,1.4.2021.год, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика на крају 3.квартала 

3. Реализација наставног плана и програма и плана и програма наставе и учења 

4. Реализација допунске, додатне, припремне наставе, секција и слободних и ваннаставних 

активности 

5. Вредновање ИОП-а унутар установе 

6. Доношење одлуке о уџбеничким комплетима за 4. и 8. разред школске 2021/2022. 

7. Разно 

 

 

 

VII  седница одржана је 9.6.2021. год, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика 8.разреда на крају наставне 2020/2021.год. 

3. Реализација наставног плана и програма  

4. Оствареност образовних стандарда постигнућа  

5. Доношење одлуке о наградама и дипломама 
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6. Доношење одлуке о ђацима носиоцима диплома „Вук Караџић“ 

7. Доношење одлуке о ученику генерације 

8. Упознавање НВ о предстојећим активностима у вези са уписом ученика 8. разреда 

9. ЈИСП (даље активности) 

10. Активности везане за изради извештаја о раду школе и Гидишњег плана рада школе 

11. Разно 

 

VIII  седница одржана је 18.6.2021. год, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика 8. разреда након одржаних поправних испита 

3. Разно 

 

IX седница одржана је 28.6.2021.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине  ученика 1-7.разреда  на крају наставне шк. 2020/2021. 

3. Оствареност образовних стандарда у 2. полугодишту шк. 2020/2021. 

4. Реализација наставног плана и плана наставе и учења  

5. Вредновање ИОП-а на крају 2.полугодишта шк. 2020/2021. 

6. Извештаји одељењских старешина о заштити ученика од насиља 

7. Реализација допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 

8. Правилник о шк.календару за 2021/2022.год. 

8. Разно 

 

 

X седница одржана је 17.8.2021. год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Организација поправних испита у августовском испитном року 

3. Упознавање са шк.календаром за 2021/2022.год. 

4. Бесплатни уџбеници 

5. Разно 

 

 

XI  седница одржана је 30. 8.2021.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика након поправних  испита у августовском испитном року 

3. Подела предмета на наставнике  

4. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у ОШ у 

школској 2021/2022. 

5. Извештај самовредновања 

6. Интерно стручно усавршавање 

7. Усвајање распореда часова за шк.2021/2022. 

8. Разно 

 

 

Извештај сачинила 

Марина Богдановић 

2.Одељењско веће 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА И ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

ВИШИХ РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-

васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад одвијао 

се према плану и програму који је донесен на почетку школске године.  

На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 

- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 

- Доношење плана и програма образовно васпитног рада разреда, односно одељења 

- Самовредновање и вредновање рада школе 

- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 

- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 

- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 

- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у 

школи и ван ње 

- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 

- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у цели 

- Решавање васпитних проблема 

- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 

- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 

- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлог  мера 

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 

- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 

наставника 

-  Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са 

Законом 

- Спровођење и анализа завршног испита 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 

 

Чланови Одељењског већа: 

 

- Ђорђевић Виолета, учитељица у 1. разреду 

- Стојков Ђурђевка, учитељица у 2. разреду 

- Милованов Боркица, учитељица у 3. разреду 

- Милованов Јасмина, учитељица у 4. разреду 

- Суњог Розалија, учитељица у издвојеном комбинованом одељењу у Плочичком 

Риту  (до 1.1.2021) / Потић Данијела (од 15.1.2021.) 

- Богдановић Марина, наставник енглеског језика 

- Жељка Бадрић, педагог (до 15.12.2021.)  / Жаклина Петковић, психолог  

- Дејан Костић, вероучитељ  

- Мирјана Милошевић, библиотекар 
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 У школској 2020/2021. години одржано је укупно 7 састанака на којима су реализоване 

следеће активности Одељењског већа: 

 

 Датум 

одржавања 

Дневни ред: 

 

 

1. седница Одељењског 

већа 

 

 

1.9.2020. 

 

 

1. Усвајање Годишњег плана рада 

одељењских већа 

2. Утврђивање бројног стања ученика, 

распоред часова, распоред смена 

3. Упознавање са Оперативним планом 

рада и организацијом наставе у 

специфичним епидемиолошким 

условима; Календар рада, Препоруке за 

безбедан рад (поштовање 

епидемиолошких мера...) 

4. Договор о облицима и начину сарадње 

са родитељима 

5. Разно  

2. седница Одељењског 

већа 

 

18.9.2020.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 

дужих од 15 минута у 1. полугодишту 

 

3. седница Одељењског 

већа 

 

29.10.2020. 1. Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају 1. квартала 

4. седница Одељењског 

већа 

 

22.12.2020.  

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 1. полугодишта 

2. Реализација Наставног плана и 

програма и Плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а у 1. полугодишту 

4. Анализа стандарда постигнућа 

5. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

5. седница Одељењског 

већа 

 

29.1.2021.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 

дужих од 15 минута у 2. полугодишту 

 

6. седница Одељењског 

већа 

 

31.3.2021.  

1. Успех и дисциплина ученика на крају 3. 

квартала 

2. Реализација наставног плана и 

програма, односно плана наставе и 

учења у току 3. квартала 
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3. Вредновање ИОП-а у унутар установе 

4. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

 

7. седница Одељењског 

већа 

 

28.6.2021.  

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 2.полугодишта школске 2020/21. 

године 

2. Реализација Наставног плана и Плана 

наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а 

4. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

5. Извештаји о појавама насиља у 

одељењу 

6. Разно (подела књижица, родитељски 

састанци...) 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  ВИШИХ  РАЗРЕДА 

 

 

Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-

васпитни рад  у старијим разредима. 

 

      У школској 2020/2021. години оджано је 9 седница одељењског већа виших разреда, на 

којима су реализоване следеће активности: 

 

 Датум 

одржавања 

Дневни ред: 

 

 

1. седница Одељењског 

већа 

 

 

1.9.2020. 

 

 

1. Усвајање Годишњег плана рада 

одељењских већа 

2. Утврђивање бројног стања ученика, 

распоред часова, распоред смена 

3. Упознавање са Оперативним планом 

рада и организацијом наставе у 

специфичним епидемиолошким 

условима; Календар рада, Препоруке за 

безбедан рад (поштовање 

епидемиолошких мера...) 

4. Договор о облицима и начину сарадње 

са родитељима 

5. Разно  

2. седница Одељењског 

већа 

 

18.9.2020.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 
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дужих од 15 минута у 1. полугодишту 

 

3. седница Одељењског 

већа 

 

29.10.2020.  

1. Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају 1. квартала 

4. седница Одељењског 

већа 

 

22.12.2020.  

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 1. полугодишта 

2. Реализација Наставног плана и 

програма и Плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а у 1. полугодишту 

4. Анализа стандарда постигнућа 

5. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

5. седница Одељењског 

већа 

 

22.1.2021.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених 

провера дужих од 15 минута у 2. 

полугодишту 

 

6. седница Одељењског 

већа 

 

17.3.2021.  

1. Анализа успеха и дисциплине ученика у 

току 3. квартала школске 2020/21. 

године 

2. Реализација наставног плана и програма 

и плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а унутар установе 

 

7. седница Одељењског 

већа 

 

9.6.2021.  

1. Анализа успеха и владања ученика 

8.разреда на крају 2.полугодишта 

школске 2020/21. године 

2. Реализација Наставног плана и 

програма 

3. Оствареност образовних стандарда 

4. Предлог ученика за награђивање 

5. Завршни испит ученика 8.разреда 

6. Вредновање ИОП-а 

7. Реализација допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

 

8. седница Одељењског 

већа 

 

28.6.2021. 1. Анализа успеха и владања ученика 

од 1. до 7.разреда на крају 

2.полугодишта школске 2020/21. 

године 

2. Реализација Плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а 

4. Реализација допунске, додатне 
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наставе и слободних активности 

9.седница Одељењског 

већа 

 

 

 

 

 

30.8.2021. 1. Успех и дисциплина ученика 7. разреда 

наскон поправних испита 

2. Оперативни план организације наставе у 

школској 2021/22. години 

 

 

 

3.Одељењски старешина 

 

Сваки одељењски старешина одржавао је редовне контакте са својим одељењем, а кроз 

организоване часове одељењског старешине  преузимао комплетне мере, пре свега за 

побољшање успеха и дисциплине ученика. Ову своју улогуодељењски старешина 

остварује и кроз сарадњу са осталим наставницима, стручним сарадницима и директором 

школе. 

Одељењске старешине су на полугодишту и крају шк. године Тиму за заштиту ученика од 

насиља подносиле извештај о интервентним мерама у случајевима насилног понашања и 

превентивним мерама и активностима са ученицима и родитељима. 

Одељењске старешине су редовно пратиле оцењивање ученика свог одељења и сарађивале 

са предметним наставницима ако је било потребе. Такође су редовно на кварталима 

извештавале одељењско и наставничко веће о успеху и владању , те изостанцима ученика 

са наставе. Сваки старешина је уредно водио евиденцију за своје одељење у ес-Дневнику 

образовно-васпитног рада, матичној књизи, ђачким књижицама и сведочанствима. 

Сарадња са родитељима је обављана на родитељским састанцима и приликом 

индивидуалних  долазака. Родитељи су могли да кроз организацију отвореног дана школе 

сваког месеца- “Дан отворених врата“ присуствују реализацији наставних часова, али овај 

вид сарадње није остварен због актуелне епидемиолошке ситуације. 

За време реализације образовно-васпитног рада на даљину старешине су имале кључну 

улогу у комуникацији са родитељима ученика. 

 
 

 
V  РАД  ОРГАНА  РУКОВОЂЕЊА, РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА, РАД ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА И РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

1. Директор школе  

 

ИЗВЕШТАЈ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ 

I Реализација планирања и организације  остваривања програма образовања и васпитања и 

свих активности установе 
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Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Oрганизована је припремна настава за 

поправни испит, поправни испити 

Август школа Чланови Наставничког 

већа 

Извршена је подела предмета на наставнике  Август школа / 

Израђен је распоред часова Септембар школа Синиша Ћулафић, 

наставник информатике 

и рачунарства  

Дата су стручна упутстава стручним већима, 

активима и тимовима у вези израде 

Годишњег плана рада школе 

Јун и август  школа Психолог 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ Током 

школске 

године 

школа - 

Урађени су планови контролних вежби Јануар школа Психолог 

Реализоване су све активности планиране за 

културну делатност школе 

Током 

школске 

године 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Недеља школског спорта  

 Мај  

школа Актив учитеља и 

Јеремић Горан 

Реализована је посета Научном клубу у 

Смедереву 

Четврти 

квартал 

Смедерево Наставници и психолог 

Учешће наших ученика на ликовним 

конкурсима 

Током 

године 

школа Ученици, наставници 

Организација семинара „Превентивна улога 

појачаног васпитног рада и његова 

повезаност са васпитним мерама“ 

Јун-август 

2021. 

школа Наставници и стручни 

сарадници. 

Организација пробног завршног испита  Април  онлајн Ученици и наставници 

Организација припремне наставе  Април, јун и 

август 

школа Наставници 

Организација  завршног испита за ученике 

завршног разреда 

Јун  школа Уписна комисија 
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IIРеализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 

вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Израђен је  извештај о успеху и 

дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта  

Јануар, јун 

и август 

школа Психолог 

Израђен је извештај о Заштити ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Јун 

школа Тим за заштиту уч.од 

насиља, чланови 

Наставничког већа 

Израђени су извештаји о остварености 

образовних стандарда и о томе 

обавештени СР и ШО 

Јун школа Одељењске 

старешине и психолог 

Израђен је извештај о реализацији 

школског развојног плана 

Август школа Тим за ШРП и 

чланови 

Наставничког већа 

 

IIIРеализација развојног плана школе 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Редовно су одржавани састанци  тима за 

ШРП 

Током 

школске 

године 

школа Актив за ШРП 

Реализованесу планиране  активности Током 

школске 

године 

школа  Актив за ШРП 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 
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Активности Време Место Сарадници у 

реализацији 

Израда предлога Финансијског плана, 

редовног и по ребалансима 

Током 

школске 

/буџетске 

године 

школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ/ ЈИСП Током 

године 

школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Израђен је план набавки за 2021. годину, 

његове измене и квартални извештаји 

Током 

календарске 

године 

школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Формирање пописних комисија и праћење 

активности при реализацији пописа 

Децембар 

2021. 

Школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Учешће на конкурсу АП  Војводине Током 

године 

школа Секретар и шеф 

рачуноводства 

Набавка беле табле за зборницу и 

потребнoг потрошног материјала за 

образовно-васпитни рад 

Током 

године 

школа Шеф рачуноводства 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 

и удружењима 

 

Активности 

 

Време 

 

Мест

о 

 

Сарадници у 

реализацији 

Сарадња са локалном самоуправом Јануар-

август 

Школ

а 

Одговорне особе у 

локалној самоуправи 

Презентација рада и образовних смерова 

ССШ „Васа Пелагић“Ковин 

Мај 2021. Школ

а 

Професори ССШ 

„Васа Пелагић“ 

Ковин 

Презентација рада и образовних профила 

Гимназије и економске школе „Бранко 

Радичевић“ Ковин 

Мај 2021 Школ

а 

Професори Гимназије 

и економске школе 

„Бранко Радичевић“ 

Ковин 
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 Сарадња са Домом  здравља Фебруар-

јун 

 Надлежни лекар  

Организација радионица „Промоција 

хуманих вредности“ 

четврти 

квартал 

Школ

а 

Црвени крст Ковин, 

психолог  

 

VI  Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног рада 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Редовно је вршен је педагошко-

инструктивни рад  

Континуирано 

током године 

школа Психолог 

Свакодневно је праћена реализација 

образовно-васпитног рада у школи, 

нарочито  у електронском дневнику. 

Континуирано 

током године 

школа Психолог 

Присуство угледном часу „Трагови које 

остављамо на интернету“  

 Март 2021. школа Наставници 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Редовно је праћена реализација плана 

стручног усавршавања како у установи 

тако и ван установе 

Током 

школске 

године 

школа Психолог, 

библиотекар, 

секретар 

 Семинар  „Превентивна улога 

појачаног васпитног рада и његова 

повезаност са васпитним мерама“ 

2708.2021.. Школа у 

Скореновцу 

Чланови 

наставничког већа 

Посете угледним часовима наставника Током 

школске 

године 

школа Чланови 

наставничког већа 

Израда Извештаја о сталном стручном Јун 2021. школа Психолог 



 82

усавршавању запослених 

 

VIII Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из 

члана 44-46 и предузимање мера на унапређивању безбедности у установи 

 

Активности 

 

Време 

 

Мест

о 

 

Сарадници у 

реализацији 

У школи није било случајева повреде 

забрана из члана 44-46 

- - - 

 Планирано је подношење   извештаја СР и 

ШО о поступању школе у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање 

јануар  

2020. 

Школ

а 

Тим за превенцију 

насиља у школи 

Одређено је дежурство наставника кроз 

распоред часова 

август 

2021. 

Школ

а 

Чланови 

Наставничког већа 

Одређено је дежурство помоћних радника током 

школске 

године 

Школ

а 

Секретар 

Спроведена је обука БЗР током целе 

године, по 

потреби 

школ

а 

Лице за безбедност 

 

IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и 

других инспекцијских органа 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

У току другог  полугодишта био  је 1 

инспекцијаски  надзор просветне 

инспекције у циљу праћења завршног 

испита без наложених мера 

Јун  2021. Школа Секретар 

Инспекцијски надзор санитарни без 

наложених мера 

Март 2021. школа Секретар 
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XРеализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 

информациону базу МПНТР 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Унос података у ДОСИТЕЈ/ЈИСП Континуи

рано 

током 

школске 

године 

школа Секретар школе 

Унос података о упису првака у базу  е-

Управе 

Јун 2021. школа / 

Унос података у базу  е-Упис за ученике 

8.разреда 

Јун и јул 

2021. 

школа Информатичар 

 

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

одбора 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржане су  седнице  Школског одбора Током 

школске 

године 

школа Секретар 

Одржане су  седнице  Наставничког већа  Током 

школске 

године 

школа Чланови 

Наставничког 

већа 

Одржане су  седнице  Педагошког колегијума Током 

школске 

године 

школа Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Одржане су  седнице  Одељењских  већа Током 

школске 

школа Чланови ОВ, 

психолог 
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године 

Одржане су  седнице  Савета родитеља  Током 

школске 

године 

школа Секретар 

Редовно су одржавани  родитељски сасатанци у 

свим одељењима 

Током 

школске 

године 

школа Одељењске 

старешине, 

психолог 

Пријем родитеља и разговори са родитељима По потреби школа Родитељи, 

психолог 

Све потребне информације објављиване су на 

сајту школе и огласној табли за родитеље која 

се налази у холу 

Током 

школске 

године 

школа Лице 

ангажовано за 

одржавање сајта 

Настава на даљину – организација и 

координација рада за време трајања  

Март  школа Наставници 

 

XII Рад у стручним органима школе 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Сазивање и руковођење седницама 

Наставничког већа 

Током 

школске 

године 

школа Чланови 

Наставничког 

већа 

Руковођење седницама Педагошког колегијума Током 

школске 

године 

школа Чланови 

педагошког 

колегијума 

Присуство на седницама Одељењских  већа Током 

школске 

године 

школа Чланови 

одељењских 

већа 

Одржани су састанци  Актива за развој 

школског програма 

Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

развој школског 

програма 

Одржани су састанци  Тима за превенцију 

дискриминације,  насиља, злостављања и 

Током 

школске 

школа Чланови тима за 

превенцију 
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занемаривања године насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Одржани су састанци  Тима за инклузију Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

инклузију 

 

XIII  Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Одржане су  седница Савета родитеља Током 

школске 

године 

школа Секретар, 

Чланови Савета 

родитеља 

Реализовани су индивидуални разговори са 

родитељима 

Током 

школске 

године 

школа Родитељи, 

психолог 

Свакодневни инструктивни рад са родитељима 

за време трајања наставе на даљину  

Током 

трајања 

наставе на 

даљину 

школа Наставници и 

психолог 

Тематски родитељски састанак  са родитељима 

осмака 

Април и 

јун 

школа Одељењски 

старешина, 

психолог 

 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Усвојен  ИОП 1 и ИОП 2 за друго 

полугодиште  

Септембар школа Педагошки 

колегијум 

Реализација активности у оквиру пројекта Фебруар- Школа Секретар, 
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Бесплатни уџбеници август одељењске 

старешине, 

психолог 

 

XV  Правни и остали послови 

 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Упознавање запослених са изменама 

постојећих и новим законским прописима 

У току 

полугодишта 

школа Секретар  

Укључивање школе у пројекат : Обогаћени 

једносменски рад 

Јун 2020. школа Наставници 

 

                                                                                                       Директор школе:               

Розалија Суњог 

 

 

 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА / ПСИХОЛОГА 
 

 

I    Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 
2020/2021. годину .  Израдила сопствени годишњи и 
оперативни план рада. 

септембар 
2020. 

Директори 
наставници 

Анализа педагошких аспеката Распореда часова за 
школску 2020/21. годину 

септембар 
2020. 

чланови ПК 

Планирање праћења реализације наставе кроз посету 
часовима и инструктивно-педагошки рад са 
наставницима 

септембар 
2020. 

директор 

Праћење израде глобалних и месечних оперативних 
планова учитеља и предметних наставника, односно 
њихове припремљености за рад. 

септембар 
2020. 
године,месечно 

наставници 

Праћење израде недељних оперативних планова, пријем 
оперативних планова наставника и спајање у оп школе 

Септембар 
2020. 

наставници 
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Анализа предлога одељењских већа за Распоред  
контролних задатака дужих од 15 минута и писмених 
задатака за 1. и за 2. полугодиште, поштујући Правилник 
о оцењивању ученика у основној школи. 

септембар 
2020. 

јануар 2021. 

Директор 

Сарадња са старешинама у изради  и остваривању плана 
рада ОС. 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Учешће у припреми ИОП1,  ИОП2  и ИОП3 заученике 

( 4 ученик по ИОП1,  3 ученика по ИОП2 и 1 ученик по 
ИОП3). 

септембар 
2020. 

јануар 2021. 

март 2021. 

наставници 

Планирање сарадње са Црвеним крстом Ковин март и јун  
2021. 

Наставници 

Секретар 
Црвеног крста 
Ковин 

 

II    Праћење и вредновање образовно-васпитнограда   
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Подношење извештаја директору школе о свом раду и 
учествовање у изради Извештаја о раду школе у школској  
2019/20. години. 

септембар 
2020. 

Директор  

Праћење и вредновање наставног процеса и напредовања 
ученика учествујући у изради извештаја за потребе школе 
( о успеху ученика у учењу и владању, о реализацији 
активности Тима за ИО и Тима за заштиту ученика, o 
раду Педагошког колегијума и о раду школе). 

на крају првог 
и трећег 
квартала; 

1. и 2. 
полугодишта; 

на крају шк. 
год. 

одељењске 
старешине 

Праћење  поступка оцењивања ученика кроз преглед  
педагошке документације појединих наставника. 

током школске 
године 

директор 

Учествовање у праћењу остварености општих и посебних 
стандарда, постигнућа ученика. 

на крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

одељ.ст. 

Праћење  реализације ОВ рада и остваривања програма 
наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења 
кроз посету часовима учитеља и предметних наставника ( 
11 часова ); евиденција: припреме за часове и обрасци 
педагога за снимање, анализирање и процењивање 
наставног часа. 

од  фебруара до 
априла  2021. г.  

директор 

Праћење реализације и учешће у евалуацији ИОП1, 
ИОП2 и ИОП3 за ученике 

( 4 ученика по ИОП1, 3 ученика по ИОП2 и 1 ученик по 
ИОП3). 

На крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

на крају 3. 
квартала 

наставници 
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Учешће у организовању пробног и завршног  испита 
ученика 8. Разреда који се образовао и полагао у складу 
са ИОП 

по календару директор, 
наставници 

Праћење рада приправника  током године наставник 
историје 

Праћење сарадње са родитељима током године одељењске 
старешине 

 

III   Рад са наставницима 
Активност Време Сарадници 

у 
реализацији 

Присуство и праћење извођења наставе (реализација 
часова уз анализу и препоруке ) на часовима учитеља и 
предметних наставника; вођење саветодавних разговора о 
писаним припремама и реализацији посећених часова 

од фебруара 
2021. г. до 
априла 2021.г. 

директор, 
наставници 

Сарадња са одељењским старешинама и наставницима 
који пружају образовну подршку појединим ученицима и 
спроводе 
ИОП-е (ИОП1, ИОП2 и ИОП3 ) приликом њихове израде 
и евалуације, као координатор СТИО и стручни сарадник 
школе. 

на класифика-
ционим 
периодима 

наставници 

Сарадња са старешинама у изради  плана рада ОС и 
учествовање на појединим часовима ЧОС. 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Сарадња са старешинама око реализације родитељских 
састанака  

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Сарадња са одељ. старешинама ученика са којима се 
водио појачан васпитни рад/друштвено-користан рад 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Сарадња са наставницима по питању вођења педагошке 
документације 

током школске 
године 

наставници 

Сарадња са приправником током године наставник 
историје 

Сарадња са наставницима око послова наставника и 
одељењског старешинства  

током школске 
године 

директор 

 

 

 

 

Посета часовима разредне и предметне наставе од стране директора и психолога 

школе у шк. 2020/2021. години 

 

Наставник/учите

љ 

Предмет Наставна 

јединица 

Одељење и 

датум 

Тип часа 

 

2. полугодиште 
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1.Виолета 

Ђорђевић 

математика Природни 

бројеви до 100 

први разред 

17.2.202021.г

. 

обрада 

2. Ђурђевка 

Стојков 

математика Множење други разред 

18.2.2021.г. 

обрада 

3. Јасмина 

Милованов 

српски 

језик 

Најлепши 

стихови и 

одломци из 

лектире у 

првом 

полугодишту 

четврти 

разред 

19.02.2021.г. 

утврђивање 

4. Боркица 

Милованов 

српски 

језик 

Креативне 

игре 

(укрштенице, 

осмосмерке, 

ребуси...) 

трећи разред 

22.2.2021.г. 

утврђивање градива 

5. Данијела 

Потић 

Андрејевић 

српски 

језик 

Глас и писано 

слово Нн 

Зимски пејзаж 

први и 

четврти 

разред 

23.2.2021.г. 

 

обрада 

6. Марина 

Богдановић 

енглески 

језик 

Описивање 

живих бића 

једноставним 

језичким 

средствима; 

изражавање 

потреба, осета 

и осећања 

једноставним 

језичким 

средствима и 

реаговање на 

њих. 

други разред 

8.3.2021. 

утврђивање 

7.Данијела 

Станковић 

Ћулибрк 

српски 

језик и 

књижевнос

т 

Појам 

комуникативн

е и 

предикатске 

реченице 

седми разред 

9.3.2021.г, 

вежбање/систематизациј

а 

8.Теа Тот 

Радишић 

енглески 

језик 

How much 

water do you 

drinк? 

пети разред 

11.3.2021.г. 

обрада 

9.Синиша 

Ћулафић 

техника и 

технологија 

Рециклажа 

електронских 

компоненти 

осми разред 

12.3.2021.г. 

обрада 

10.Мирјана 

Мицић 

математика Сабирање и 

одузимање 

разломака 

пети разред 

12.03.2021. 

обрада 
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једнаких 

именилаца 

11.Никола 

Крстић 

историја Настанак и 

уређење 

римске 

државе 

пети разред 

26.4.2021.г. 

обрада 

 

IV   Рад са ученицима  
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Вођење и евидентирање индивидуалних разговора са 
ученицима који су вршили повреду правила понашања. 

током школске 
године 

одељењске 
старешине 

Вођење појачаног васпитног рада са ученицима код којих 
је то било потребно, уз сарадњу са одељењским 
старешинама и родитељима. 

током школске 
године 

ученици,  
одељ. 
старешина, 
родитељи 

Вођење саветодавног рада са ученицима који се образују 
по ИОП-у, или уз подршку  

током школске 
године 

одељ. 
старешина, 
родитељи 

Учествовање у изради педагошког профила ученика, за 
ученике којима је потребна додатна подршка кроз 
образовање по ИОП-у 

током школске 
године 

одељ. 
старешине, 
родитељи 

Праћење напредовања ученика кроз анализу успеха и 
дисциплине 

на кварталима наставници 

Анализа преласка ученика 5. разреда са разредне на 
предметну наставу; саветодавни рад са ученицима 

у првом 
полугодишту 

 

Реализовање радионица са ученицима четвртог и виших 
разреда „Технике и методе успешног учења“ 

у првоми 
другом 
полугодишту 

одељењске 
старешине 

Реализовање радионице са ученицима 2. разреда. фебруар 2021.  

Реализовање радионица професионалне оријентације са 
ученицима 7. и 8. разреда; интересовања и саветодавни 
рад са  ученицима 

у другом 
полугодишту 

 

Присуство радионицама са ученицима 3. разреда  

„Промоција хуманих вредности“ 

Присуство радионици о пубертету за девојчице шестог и 
седмог разреда 

 

у другом 
полугодишту 

 

Испитивање и провера спремности деце (12 будућих 
ученика)пред полазак у први разред oсновне школе 
школске 2021/2022. године , тестом ТЗШ + 

19. марта  до 
20. маја  2021. 
године 
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V   Рад са родитељима, односно старатељима 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Вођење индивидуалних разговора са родитељима чија 
деца су вршила повреду правила понашања. 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Вођење саветодавних разговора са родитељима са чијом 
децом је вођен  појачан васпитни рад/друштвено-
користан рад 

током школске 
године 

директор,оде
љ. старешина 

Сарадња са родитељима чија деца се образују по ИОП-у, 
или уз подршку  

током школске 
године 

 

Сарадња и саветодавни  рад са родитељима будућих 
првака, приликом уписа деце у први разред и приликом 
провере спремности за полазак у школу 

друга половина 
маја-јун 2020. 

 

Анкетирање родитеља  о условима у којима деца расту у 
породици, и о особинама и интересовањима саме деце  
будућих првака 

мај-јун  2020.  

Подршка родитељима за пружање подршке деци у 
подстицању и усмеравању њиховог професионалног 
развоја 

мај, јун и јул 
2021.  

одељењски 
старешина 
завршног 
разреда 

 

 

VI   Рад са директором 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Сарадња на планирању активности, изради стратешких 
докумената установе , анализи и извештају о успеху и 
дисциплини ученика на кварталима и раду школе на крају 
школске године. 

током школске 
године 

 директор 

Сарадња око инструктивно-педагошког рада са 
наставницима након посећених часова 

током школске 
године 

директор 

Сарадња у оквиру рада стручних већа, актива и тимова током школске 
године 

директор, 
чланови већа 
и тимова 

Сарадња са Центром за социјални рад у случајевима 
потреба ученика и остваривања њихових права  

током школске 
године 

директор 

Размена информација од важности за образовно-васпитни 
рад и рад школе 

током школске 
године 

 
директор 

 

 

VII   Рад у стручним органима и тимовима  
Активност Време Сарадници у 

реализацији 
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Учествовање у раду и присуствовање седницама 
стручних органа ( одељењских и наставничког већа, 
педагошког колегијума)  и тимова школе којих сам члан 

током школске 
године 

чланови стру-
чних органа 

Координација  рада тима за инклузивно образовање и 
тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

током школске 
године 

 чланови 
ТИО, 
чланови ТЗЗУ 

Извештавање стручних и руководећих органа о раду ТИО 
и ТЗЗУ 

током школске 
године 

чланови стру-
чних органа 

Размена информација од важности за образовно-васпитни 
рад и рад школе 

током школске 
године 

чланови стру-
чних органа 

 

 

VIII   Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Сарадња са Црвеним крстом Ковин током школске 
године 

Директор и 
наставници 

Сарадња са ИРК Ковин мај и јул 2021.    

Сарадња са ЦСР Ковин током школске 
године 

 

директор 

Сарадња са Средњом Стручном школом „ Васа Пелагић“ 
Ковин 

друго 
полугодиште 

 

директор 

Сарадња са Предшколском установом „Наша радост“ март, април и 
мај 2021. 

васпитачица 

Попуњавање статистичких упитника и табела за потребе 
одређених институција 

током школске 
године 

 

директор 

Учествовање у културном и јавном животу школе  током школске 
године 

 

 

IX   Вођење документације, припрема за рад  и стручно усавршавање 
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу 
кроз Дневник рада стручног сарадника 

током школске 
године 

 

Прикупљање података о ученицима који садрже личне 
податке и податке о индивидуалном раду  у складу са 
етичким кодексом педагога/психолога 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Стручно усавршавање:  

Ван установе-похађање 1акредитованог  семинара,  1 

стручне обуке и различитих вебинара које је 

током школске 
године 

Сарадник 
Друштва 
психолога 
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организовало Друштво психолога Србије и вебинар 

„Одговоран однос према здрављу“ 

Унутар установе-  присуство активу стручних сарадникаи 

вебинару који је организовала надлежна школска управа 

у циљу заштите од дигиталног насиља. 

 

Србије 

Председник 
Актива 
стручних 
сарадника 
општине 
Панчево 

Размена искустава и сарадња са другим психолозима и   
стручним сарадницима у образовању; присуствовање 
састанцима Актива стручних сарадника општине Панчево 

током школске 
године 

 

 

 

психолог школе:               

     Жаклина Петковић 

 

 
2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

Извештај о раду школског библиотекара 

у школској 2020/2021. години 

 

Наша школска библиотека има преко  5 400  књига. Већи део књижног фонда чине дела 

из области књижевности, а други део чине енциклопедије, речници, лексикони и 

стручна литература, као и уџбеници и наставна средства. 

Приступ књигама је слободан, а радно време библиотеке је: понедељак, среда и сваки 

други петак од 8
00 

 до 14
00  

часова. 

( Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања од 01.09.2015. године у школи 

ради библиотекар са 0,5 % радног ангажовања). 

 

У току школске 2020/21. године реализоване су следеће планиране активности: 

 

Ред. 

бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

 • Издавање књига ученицима и 

наставном особљу 

 • Обнављање и расходовање 

књижевног фонда 

 • Сређивање и разврставање књига 

• Подела бесплатних уџбеника 

 • Праћење издавања нових 

књижевних дела 

 • Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

 

Током године 
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 • Рад са ученицима 

• Учешће у раду новинарске и  

рецитаторске секције 

 

 

- Рад са члановима 

рецитаторске секције и 

припрема рецитатора 

за такмичење 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор  • Популаризација књига 

 • Разговор о прочитаим књигама 

 

3. САВЕТОДАВНИ РАД  

 

 

Током године 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

 • Читање обавезне литературе 

 • Популаризација стручне 

литературе код деце и колега 

4. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

(Учешће у раду Одељењских и 

Наставничког већа, као и раду 

Тимова...) 

 

Током године 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

 

 

        Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање 

читања код ученика и развијање информационе писмености. 

 У току школске 2020/2021. године библиотека је својим информацијским 

садржајем, простором, књигама и различитим активностима доприносила 

квалитетнијој настави.  Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални 

план и програм  васпитно - образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну 

делатност, библиотечко-информациону делатност, културну и јавну делатност, стручно 

усавршавање и остале активности. 

 

Програм рада се одвијао у следећим етапама: 

• уређивање простора библиотеке, сређивање књига и ознака на полицама ; 

• организовање посета библиотеци  и упознавање ученика са радом библиотеке и 

врстама библиотечке грађе; 

• непосредан рад са ученицима – корисницима библиотеке (задуживање и 

раздуживање књига, како лектире тако и књига по слободном избору); 

• пружање помоћи ученицима при изради реферата, давање потребних информација у 

проналажењу грађе за одређену област или предмет; 

• помоћ ученицима и наставницима у служењу стручним књигама; 

• рад са учитељима: евиденција и расподела бесплатних уџбеника од 1. до 4. разреда; 

• обележавање Међународног дана дечије књиге 

• учешће у раду новинарске секције; 

• учешће у раду рецитаторске секције; 

• сарадња са Ученичким парламентом  и драмском секцијом; 

• акције хуманитарног карактера: евиденција и расподела бесплатног школског 

прибора; сакупљање и расподела половне одеће за ученике слабог материјалног 

стања; 
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• акција поклањања књига ( „ Поклони књигу библиотеци“) 

• вођење статистике коришћења фонда (месечну и годишњу); 

• инвентарисање поклоњених и купљених књига 

 

 

БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени 

у школи. У школској 2020/2021. години библиотеку је користило 123ученика и 20 

запослених. 

 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 850  књигa , а запослени90 књигa што укупно износи 

940књига.Такође, наставници и ученици су свакодневно користили и серијске 

публикације као и речнике српског, енглеског и француског језика и различите 

енциклопедије и атласе знања, затим часописе и дечје новине који се не изнајмљују. 

Поред овога, ученици су уз помоћ библиотекара сврсисходно користили и интернет као 

извор знања. 

 Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених 

дела школске и домаће лектире, тако и књига које нису предвиђене  наставним планом 

и програмом. 

 

 

Принављање грађе: 

 

         У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 

401-00- 00342/2020-07/3 од 1.12.2020. године, на званичној интернет страници 

Министарства просвете науке и технолошког развоја објављена је Одлука министра 

просвете, науке и технолошког развоја, број 401-00-00342/2020-07, од 16. новембра 

2020. године, као и  Листа публикација за богаћење библиотечког фонда библиотека 

основних школа Републике Србије 

Сагласно Закључку Владе Републике Србије свим основним школама опредељена су 

средства у једнаком износу од 10 000 динара.  

          С тим у вези, приступило се одабиру наслова са Листе публикације намењених 

деци/ ученицима од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког 

фонда школске библиотеке у висини износа који нам је опредељен. 

          Након састанка Стручних актива на којма су размотрене потребе наших ђака, а 

које се односе на набавку лектире и осталих публикација од значаја за образовно- 

васпитни рад, са Листе публикација која  је објављена на сајту Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја  одабрали смо 21 публикацију у износу од 9.997,20  

динара. 

Све књиге су заведене у књигу инвентара за монографске публикације.Води се књига 

инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. Направљена је одвојена евиденција 

нових уџбеника, које су школској библиотеци поклониле издавачке куће. 

 

         Због неповољне епидемиолошке ситуације, а у циљу превенције ширења вируса 

Covid-19 и заштите здравља ученика и запослених, рад школске библиотеке био је 
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прилагођен новонасталој ситуацији и усмерен подршци ученицима, како у 

непосредном образовно – васпитном раду у школи, тако и у учењу на даљину.  

 

 

Школски библиотекар: Мирјана Милошевић   

 

 

 

4.Школски одбор 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор је у школској 2020/2021.години одржао укупно десет седница. 

Седнице у школској 2020/2021.годиие одржане су у сазиву: Марина Богдановић, Јасмина 

Милованов, Сатмари Михаљ (чланови школског одбора из реда запослених), Сања 

Тренчић, Данијела Крстић, Ивана Миливојев (чланови школског одбора из реда 

родитеља), Сретен Столић, Станиша Благојевић и Никола Милованов (чланови школског 

одбора из реда представника локалне самоуправе). 

Функцију председника Школског одбора током школске 2020/2021.године обављала је 

Богдановић Марина, члан школског одбора из реда запослених. 

У школској 2019/2020.години Школски одбор је:     

- Усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину; 

- Разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе; 

-  Усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2020/2021.годину; 

- Усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2019/2020.години; 

-  Усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2020/2021.годину; 

- упознао се са организовањем ужине и осигурања ученика у школи и пројектом МПНТР 

„Бесплатни уџбеници“; 

- разматрао извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају сваког квартала и на 

полугодиштима; 

- разматрао извештаје о остварености образовних стандарда на крају првог и другог 

полугодишта у школској 2020/2021.години;  

-  усвојио извештај о редовном годишњем попису; 
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- Усвојио годишњи финансијски извештај за 2020.годину (завршни рачун); 

- Упознао се са записницима о инспекцијском надзору Општинског просветног 

инспектора;  

-  Донео финансијски план и план набавки установе за 2021.годину и њихове измене, као и 

измену финансијског плана за 2020.годину 2021.годину; 

- разматрао извештаје директора о поступању школе у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, 

- размотрио је и усвојио извештаје о самовредновању рада школе и План унапређења 

квалитета рада школе; 

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на пробном завршном испиту и на самом 

завршном испиту одржаном дана. 

 

 

Извештај сачинио  секретар школе  

Иван Здравковић 

 

 

5.Савет родитеља 

 

На првом родитељском састанку у школској 2020/2020.години свако одељење изабрало је 

свог представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља конституисан је 

Савет родитељау следећем саставу:  

 

1. Јелена Костић 

2. Јелица Радовановић 

3. Миљана Михајловић 

4. Драгана Ђукић 

5. Сања Тренчић 

6. Жељко Спасић 
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7. Ивана Вукоичић 

8. Јелена Ђукић 

9. Данијела Тодоровић 

         Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Јелена Костић, а 

за заменика председника Миљана Михајловић. 

У школској 2020/2021.години Савет родитеља је одржао 3 седницe на којима су разматрана 

следећа питања: 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика и остварености образовних стандарда; 

- Разматрање предлога Годишњег  извештаја о раду школе у школској 2019/2020.години; 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2020/2021.годину; 

- Разматрање предлога Развојног плана школе; 

- Ужина и осигурање ученика у школској 2020/2021.години; 

- Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 

разреда за школску 2020/2021.годину; 

- Упознавање са одабиром агенцијама за реализацију екскурзија у школској 

2020/2021.години; 

- Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 

- Разматрање извештаја директора школе о поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

- Разматрање извештаја о самовредновању; 

- Одлучивање о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту и информисање о 

календару одржавања редовног завршног испита; 

- Разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на пробном и редовном 

завршном испиту у школској 2020/2021.години; 

- Организација матурске вечери; 

- Уџбеници и изборни предмети у школској 2020/2021.години; 

- Упознавање са пројектом МПНТР „Бесплатни уџбеници“. 

Извештај сачинио  секретар школе  
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Иван Здравковић 
 

6.секретар школе 

Извештај о оствареностипланарадасекретарашколе  

Врстепослова Временскадинамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Израђујенацртеопштихаката – статут, 

колективниуговор, организација и 

систематизацијарада и др., 

* * *       * * * 

Пратиприменустатута и општихаката у школи * * * * * * * * * * * * 

Обављаправнепослова у школи – упис у 

судскирегистар, земљишнекњиге, осигурање и 

др., 

  * *     * *   

Правно-стручнообрађујепредмете * * * * * * * * * * * * 

Израђујепредлогеуговора * * * * * * * * * * * * 

Пратиприменузакона и другихпрописа * * * * * * * * * * * * 

ПрисуствујеседницамаШколскогодбора, 

стручнихтела, објашњава и тумачипрописе и 

припремаматеријалазањиховрад 

* * * * * * * * * * * * 

Припремаодлуке и решења * * * * * * * * * * * * 

Водиделоводник и пописаката * * * * * * * * * * * * 

Припреманацртпланаусавршавањарадникашколе * *        * * * 

Прати и усмеравањерадпомоћно-

техничкогособља 

Припрема и спроводијавненабавке 

* * * * * * * * * * * * 

 

Обављадругепословепоналогудиректора * * * * * * * * * * * * 

 

Извештај сачинио  секретар школе  

Иван Здравковић 
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VI ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМОВА И 

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

 

Чланови Стручног већа за разредну наставу:  

- Милованов Боркица – професор разредне наставе 

- Милованов Јасмина – наставник разредне наставе-председник 

- Ђорђевић Виолета – наставник разредне наставе 

- Стојков Ђурђевка – наставник разредне наставе 

- Суњог Розалија – професор разредне наставе 

- Богдановић Марина – професор енглеског језика 

- Потић Анрејевић Данијела-професор разредне наставе 

- Костић Дејан – вероучитељ 

 

У току школске 2020/2021. године одржано је девет  седница Стручног већа за разредну 

наставу. 

 На првој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 1.9.2020. године 

разматране су следеће теме:  

- Усвајање плана рада већа 

- Израда планова и програма за 2020/2021. годину 

- Организација наставних и ваннаставних активности 

- Израда ИОП-а 

 На другој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 1.10.2020.  године 

разматран је план обележавања Дечје недеље и договор о уређењу школског дворишта. 

 На трећој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 30.10.2020.  године 

разматран је успех и дисциплина на крају првог квартала у школској 2020/2021. год. 

 На четвртој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 23.12.2020.  

године разматране су следеће теме:  

- Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

- Припрема прославе Светог Саве  

 На петој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 25.1.2021.  године  

разматрано је о прослави Светог Саве у току уведених епидемиолошких мера 

 На шестој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 5.3.2021.  године 

разматране су следеће теме:  

-Избор уџбеника за следећу школску годину 

-Остваривање програма образовања и васпитања 

-Договор око обележавања Дана жена 

-Прикупљање дечјих радова за школски часопис 

 На седмој седници  Стручног већа за разредну наставу, одржаној 31.3.2021 .  године 

разматране су следеће теме: 

-Успех и дисциплина ученика на крају 3.квартала 

-Реализација плана и програма и плана и програма наставе и учења 

-Пролећни крос 

-Обележавањ Васкрса 

-Избор уџбеника за следећу школску годину 
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 На осмој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 21.5.2021.  године 

разматрано је обележавање Недеље школског спорта 

 

 

 На деветој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 28.6.2021.  године 

разматране су следеће теме:  

- Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта 

- Реализација наставе, допунске и додатне наставе и  ваннаставних активности 

- Предлог похвала и диплома 

- Анализа стручног усавршавања наставника  

- Екскурзија ученика 

- Анализа рада Стручног већа- израда извештаја  

- Израда плана рада Стручног већа за разредну наставу 

 

 

Стручно веће за разредну наставу 

 

 

СТРУЧНA ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

2.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИКЕ 

 

 

Стручно веће за област ЈЕЗИКА је у школској 2020/2021. години радило у следећем 

саставу: 

1. Данијела Станковић Ћулибрк– наставница српског језика  

2. Теа Тот –  наставница енглеског језика 

3. Радосава Јаџић – наставник француског језика – координатор Стручног 

већа,записничар Стручног већа 

 

У току ове школске године одржано је шест састанака. 

Чланови Стручног већа су  на седницама планирали да се баве  следећим активностима и 

темама: 

 

септембар 

- анализа и усвајање наставних планова; 

- договор око коорелације наставних садржаја; 

- планирање термина за извођење писмених и контролних задатака; 

- анализа потреба за извођењем допунске и додатне наставе; 

- договор око активности у вези са прославом Дечје недеље. 

 

 октобар 

- организовање допунске и додатне наставе 

- Обележавање Дечје недеље 

- посета Сајму књига; 

новембар 
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- Анализа успеха ученика на крају 1.полугодишта. 

 

децембар  

- успех ученика на крају 1. полугодишта; 

- реализација наставног плана и програма; 

- испуњеност стандарда; 

- евалуација ИОП-а; израда ИОП-а за 2. полугодиште; 

- термини извођења допунске и додатне наставе за време зимског распуста; 

- мере за побољшање успеха ученика; 

 

јануар  

- распоред писмених провера из српског, енглеског и француског језика; 

- организација припремних часова за завршни испит из српског језика;  

- прослава Светог Саве 

март 

 

     - успех ученика на крају 3. квартала школске 2019/20. 

     - постигнути успеси на такмичењима 

 

мај 

- припрема програма за Дан школе; 

- израда школског часописа. 

- избор уџбеника за осми разред(који ће се користити од школске 2021/2022.године) 

јун  

- успех ученика на крају другог полугодишта; 

- реализација наставног плана и програма; 

- испуњеност стандарда; 

- евалуација ИОП-а; 

- анализа рада допунске и додатне наставе; 

- анализа рада секција;  

- анализа рада актива у протеклој години и израда извештаја;  

- анализа резултата завршних тестова ученика 8. разреда. 

 

План активности је делимично остварен због ванредног стања на територији Републике 

Србије,изазваног пандемијом  вируса Covid – 19. 

 

 

Три ученика ( 6 ,7 и 8 .разреда) су упућена на полагање поправног испита из Енглеског 

језика.Успешно су положили поправни испит. 

 

- Број бодова на Завршном испиту је 22,02  

 

               

Координатор Стручног већа за језике:               

Радосава Јаџић 
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3.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

 

У школској 2020/21. години одржано је  6 седница већа. 

 

СЕПТЕМБАР/ ОКТОБАР 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 1.    ДАТУМ: 27.10.2020. 

 

Присутни: Роберт Мучи, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Избор координатора већа 

2. Договор о начину рада 

3. Резултати са поправних и разредних испита 

4. Организовање рада секција, допунске и додатне наставе 

5. ИОП планови 

6. Уређење кабинета и набавка нових наставних средстава и стручне литературе 

7. Анализа иницијалних тестова 

8. Посета цркви Свете Марине  

 

1. Избор координатора већа   

За председника већа је изабран Никола Крстић, наставник историје. Остали чланови су 

Роберт Мучи, наставник географије и Дејан Костић, вероучитељ. 

 

2. Договор о начину рада 

Утврђен је број састанака на годишњем нивоу. Чланови већа су дали своје предлоге о 

начину вођења разговора. Предложено је одржавање седница путем скајпа и мејла када 

могућности другачије не дозволе. 

 

3. Резултати са поправних и разредних испита 

Није било поправних и разредних испита из географије, и историје су на поправни испит 

упућени ученица шестог разреда Надица Спасић и ученик седмог разреда Јован Спасић. 

Ученици су положили поправни испит и добили прелазне оцене. 

 

4. Организовањерада секција, допунске и додатне наставе 

Часови допунске наставе географије се одржавају кад само у поподневној смени – петком  

као претчас. Часови додатне наставе географије се одржавају уторком за време седмог 

часа. 

Часови допунске наставе историје одржавају се понедељком и средом поподне, а додатне 

наставе средом поподне. Часови допунске наставе предвиђени су пре свега за ђаке који 

имају слабија постигнућа из градива, а додатне за ђаке који желе да знају више или иду на 

такмичење. 

  

 

 

5. ИОП планови 
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Четворо ученика ради по ИОП-у  ове школске године – Немања Родић, Небојша Родић, 

Петра Тодоровић (6. разред) и Зоран Станисављев (8. разред) 

 

6. Уређење кабинетаи набавка нових наставних средстава  

Од нових наставних средстава није ништа набављано за. Потребно је уложити нешто 

средстава за стручну литературу јер не постоји иста у школи. 

 

7. Анализа иницијалних тестова 

Иницијалне тестове из географије радили су ученици VI, VII и VIII разреда. Оцене са теста 

углавном се поклапају са оценама на крају школске године.  

Са иницијалним тестовима из историје ситуација је слична, с тим што се код одређеног 

броја ученика види да су оцене слабије него закључне, што је за почетак године и 

очекивано. 

 

8. Посета цркви Свете Марине 

У склопу часа веронаука 19. септембра 2020. реализована је посета цркви Св. Марине 

(Огњена Марија) на водици код Плочице. Службу је одржао вероучитељ Дејан Костић. 

 

 

НОВЕМБАР/ ДЕЦЕМБАР 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 2.    ДАТУМ: 15.12.2020. 

 

Присутни: Роберт Мучи, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Успех ученика на крају првог квартала 

2. Образовни стандарди и исходи – примена у настави  

3.Мере за побољшање успеха ученика 

4. Стручно усавршавање наставника (стручни семинари) 

5. Угледни / огледни часови 

 

1.Успех ученика на крају првог квартала 

Из географије на крају првог квартала ученик седмог разреда Игор Радовановић био је 

неоцењен. 

Из историје је ученик шестог разреда Стеван Спасић био недовољан на крају првог 

квартала. 

 

2. Образовни стандарди и исходи – примена у настави  

  Највећи број ученика остварује основни ниво стандарда, веома мали проценат је средњи   

  и напредни ниво из предмета географија и историја. 

 

3.Мере за побољшање успеха ученика 

  Предложене мере за побољшање ученика су: долазак на допунску наставу, помоћ бољих  

  ученика слабијим ђацима,редовна израда домаћих задатака. 

 

4. Стручно усавршавање наставника (стручни семинари) 
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  Наставник историје  географије нису похађали стручне семинаре током ове школске 

године. 

 

5. Угледни / огледни часови  

    Из историје и географије нису држани угледни и огледни часови. 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 3.    ДАТУМ: 23.2.2020. 

 

Присутни: Роберт Мучи, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Реализација програмских задатака и успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Постигнућа ученика 

3.Организовање припремне наставе из историје и географије за полагање завршног  испита 

ученика 8. разреда 

4.Припреме за такмичења 

5. Час у 4. разреду – извештавање и утисци 

 

1.Реализација програмских задатака и успех ученика на крају првог полугодишта 

На крају првог полугодишта ученик седмог разреда Игор Радовановић био је неоцењен из 

историје, а ученик шестог разреда Стеван Спасић недовољан из географије. 

 

 

Средња оцена из географије на крају првог полугодишта:  

5. разред: 3.09   

6. разред: 2,87  

7. разред: 2.82  

8. разред: 3,44  

 

На крају 1. полугодишта сви ученици су из историје имали позитивну оцену. 

Средња оцена из историје на крају првог полугодишта: 

5. разред: 3.09 

6. разред: 3.00 

7. разред: 2.65 

8. разред: 3.38 

 

2. Постигнућа ученика 

Географија 5. разред 

 У процентима:  Основни ниво: 45,45% 

Средњи ниво: 36,36% 

Напредни ниво: 7,14% 

Неостварени стандард : 18,18% 

Географија 6. разред 

У процентима:  Основни ниво: 46,67% 

Средњи ниво: 33,33% 

  Напредни ниво: 13,33%                             
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Неостварени стандард : 6,67% 

Географија 7. разред 

У процентима:  Основни ниво: 33,33% 

Средњи ниво: 61,11% 

Напредни ниво: / 

 Неостварени стандард : 5,56%      

Географија 8. разред 

У процентима:  Основни ниво: 25,00% 

 Средњи ниво: 43,75% 

Напредни ниво: 31,25 

Неостварени стандард : 27,78% 

 

Историја (у процентима) 

5. разред 

Основни ниво: 36.36% 

Средњи ниво: 54.55% 

Напредни ниво: 9.09% 

Неостварени стандард: / 

6. разред 

Основни ниво: 41.67% 

Средњи ниво: 50.00% 

Напредни ниво: / 

Неостварени стандард: / 

7. разред 

Основни ниво: 27.78% 

Средњи ниво: 66.67% 

Напредни ниво: 26.67% 

Неостварени стандард: 5.56% 

8. разред 

Основни ниво: 60.00% 

Средњи ниво: 20.00% 

Напредни ниво: 20.00% 

Неостварени стандард: / 

 

3. Организовање припремне наставе из историје и географије за полагање завршног испита 

ученика 8. разреда 

Реализација припремне настава из географије планирана је током другог полугодишта – 

петком као 7. час или пречас. 

Припремна настава за историју одржаваће се пре подне понедељком и средом. 

4.Припреме за такмичења 

Ученица осмог разреда Наталија Радаковић јавила се за такмичење из географије, а ученик 

шестог разреда Димитрије Илић и ученици седмог разреда Игор Радовановић, Милош 

Вукоичић и Јована Јованов за такмичење из историје. 

 

5. Час у 4. разреду – извештавање и утисци 

Наставник географије одржао је час у 4. разреду, лекција Енергетски извори и рудна 

богатства''. Час је протекао мирно, а ђаци су били послушни и активни. 
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МАРТ 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 4.    ДАТУМ: 30.3.2021. 

 

Присутни: Роберт Мучи, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег квартала 

2. Дисциплина на часу 

3. Избор уџбеника за наредну школску годину 

 

 

1.Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег квартала 

Из географије је на крају трећег квартала троје ученика било неоцењено – Рикардо 

Рамадани, Живана Спасић и Анђелија Милошев (пети разред), док је из историје ученик 

Рикардо Рамадани био неоцењен, а ученица Фарија Рамадани (пети разред) била 

недовољна. 

- Због посебних околности, изазваних проглашењем ванредног стања у РС због избијања 

пандемије корона вируса, а у циљу спречавања ширења истог, Министарство просвете РС 

обуставило је наставу у школама и организовало наставу на даљину  емитовањем ТВ 

садржаја на каналу РТС 3. Ученици и родитељи су информисани о обавезном праћењу 

наставе. Настава на даљину почела је 15. марта за ученике виших разреда. 

Настава географији историје реализована је праћењем ТВ садржаја на каналу РТС 3, путем 

ппт презентација. Ученици су са наставницима успоставили контакт путем платформе 

Гугл учионица, као и пребо вајбер група. 

 

2. Дисциплина на часу  

Дисциплина на часовима из ових предмета је задовољавајућа и нема већих проблема. 

 

3. Избор уџбеника за наредну школску годину 

Из географије од петог до осмог разреда  изабрани су уџбеници издавачке куће  Нови 

Логос. 

5. разред: ГЕОГРАФИЈА 5 – УЏБЕНИК , аутор Марко Јоксимовић 

6. разред: ГЕОГРАФИЈА 6 – УЏБЕНИК, аутори - Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, 

Дејан Шабић 

7. разред: ГЕОГРАФИЈА 7 – УЏБЕНИК, аутори - Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић 

8. разред: ГЕОГРАФИЈА 8 – УЏБЕНИК, аутори – Дејан Шабић, Слађана Вујадиновић 

 

Уџбеници за историју: 

5. разред: ИСТОРИЈА 5, - уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред 

основне школе, аутор Александар Тодосијевић, издавач Едука 

6. разред: ИСТОРИЈА 6 – уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред 

основне     школе, аутор Данијела Ћирковић, Вулкан издаваштво 

7. разред: ИСТОРИЈА 7 – уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред 

основне школе, аутор: Весна Димитријевић, Вулкан издаваштво 

8. разред: ИСТОРИЈА 8 -  радни уџбеник историје за осми разред основне школе са 

тематским историјским атласом, аутори: Александар Тодосијевић, Сања Петровић-

Тодосијевић, издавач Клет д.о.о. 
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АПРИЛ /МАЈ  

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 5.    ДАТУМ: 29.5.2021. 

 

Присутни: Роберт Мучи, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Такмичења – анализа 

2. Примена нових метода и начина интерпретације наставних садржаја 

3. Анализа комбинованог пробног теста ученика 8. разреда 

4. Анализа – реализовани и планирани облици стручног усавршавања 

5. Час у 4. разреду – извештавање и утисци 

 

1.Такмичења – анализа 

Такмичења из историје и географије су одложена због новонастале епидемиолошке 

ситуације. Из историје је одржано такмичење за 8. разред 25. априла, али није било 

пријављених ученика. 

 

2. Примена нових метода и начина интерпретације наставних садржаја 

Наставници ових предмета користе нове начине рада као што су дигитални алати за даље 

унапређивање наставе. 

3. Анализа комбинованог пробног теста ученика 8. разреда 

Пробни комбиновани тест ученици су решавали онлајн 10. априла 2020. године . 

Наставници нису имали увид у тестове које су ученици решавали. 

4. Анализа – реализовани и планирани облици стручног усавршавања 

- наставник историје је током августа и септембра 2020. завршио онлајн обуку ЗУОВ-а за 

исходе у настави, а 24. маја 2021. похађао обуку у школи под називом ,,Електронски 

портолио и информациони систем међутимовске кооперације унутар установе''. 

- наставник географије је 28. маја 2021. имао обуку за електронски портфолио, а током 

септембра и октобра 2020. онлајн обуку Кооперативно  учење и онлајн решавање домаћих 

задатака. 

 

6. Час у 4. разреду – извештавање и утисци 

Наставник историје одржао је час у 4. разреду 15. априла, наставне јединице Настанак 

српске државе и Србија у доба Немањића. Ђаци су активно пратили наставу 

 

- од 19. априла поново је уведена редовна настава за више разреде, а од 28. априла ученик 

петог разреда Рикардо Рамадани пребачен је на онлајн наставу због дуге болести. 

 

 

ЈУН  

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 6.    ДАТУМ: 15.6.2021. 

 

Присутни: Роберт Мучи, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 
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1.Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Постигнућа ученика 

3. Полагање комбинованог теста 

4. Предлози за награде и похвале ученицима који су се истакли успехом и владањем 

5. Предлози око израде плана за наредну школску годину 

 

1.Успех ученика на крају другог полугодишта 

На крају другог полугодишта није било недовољних оцена из географије 

Средња оцена из географије на крају другог  полугодишта:  

5. разред: 3,55  

6. разред: 3.07  

7. разред: 2.83  

8. разред: 3,31  

Средња оцена из историје на крају другог полугодишта: 

5. разред: 3.18 

6. разред: 3.00 

7. разред: 2.43 

8. разред: 3.25 

2. Постигнућа ученика 

Географија 5. разред 

У процентима:  Основни ниво: 57,14% 

Средњи ниво: 28,57% 

Напредни ниво: 14,29% 

Неостварени стандард : /                       

Географија 6. разред 

У процентима:  Основни ниво: 33,33% 

Средњи ниво: 66,67% 

Напредни ниво: /                                                                

Неостварени стандард : / 

Географија 7. разред 

У процентима: Основни ниво: 20,00% 

Средњи ниво: 60,00% 

Напредни ниво: 20,00% 

 Неостварени стандард : /    

 Географија 8. разред 

 У процентима:  Основни ниво: 38,89% 

Средњи ниво: 38,89% 

Напредни ниво: 22,22% 

 Неостварени стандард : / 

 

Историја (у процентима) 

5. разред 

Основни ниво: 35,71%% 

Средњи ниво: 35.71% 

Напредни ниво: 28,57% 

Неостварени стандард: / 

6. разред 

Основни ниво: 50.00% 



 110

Средњи ниво: 44.44% 

Напредни ниво: / 

Неостварени стандард: 5.56% 

7. разред 

Основни ниво: 20% 

Средњи ниво: 40.00% 

Напредни ниво: 33.33% 

Неостварени стандард: 6.67% 

8. разред 

Основни ниво: 33,33% 

Средњи ниво: 38,89% 

Напредни ниво: 27,78% 

Неостварени стандард: / 

 

3. Полагање комбинованог теста 

Завршни испит из комбинованог теста одржан је 25. јуна 2021. године. 

 

4. Предлози за награде и похвале ученицима који су се истакли успехом и владањем 

Ученици који су остварили одличан успех и примерно владање биће похваљени и 

награђени књигом као и сваке године. 

 

 

5. Предлози око израде плана за наредну школску годину 

План рада биће сличан као и ове године. Додатни предлози усвојиће се током августа   

месеца. 

 

Координатор већа 

Никола Крстић 

  

 

4.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНЕ 

 

Чланови већа:   

1. Јеремић Горан, наставник физичког васпитања, координатор 

2. Горан Јанић, наставник музичке културе, 

3. Сатмари Михаљ, наставник ликовне културе 

4. Ђурица Јанковић, наставник техничког и информатичког образовања 

5. Синиша Ћулафић, наставник техничког и информатичког образовања 

6. Александар Кокора, наставник информатике и рачунарства 

 

 

У оквиру Стручног већа за вештине одржано је укупно 4 састанака са следећим 

активностима: 

   

Септембар: 1 седница стручног већа из области вештина одржана 20.9.2020.  

1. Израда плана и програма за текућу школску годину 

2. Усвајање годишњег плана и програма 

3. Планирање образовно-васпитног рада 
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4. Припрема за ,,Недељу спорта“  

5. Припрема за ,,Дечију недељу“  

 

Новембар: 2 седница стручног већа из области вештина одржана 20.11.2020. 

1. У оквиру ,,Дечје недеље“ ученици петог разреда учестзвовали су на  конкурсу 

,,Твоја безбедност је у твојим рукама“ и ученик Матеја Тренчић освојио је награду за свој 

ликовни рад на задату тему. 

2. Општинско такмичење у стоном тенису одржано је почетком октобра у 

фискултурној сали у основној школи „Жарко Зрењанин“ у Скореновцу. Учествовало је 

укупно 7 основних школа. На такмичењу су учествовала наша 2 ученика, Јакоб Футерер и 

Бојан Спасић. 

 

Фебруар: 3 седница стручног већа из области вештина одржана 5.02.2021. 

1. Прослава Светог Саве – анализа реализованих активности. 

 

 

Јун:  4 седница стручног већа из области вештина одржана 18.6.2021. 

 

1. Општинско такмичење из атлетике 

2. Анализа рада за школску 2020/2021. годину 

3. Израда извештаја о раду у протеклој школској години 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ за школску 2020/2021. годину 

          Чланови стручног већа: 

1.Марија Ђукић, наставник хемије и физике – председник 

2.Мицић Мирјана, наставник математике 

4.Ћурчин Срђан, наставник биологије  

 

       Састав стручног већа за област  предмета природних наука утврђује наставничко веће, 

а његовим радом руководи наставник кога сваке године одреди наставничко веће на 

основу плана задужења. У састав Актива улазе предметни наставници који изводе наставу 

из: физике, хемије, биологије и математике. 

      Стручно веће утврђује програм рада за сваку школску годину на основу годишњег 

плана рада школе у циљу остваривања наставног плана и програма. 

        Стручно веће : 

1 – припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних 

целина  

      и јединица и врши усаглашавање наставних садржаја, 

2 – утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и  

      наставних средстава, 

3 – усклађује индивидуалне планове рада наставника, израђује распоред контролних и   

       писмених задатака на почетку 1. и 2. полугодишта 

4 – предлаже примену нових метода интерпретације наставних садржаја, 

5 – прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и     

      допуну, 

6 -   прати уџбеничку и другу литературу и даје предлоге наставничком већу за њихово   

        коришћење,  

7 – помаже и прати имплементацију образовних стандарда у наставне планове и програме 
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      као и њихову реализацију у току наставног процеса, 

8 – прати и анилизира постигнућа ученика у складу са образовним стандардима, 

9 – анализира реализацију ИОП-а, спроводи школску индивидуализацију у складу са ИОП,  

10 – држање огледних часова и заједничка анализа и дискусија након одржаних часова, 

11 – учешће у изради школског програма, 

12 – организација школског такмичења: физика, хемија, биологија, математика, 

13 – анализа одржаних такмичења, 

14 – учешће на општинским, међуопштинским такмичењима, 

15 – доноси распоред школских такмичења из предмета природних наука, 

16 -  организација, реализација и анализа постигнутих резултата на иницијалним 

тестовима,  

        критеријумским тестовима и завршном испиту, 

17 – доноси план рада допунске и додатне наставе, 

18 – утврђивање стања основних средстава и потреба за новим наставним средствима, 

19 – усвојити модел за вођење педагошке документације ученика. 

 

           За рад стручног већа одговоран је руководилац стручног већа. О раду стручног већа 

руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид 

приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада. 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

- Утврђивање основа за годишњи план и програм рада 

- Припрема Иницијалних тестова и њихова анализа 

- Класификација дидактичког материјала, набавка и израда плана набавке 

дидактичких материјала 

-     Предлози организације допунске, додатне, припремне наставе и секција 

 

 

НОВЕМБАР 

- Разматрање стручних питања и предлагање потребних мера у циљу усавршавања 

наставно-васпитног рада, 

- Праћење остваривања образовних стандарда, 

- Разматрање стручног усавршавања наставника, 

- Критеријуми вредновања, оцењивања ученика-усклађивање са образовним 

стандардима, 

- Контролни задаци, писмени задаци усклађени са образовним стандардима. 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

- Разматрање задатака и резултата рада стручног актива, 

- Анализа предлога и термина за такмичење, договор о организацији школских 

такмичења 

- Анализа додатне и допунске наставе у складу са образовним стандардима. 

 

МАРТ – АПРИЛ 

- Праћење извршавања наставних планова и програма 

- Анализа резултата постигнутих на протеклим такмичењима 
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- Разматрање стручног усавршавања наставника 

 

МАЈ – ЈУНИ 

- Анализа постигнућа ученика по образовним стандардима, 

- Анализа рада стручног актива, 

- Предлог плана рада за наредну школску годину, 

- Избор председника актива. 

 

 

5.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

У току школске 2020/21. године Стручни актив за развој школског програма одржао је 2 

састанка на којима су разматране следеће теме: 

 

Циљ Повећање квалитета реализације и развоја Школског програма 

 

Задатак Праћење и унапређивање реализације Школског програма  

 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време реализације Начин праћења 

- Конституисан је 

Стручни актив за 

развој школског 

програма за школску 

2020/21. годину 

- Сачињен је План рада 

Актива  

- Сачињен је Анекс 

Школског програма у 

складу са изменама у 

Наставним плановима 

и програмима, односно 

са Плановима наставе 

и учења 

Чланови Стручног 

актива, директор 

школе, секретар 

школе, педагог, 

наставници 

Септембар 2020. Планови и 

извештаји Тимоваи 

Актива 

Праћење реализације 

Школског програма који се 

реализује предвиђеном 

динамиком 

Чланови Стручног 

актива, директор 

школе, 

Педагог,  

наставници 

Током године Увидом у записнике 

и извештаје 

одељењских већа, 

тимова... 

Анализа реализације 

предвиђених програмских 

садржаја  

Чланови Стручног 

актива, директорка 

школе, педагог, 

наставници 

Током године Увид у записнике и 

извештаје 

- Организовање 

активности везаних за 

Чланови Стручног 

актива, директорка, 

Мај – јун 2021. Увид у 

документацију 
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израду новог 

Шјколског програма за 

период од четири 

године (2021-2025) 

 

психолог, 

наставници 

У складу са предвиђеном 

динамиком рада и планом 

стручног усавршавања 

наставници и стручни 

сарадници присуствовали су 

стручним семинарима и 

скуповима у циљу 

унапређења образовно 

васпитног рада 

Наставници, 

Стручни сарадници, 

директорка 

Током године  

Увид у записнике и 

извештаје Тима за 

стручно 

усавршавање, 

извештаје о 

посетама угледним 

и огледним 

часовима, као и 

увид у оперативне 

планове наставника 

Снаге у реализацији Тешкоће у реализацији Препоруке 

превазилажења 

 

Перманентна едукација 

наставника; 

Квалитетна сарадња са 

родитељима и  локалном 

заједницом; 

Добра сарадња са школама из 

окружења... 

У току наставне године непосредан 

образовно васпитни рад је прекинут два 

пута за ученике виших разреда (када је о-в 

рад реализован на даљину) 

Пружати подршку 

ученицима за 

поштовање мера 

заштите од ширења 

корона вируса... 

Пружати подршку 

ученицима за 

извођење наставе на 

даљину--- 

 

 

Школски програм је у тпотпуности реализован. Образовни стандарди и исходи учења су 

били заступљени у свим плановима и припремама наставника. Степен остварености 

стандарда наставници су пратили кроз релаизацију наставе по нивоима тежине, усменим и 

писменим проверама постигнућа ученика и праћењем активности ученика на часу. Настава 

оријентисана на исходе реализована  је у првом, другом, трећем,  петом, шестом и седмом 

разреду, као и  у три наставна предмета осмог разреда: физичко и здравствено васпитаење, 

техника и технологија и информатика и рачунатство. 

Стручни тим за развој школског програма континуирано је пратио измене и допуне у 

Наставним плановима и програмама и Плановима наставе и учења и у складу са тим 

сачињавао анексе постојећег школског програма, који су се односили на измене у Плану 

наставе и учења за четврти и осми разред, као и измену која се односи на увођење новог 

наставног предмета у програм другог  разреда – дигитални свет.  

У току јуна месеца 2021. године сачињен је нови Школски програм за наредни, 

четворогодишњи период, до 2025. године, који размотрен на седницама стручних већа и 

наставничког већа и  усвојен на седници Школског одбора 29.6.2021. године.  

 

 

Стручни актив за развој школског програма 
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6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Тим за инклузивно образовање у овој школској години чинили су следећи чланови: 

Чланови тима: 

1. Бадрић Жељка, педагог, координатор тима/Петковић Жаклина, психолог 

2. Станковић Ћулибрк Данијела, наставник српског језика 

3. Мицић Мирјана, наставник математике 

4. Милованов Јасмина, наставник разредне наставе 

5. Теа Тот Радишић, наставник енглеског језика 

6. Стојков Ђурђевка 

7. Милованов Боркица 

 
 

Стручни тим за инклузивно образовање у школи је радио на основу Годишњег плана рада 

тима за школску 2020/21. годину. 

 

 

Тим за ИО је у првом полугодишту одржао 2 састанкаи у другом полугодишту одржао4 

састанка, дакле укупно 7 састанака у школској години. 

 

 

 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Формирање Тимова за пружање додатне 

подршке за 1 ученика нижих разреда и 4 

ученика виших разреда ( мали иоп тимови ) 

септембар 

2020. 

чланови ТИО и 

директор школе 

Израда педагошких профила ученика и 

узимање сагласности родитеља за рад по 

ИОПу у школској 2020/21. години 

септембар 

2020. 

чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима , директор 

школе 

Израда и предлог ИОП1за 2 ученика и ИОП2 

за 3 ученика за 1. полугодиште шк. 

2020/2021. године 

септембар 

2020. 

фебруар 2021. 

чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима  

Упознавање са реализацијом и евалуацијом  

ИОП-а у 1. полугодишту школске 

2020/2021.г. 

децембар 2020. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда и предлог ИОП3 за 1 ученика за 

трећи и четврти квартал  шк. 2020/2021. 

године 

фебруар- мај 

2021. 

чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 
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Израда и предлог ИОП1за 4 ученика за 2. 

полугодиште шк. 2020/2021. године 

фебруар-април 

2021. 

чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда и реализација ИПП за ЗИ и План 

уписа у ССШ 

јануар-јун 

2021. 

чланови ТИО, 

родитељ и директор 

школе 

Упознавање са реализацијом и евалуацијом 

ИОП1 за 6 ученика и ИОП2 за 3 ученика  

у 2. полугодишту школске 2020/2021.г. 

јун 2021. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Упуђивање Захтева ИРК ради процене 

потреба за додатном подршком путем 

реализације ИОП-а 2. Упућена су 4 захтева. 

јул 2021. психолог 

Информисање ОВ, НВ и ПК о реализацији на 

крају 2. полугодишта 

јун 2021. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда Извештаја о раду ТИО у школској 

2020/21. г. 

август 2021. психолог 

 

 

       Оцењивање ученика који се образују по Иоп-у обављено је у складу са  

 Правилником о оцењивању. 

 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

•  Школа је сарађивала у протеклој школској години са ЦСР Ковин и ИРК Ковин, те 

ШУ Зрењанин за област ИО ради потреба ученика. 

 

 

 

 
 

 

8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум чинили су  представници стручних већа и стручних актива и 

представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председавала је и руковидила 

директорка школе. 

Педагошки колегијум, у саставу: 

 

 

1. Живанка Јованов Петровић/Розалија Суњог, директор школе, координатор 

2. ЖељкаБадрић/Жаклина Петковић, педагог/психолог, координатор Тима за 

инклузивно образовање и Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 



 117

3. Марија Ђукић , председник Стручног већа за природне науке 

4. Никола Крстић, председник Стручног већа друштвених наука  

5. ГоранЈеремић, председник  Стручног већа за вештине 

6. РадосаваЈаџић, председник  Стручног већа за језике 

7. Виолета Ђорђевић , председник Стручног већа за разредну наставу 

8. Боркица Милованов, председник Стручног актива за развојно планирање 

9. Данијела Станковић Ћулибрк,координатор Тима за самовредновање 

10. Јасмина Милованов, председник Стручног актива за развој школског програма 

 

 

 у току школске 2020/2021. године одржао је  7 редовних седница, које су евидентиране у  

свесци Записника са седница Педагошког колегијума,  при чему су разматрана следећа 

питања: 

• Годишњи  програм  рада Педагогшког колегијума за школску 2020/2021.годину 

• Доношење  ИОП-а за I полугодиште 

• Иницијално тестирање  

• Школски календар и термини класификационих периода 

• Успех и владање ученика на крају I квартала 

• Редовност похађања наставе 

• Активности у оквиру самовредновања рада школе и школског развојног планирања 

• Успех и владање  ученика на крајуI полугодишта 

• Оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика на крају I полугодишта 

• Реализација осталих облика ОВ рада и ваннаставних активности на крају I 

полугодишта 

• Редовност похађања наставе 

• Реализација ИОП-а у I полугодишту 

• Доношење  ИОП-а за II полугодиште 

• Праћење квалитета образовно-васпитног рада кроз посету часовима разредне и 

предметне наставе директорке и педагога школе 

• Праћење стручног усавршавања запослених 

• Разматрање и препорука Плана надокнаде за време епидемије грипа 

• Разматрање и препорука начина израде оперативног плана на недељном нивоу о 

организацији, спровођењу и праћењу учења на даљину 

• Успех и владање ученика 8. разреда на крају извођења наставе у другом 

полугодишту 

• Оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика 8 . разреда на крају извођења 

наставе у другом полугодишту 

• Упознавање са успехом ученика на такмичењима 

• Одлука НВ о награђивању ученика ( посебне дипломе, диплома Вук Караџић, ђак 

генерације) 

• Реализација екскурзија ученика виших и нижих разреда 

• Резултати  завршног испита ученика VIII разреда – основне школе Јужног 

Баната/општина Ковин 

• Реализација плана и програма редовне наставе ( у нормалним условима и учењем на 

даљину) 

• Успех и владање ученика од 1. до 7. разреда на крају извођења наставе у 2. 

полугодишту  
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• Реализација ИОП-а у II полугодишту 

• Оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика 1. до 7 . разреда на крају 

извођења наставе у 2. полуигодишту 

• Успех и владање ученика од 1. до 8. разреда на крају школске године ( након 

полагања поправних испита) 

• Реализација осталих облика ОВ рада - допунске, додатне наставе, припремне 

наставе, секција и ваннаставних активности у школској 2020/2021. години 

• Реализација стручног усавршавања ван и  унутар установе 

• активности Тима за ШРП ( Извештај и планирање израде новог ШРП ) 

• Подела предмета на наставнике и подела старешинстава 

• Упознавање са педагогшким аспектима распореда часова за школску 2021/2022.г.  

• Извештај о раду за школску 2020/2021. годину 

• Нацрт  плана за школску 2021/2022. годину 

 

                                       Председавајући ПК , директорка школе: Розалија Суњог 

 

 

 

 

 

 

10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА  ШКОЛЕ 

школска 2020/2021. 

 

 

Чланови Тима за самовредновање: 

 

1. Данијела Станковић Ћулибрк, професор српског језика, координатор тима 

2. Розалија Суњог,  директор школе 

3. Мирјана Милошевић, стручни сарадник - библиотекар 

4. Горан Јеремић, професор физичког васпитања 

5. Боркица Милованов, професор разредне наставе 

6. Јелена Костић, члан Савета родитеља 

7. Никола Милованов, члан Школског одбора 

8. Наталија Радаковић, члан Ученичког парламента 

 

На састанку Наставничког већа 20. августа 2020. године договорено је да кључна 

област вредновања за школску 2020/2021. годину у школи буде област квалитета – 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, те је школски тим за самовредновање током 

полугодишта отпочео организацију и планирање анализе ове области у школи. 
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У процесу самовредновања чланови Tима водиће се, у складу са Правилником о 

самовредновању, следећим стандардима области: 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту  

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.  

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике су 

на нивоу или изнад нивоа републичког просека.  

3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и математике.  

3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и математике.  

3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег jезика и математике.  

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког 

просека.  

3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на 

завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике су уjедначена.  

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнћима ученика  

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика.  

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.  

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама.  

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу.  

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама.  

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  

3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у учењу.  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 

 

На крају првог полугодишта извршена је опсежна анализа резултата завршних испита 

из претходних година према стандардима наведених области и показатеља. Тада је 

планирано да се анализа допуни резултатима испита на крају школске године по истом 

принципу, водећи се закључцима из извештаја са полугодишта. У том смислу издвојене су 

слабије и јаче стране овог процеса, вођене појединачним показатељима и њиховом 

потоњом анализом. Као вид акционог плана на основу закључака том је приликом такође 
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планирано увођење праксе тестирања ученика свих разреда, те праћење њиховог 

напредовања по принципу завршног испита, како би се на време увиделе добре стране 

процеса пружања подршке ученицима у постигнућима, као евентуални недостаци и 

пропусти истих. 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА 

Прикупљање података везаних за тражене стандарде у току полугодишта вршено је на 

основу доступне документације у школи: 

• дневник евиденције образовно-васпитног рада; 

• матична књига;  

• школска евиденција о завршним испитима; 

• евиденција рада стручних актива и стручних већа и остала документација; 

• дијаграми и табеле постигнућа са завршног испита 

 

 Увидом у документацију Тим доноси закључке о јаким и слабим странама рада 

установе у области постигнућа ученика. 

 

 

СТАНДАРД 

Резултати ученика на завршном 

испиту 

(Анализа Завршног испита школске 

2019/2020. и раније) 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

 

показатељ 3.1.1. Резултати ученика 

на завршном испиту из 

српског/матерњег jезика и математике 

су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека.  

 

2015/2016. матерњи језик  

Тренд укупног броја бодова испод 

републичког просека од школске 

2015/2016, а те године и из математике.   

2019/2020. испод републичког просека, у 

односу на школе у општини школа 

заузима 5. место.  

Број бодова у односу на школе у 

општини: 

матерњи језик: изнад општинског 

просека, али иза Баваништа, Дубовца, 

„Змаја“ и „Десанке“ 

математика: испод општинског просека, 

иза свих школа изузев Гаја, Мраморка и 

Скореновца 

комбиновани тест: изнад општинског 

просека, али иза Делиблата, Баваништа, 

Дубовца и све три градске школе. 

 

2020/2021.  сва три теста на ЗИ имала су 
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резултат испод републичког просека, на 

нивоу општине  у другој половини табеле  

 

показатељ 3.1.2. Наjмање 80% 

ученика остваруjе основни ниво 

стандарда постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и 

математике. 

2015/2016. матерњи језик, математика 

2017/2018. матерњи језик 

2016/17. матерњи језик, математика 61% 

2017/2018. математика 78% 

2018/19. матерњи језик 64%, математика 

53% 

2019/2020. нема обрађених података: 

2020/2021. Нити из једног од ова два 

предмета ученици нису остварили 

тражени проценат основног нивоа 

постигнућа : СЈК 64,55%, математика 

79,26% 

показатељ 3.1.3. Наjмање 50% 

ученика остваруjе средњи ниво 

стандарда постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и 

математике. 

2015/2016. матерњи језик 

2016/2017. матерњи језик 

2020/2021. матерњи језик(50%) 

2017/2018. матерњи језик 39%, 

математика 11% 

2018/2019. матерњи језик 28%, 

математика 8% 

2019/2020. нема обрађених података 

2020/2021. математика 23,33% 

показатељ 3.1.4. Наjмање 20% 

ученика остваруjе напредни ниво 

стандарда постигнућа на тестовима из 

српског/матерњег jезика и 

математике.  

 

2015/2016. матерњи језик, математика 

2016/2017. матерњи језик 

2020/2021. матерњи језик 50% 

2016/2017. математика 

2017/2018. матерњи језик 6%, математика 

6% 

2018/2019. матерњи језик 4%, математика 

4% 

2019/2020. нема обрађених података 

2020/2021. математика 2,5% 

показатељ 3.1.5. Резултати ученика 

на комбинованом тесту су на нивоу 

или изнад нивоа републичког просека.  

 

 Од школске 2015/2016. непрестано испод 

републичког просека, укључујући и 

последњу годину са завршног теста. На 

пробном завршном испиту шкоске 

2020/2021.11,33%(испод просека у односу 

на републички просек – 14,66) 

показатељ 3.1.6. Ученици коjи 

добиjаjу додатну образовну подршку 

постижу очекиване резултате на 

завршном испиту у односу на 

индивидуалне циљеве/исходе учења.  

 

Ученици који су радили по програму 

ИОП 2 углавном на завршном испиту 

постижу боље резултате у односу на 

остале ученике, јер су им тестови 

прилагођени потпуно у односу на 

садржаје и оквир задатака који им је 

познат. Такав тренд увиђа се на свим 

завршним испитима и то на сва три 

теста. 

Ученици који су радили неке од 

видова додатне наставе показали су 

бољи скор на тестовима из тих 

области у односу на остале ученике 

(Српски језик, до прошле године и 

Географија...) 

Ученици који су од почетка школске 

године похађали часове матерњег 

језика као вид додатне подршке у 

оквиру пројекта једносменски рад са 

обогаћеним програмом, а у складу са 

препорукама надлежног 

У претходној школској години у случају 

једног ученика који је радио по ИОП-у 2 

резултати на завршном испиту нису били 

у складу са резултатима на пробним 

испитима, које је ученик радио од куће, па 

је у тим приликама показивао напредак, 

који на тесту није показао. Овај се случај, 

међутим, из више разлога може узети као 

нерелевантан из више разлога: прво – реч 

је о ученику са којим је сарадња била врло 

отежана због нереалног става породице о 

његовом напредовању и непрестаног 

стварања лажне слике код детета о себи, 

друго – услови онлајн комуникације у 

периоду припремања за завршни испит 

довели су до нереалних показатеља 

спремности и дезоријентације у процесу 

припреме, посебно код ових ученика. 
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министарства, показали су изузетне 

резултате на ЗИ, што не може бити 

случајност, јер се ради о успеху на ЗИ 

који одскаче у односу на ученике који 

нису долазили на те часове. 

показатељ 3.1.7. Просечна 

постигнућа одељења на тестовима из 

српског/матерњег jезика и математике 

су уjедначена.  

 

Из оба предмета на завршном испиту 

видљив је тренд уједначеног 

осцилирања у односу на годину 

полагања завршног теста, али се 

проценти у односу на нивое 

разликују, углавном у корист 

матерњег језикаили приближно 

једнако. Највеће осцилације видљиве 

су у пољу остварености стандарда 

средњег нивоа, који је на тесту из 

математике далеко нижи од матерњег 

језика, али оба теста имају низак 

проценат остварености у односу на 

очекивани. 

2020/2021. Разликују се постигнућа из ова 

два предмета: из  атематике ученици н 

основном нивоу годово да достижу 

постављени циљ (од 80% тачних одговора 

са основног ниво, на тесту из математике 

достигнуто је 79,26), док је из матерњег 

језика тај проценат нижи – 64,55%, док је 

најзначајнија неуједначеност, па и слаба 

страна овог показатеља на средњем и 

напредном нивоу, где ученици на тесту из 

математике имају свега 23,33% тачних 

одговора, док из матерњег језика 

испуњавају циљ (50% тачних одговора 

средњег нивоа), напредни ниво је 

најдрастичнија разлика на овогодишњем 

тесту: од 25%, колико износи постављени 

циљ за одговоре напредног нивоа, на 

тесту из математике свега 2,5% имамо 

тачних одговора, на тесту из матерњег 

језика постигнућа су двоструко већа од 

постављеног циља: 50% 

Констатује се значајна неуједначеност по 

питању постигнућа ученика на ЗИ 

школске 2020/2021. 

 

СТАНДАРД 

Школа континуирано доприноси 

бољим образовним постигнћима 

ученика 

 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

показатељ 3.2.1. Резултати праћења 

образовних постигнућа користе се за 

даљи развоj ученика.  

• У школи постоји 

континуирани педагошки 

надзор од стране стручног 

сарадника – педагога, од 

другог полугодишта ове 

школске године и психолога, 

који значајно утиче на 

подстицање индивидуалног 

приступа ученику у односу 

на резултете. Видљив је 

значајан напор школског 

психолога у индивидуалном 

раду са децом, управо у 

смислу подршке у учењу, 

при чему се ученику 

• Постоје проблеми у поједними 

случајевима одбијања сарадње 

од стране родитеља када се 

утврди потреба за стављањем 

ученика на ИОП, што 

онемогућава даљи развој 

ученика у скалду са својим 

могућностима. 
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приступа у сарадњи са 

предметним наставницима и 

наставницима разредне 

наставе, што за сада није 

проверљиво у укупним 

постигнућима, али показује 

прве резултате у позитивном 

правцу. 

• Ученици чија се слабија или 

јача страна констатују кроз 

праћење и међусобну 

комуникацију између 

наставника и стручне 

службе, упућују се на додатн 

подршку у учењу 

(овогодишњи пример: 

подршка ученицама које су 

планирале упис у на 

филолошки смер – подршка 

од стране професора 

енглеског језика на 

свакодневном нивоу), што је 

резултирало успехом. 

• Компаративном анализом 

резултата са пробног 

завршног испита констатује 

се значајан напредак на ЗИ у 

свим областима, што би се 

могло, између осталог, 

тумачити као последица 

појачаног рада на часовима 

припремен наставе. 

показатељ3.2.2. Ученици коjима jе 

потребна додатна образовна подршка 

остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима.  

Ученици који су радили по програму 

ИОП 2 углавном на завршном испиту 

постижу боље резултате у односу на 

остале ученике, јер су им тестови 

прилагођени потпуно у односу на 

садржаје и оквир задатака који им је 

познат. Такав тренд увиђа се на свим 

завршним испитима и то на сва три 

теста. 

У претходној школској години у случају 

једног ученика резултати на завршном 

испиту нису били у складу са резултатима 

на пробним испитима, које је ученик 

радио од куће, па је показао већу 

спремност за тестове. Реч је о ученику са 

којим је сарадња била врло отежана због 

нереалног односа родитеља у односу на 

способности детета. 

показатељ3.2.3. Ученици су 

укључени у допунску наставу у 

складу са своjим потребама.  

Ученици се укључују у часове 

допунске наставе према сопственом 

осећају потребе за додатном 

подршком, али и на инсистирање 

учитеља/наставника, када примети 

потребу за тим. 

Појава непохађања допунске наставе 

уочена је код ученика старијих разреда и 

поред уочене потребе за њом. Овај 

проблем појачава се са протоком времена, 

аико постоји озбиљан напор појединих 

наставника да ученике подрже кроз овај 

вид наставе. 

показатељ 3.2.4. Ученици коjи 

похађаjу допунску наставу показуjу 

напредак у учењу.  

• У млађим разредима 

ученици напредују 

похађањем допунске 

Уочен пад напредовања код ученика, без 

обзира на часове допунске наставе коју 

похађају, појава такође уочљива код 

ученика старијих разреда. Идући од 
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наставе. 

• Уочена појава да ученик 

који је похађао допунску 

наставу за полагање 

поправног испита, на 

почетку наредне школске 

године показује изузетне 

резултате у надовезивању на 

градиво које је похађао на 

допунској настави. 

млађих ка старијим разредима (од 5. до 8. 

разреда) такв тренд је све израженији и не 

мења се чак ни после напора да се преко 

сарадње са родитељима овај проблм 

исправи. 

показатељ 3.2.5. Ученици коjи 

похађаjу часове додатног рада 

остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и 

индивидуалним потребама.  

Ученици који похађају часове додатне 

наставе пказали су у претходним 

годинама боље резултате на 

завршним испитима (Српски језик, 

Географија), али су забележени и 

успеси ученика на такмичењима 

неколико година уназад: Географија, 

Књижевна олимпијада, Српски језик и 

језичка култура, рецитаторска 

секција, Енглески језик.  

Овде ваља поновити значајан успех 

ученица које су похађале додатни рад 

из Енглеског језика, као и ученице 

које су добијале додатну подршку из 

предмета СЈК на ЗИ... 

Уочљив је тренд пада ученика 

заинтересованих за додатни рад (ниједан 

ученик 8. разреда није учествовао ни на 

једном од такмичења током претходне 

школске године). 

показатељ 3.2.6. Школа реализуjе 

квалитетан програм припреме 

ученика за завршни испит.  

Пракса наставникашколе је да 

припремну наставу отпочну одмах по 

почетку школске године, па се 

редовна настава стапа и надопуњује 

са припремном, што повећава 

квалитет наставног процеса, посебно 

у области припреме ученика за 

завршни испит. 

Број одржаних часова припремне 

наставе по годинама:  

2016/2017.     81 

2017/2018.     101 

2018/2019.     93 

2019/2020.     83 

2020/2021.      155 

Уочен пад интересовања ученика за 

похађање ових часова у последње три 

године.  

2020/2021. Континуирано праћење 

припремнен наставе на посебним 

часовима уочава се код свега петоро или 

шесторо ученика (из свих предмета). 

показатељ 3.2.7. Резултати 

инициjалних и годишњих тестова и 

провера знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у учењу.  

Све врсте провера знања коресте 

наставницима за све видове подршке 

у учењеу и напредовању ученика. 

Осим иницијалних и годишњих 

тестова, у ово спадају и друге врсте 

провере знања и праћења ученика.  

Не постоје конкретнији подаци о овом 

виду рада. 

показатељ 3.2.8. Резултати 

националних и међународних 

тестирања користе се функционално 

за унапређивање наставе и учења. 

 У школи не постоји иницијатива за 

анализу и приступ тестирањима оваквог 

типа. 
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На основу наведеног могуће је закључити да школа има и јаче и слабије стране, али 

да показатељи јасно показују више слабости, посебно по питању првог од два стандарда 

који смо вредновали – резултати ученика на завршном испиту. Из тога би ваљало 

донети посебну стратегију припремања ученика за овај испит, те акциони план у чију би 

реализацију требало да се укључе сви наставници и учитељи, будући да је у питању процес 

који траје 8 година.   

 

Закључци Тима: 

На основу анализираних показатеља стандарда Резултати завршних испита 

уочљив је пад у области постигнућа ученика, изузев код ученика који раде по ИОП-у, за 

које су тестови прилагођени у односу на њихове могућности. Резултати показују да је пад 

резултата на Завшрном испиту  видљив последње три године из свих предмета, а из 

математике и комбинованог теста четири године уназад, изузев резултата на тесту 

матерњег језика, али само у задацима средњег и напредног нивоа. За ЗИ 2020/2021. тај 

тренд се наставља, с тим што је и на општинском нивоу школа у другој половини табеле, а 

напори који су показани у смислу подршке ученицима у припремању за ЗИ нису у складу 

са постигнућима ученика (број одржаних часова и временски оквир за припремање испита 

наглашено су високи, а постигнућа ученика без значајног померања. 

Нешто је бољи резултат код стандарда Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика, али се и у том стандарду појављују показатељи који 

указују на могући недостатак мотивације код ученика, што би ваљало истражити. 

Недостатак се уочава и у неучествовању школе  у тестирањима (националним и 

међународним), који би били значајни показатељи ове области, те би на тај начин могли 

утицати на унапређење процеса наставе и учења, што би могло додатно допринети 

укупном учинку и области постигнућа ученика. 

Овакви закључци Тима за самовредновање довољни су да би се могло отпочети са 

сачињавањем акционог плана за унапређивање области постигнућа ученика, што би у 

наредном периоду укључило све учитеље и наставнике у овај процес, како би се резултат 

побољшао. 

Предлози за побољшање слабих страна: 

1. Увођење тестирања ученика по принципу тестова за ЗИ од првог /другог разреда 

и праћење ученичких постигнућа, посебно слабијих страна. Ове тестове ваља 

израђивати по нивоима и по угледу на тип задатака за ЗИ; 

2. Укључивање наставника разредне наставе у припремање ученика за ЗИ: 

наставници разредне наставе квалитетније би пружили подршку ученицима који 

слабије напредују, посебно када је реч о градиву на које је немогуће враћати се 

због обима градива у старијим разредима; 

3. Укључивање родитеља у процес припремања за ЗИ: праћење и контрола, 

подршка у мотивацији; 
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4. Сарадња са школама које показују боље резултате на тестирањима (размена 

идеја о начину припрема); 

5. Рад на мотивацији ученика да се снажније укључе у процес припремања за ЗИ; 

6. Други предлози (ОВ и НВ) 

 

Плочица, август 2021.   координатор Тима за самовредновање 

Данијела Станковић Ћулибрк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ  

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе старао се о: 

- Унапређивању рада установе, примени ИКТ, иновацијама у учењу, о угледним 

часовима, пројектној настави... 

- Праћењу остваривања Школског програма кроз различите наставне и ваннаставне, 

културне и спортске активности; 

- Праћењу и анализи циљева и стандарда постигнућа применом разних тестова и 

анкета; 

- Развијању компетанција наставника; 

- Праћењу резултата рада наставника и стручних сарадника – непосредном посетом 

часовима, учешћем на разним манифестацијама и културним догађајима; 

- Праћењем резултата рада ученика – непосредном посетом часовима приликом 

провере знања – усмене и писмене, разговором са ученицима и родитељима; 

анализом резултата на завршном испиту ученика осмог разреда 

 

 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

раализације 

Нечини праћења 

- Формиран Тим и сачињен план 

рада Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

- Размотрени су стандарди 

квалитета рада установе; 

- Сачињена је листа предлога за 

унапређивање квалитета рада 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе;  

Одељењске 

старешине 

 

IX 

X 

 

Педагошка 

документација; 

 

записник 
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установе; 

- Пружање подршке ученицима 

5.разреда при преласку у други 

циклус образовања 

- Предлог модела и начина 

организације наставе у школи од 

1.9.2020. у складу са Стручним 

упутством за организацију и 

реализацију образовно васпитног 

рада у школској 2020/21. години 

у условима који захтевају 

примену превентивних и 

заштитних мера у борби против 

вируса Ковид 19 

 

- Праћена је реализација Школског 

програма 

- Праћено је остваривање циљева и 

стандарда постигнућа 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе; 

 

Тим за 

самовредновање 

 

XII 

 

Педагошка 

документација; 

 

 

- Подстицано је праћење развоја 

компетенција; развијање 

дигиталних компетенција и 

охрабривање за коришћење 

разних алата у реализацији 

наставе на даљину; 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе; 

 

Тим за 

самовредновање 

 

V 

 

Педагошка 

документација 

- Урађена је детаљна анализа 

резултата на пробном завршном 

испиту са предлогом мера за 

унапређивање  

Тим за 

самовредновање, 

наставници који 

предају наставне 

предмете који су 

обухваћени 

завршним 

испитом, 

стручни 

сарадници, 

наставник 

Синиша 

Ћулафић 

IV Записник  

- Сачињена је анализа успеха и 

дисциплине ученика кроз 

реализацију Годишњег плана 

рада школе и ШРП и предложене 

су мере за унапређење; 

- Сачињена је анализа резултата 

ученика осмог разреда на 

  

 

VIII 

 

Педагошка 

документација; 
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завршном испиту; 

- У сарадњи са Тимом за 

самовредновање сачињена је 

листа предлога мера за 

унапређивање резултата на 

завршном испиту; 

- Сачињен је извештај о раду Тима 

за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

 

 

 

У складу са Планом за унапређивање квалитета, а на основу процене резултата ученика на 

завршном испиту,  предложено је да се  у Школски развојни план школе угради развојни 

циљ који ће континуирано бити праћен у току школке године: 

- Перманентно побољшање резултата на завршном испиту; 

 

Задаци: 

• Анализа резултата на завршном испиту служи као основа за унапређивање 

остварености стандарда сваког предметног наставника понаособ, за наставни предмет 

који предаје… 

  

• Ускладити тестирања и оцењивања ученика са формом завршног теста и на томе 

инсистирати још у млађим разредима, континуирано 

 

• Континуирано радити на мотивацији ученика кроз промоцију успешности и 

указивање на значај функционалног знања. 

 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕЗА 

ШК.2020/2021.ГОД. 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање: 

1. Боркица Милованов, наставник разредне наставе- координатор тима 

2. Жаклина Петковић, психолог 

3. Виолета Ђорђевић, наставник разредне наставе 

4. Радосава Јаџић, наставник француског језика- записничар 

5. Никола Милованов, представник локалне самоуправе 

6. Ивана Миливојев, представник Савета Родитеља 

7. Наталија Радаковић, члан Ученичког парламента 

У шк. 2020/ 2021. год. одржано је укупно 4 седнице Стручног актива за развојно 

планирање. 

На првој седници, одржаној 27.8.2020.год. : 

- анализиран је Школски развојни план за период од шк.2020/2021.год. до шк.2022/ 

2023.год.; 
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- Урађен је Акциони план за шк.2020/2021. год. 

На другој седници, одржаној 15.1.2021.год. : 

- Анализирана је реализација активности које су биле предвиђене Акционим планом 

за 1. полугодиште; 

- Извршена је анализа  планираних активности за наредни период. 

На трећој седници, одржаној 6.4.2021. год.: 

- Анализирана је реализација активности које су биле предвиђене Акционим планом 

за 3. квартал; 

- Извршена је анализа  планираних активности за наредни период. 

На четвртој седници, одржаној 30.6. 2021.год. : 

- Анализирана је реализација активности које су биле предвиђене Акционим планом 

за 4. квартал; 

- Направљен је Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање. 

 

На основу анализе остварености циљева постављених претходним развојним планом, на 

основу самовредновања у оквиру којег су били укључени наставници,ученици и родитељи, 

као и праћењем ситуације у школи од страненае стручне службе и директора школе , донет  

је Школски развојни  план којим смо  желели да  у периоду од  2020/2021.  до  2022/2023. 

школске  године, унапредимо  област квалитета :  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА. 

 

ОПШТИ ЦИЉ  који смо поставили је: 

Континуирано подизање квалитета образовних постигнућа ученика . 

Пронаћи најбоље решење за сваког ученика, како би сваки ученикстекао трајна и 

применљива знања и развио своје способности ,односно омогућити сваком детету 

достизање  образовних стандарда у складу са својим могућностима у току школске године 

и на завршном испиту, а даровитим ученицима и успех на такмичењима. 

Специфични циљеви које смо поставили су : 

1.Специфични циљ 

Омогућити сваком детету достизање  образовних стандарда у складу са својим 

могућностима у току сваке школске године. 

. 

2.Специфични циљ 

Омогућити ученицима достизање образовних стандарда у складу са својим могућностима 

на зравршном испиту. 

 

3.Специфичан циљ 

 Омогућити даровитим ученицима успех на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

ЗАДАЦИ  

 

СЦ.1. 

1.Ученике упознати са чиниоцима успешног учења 

2. Ученике оспособити за повезивање знања са раније стеченим знањем и искуством  у 

оквиру истог предмета, као и за повезивање знања међу различитим предметима и 

примену наученог у свакодневном животу. 
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3.Организовати наставу  тако да свако дете може да стекне оптимална знања и развије 

своје вештине и достигне стандарде постигнућа према својим могућностима. 

4.Омогућити ученицима који похађају допунску наставу  или похађају наставу  по ИОП-1 

или ИОП- 2 програму , напредак у учењу. 

5. Омогућити ученицима који похађају часове додатног рада напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потрбама. 

6.План ваннаставних активности и секција сачинити на основу интересовања 

ученика.Повећати број секција и укључити већи број ученика. 

7.Оцењивање ученика усагласити са  стандардима постигнућа и исходима  

8.На крају првог и другог полугодишта направити извештаје о остварености стандарда 

постигнућа по предметима за све разреде и направити упоредну анализу за целу школу. 

 

СЦ.2. 

1.Омогућити да резултати ученика  на завршном испиту на тестовима  из српског језика и 

математике и  на комбинованом тесту буду на нивоу или изнад нивоа републичког 

просека. Омогућити да  на тестовима из српског језика и математике и комбинованом 

тесту најмање 80 % ученика оствари основни ниво стандарда постигнућа, 50 % ученика 

остваруји средњи  ниво стандарда постигнућа и да 20 % ученика оствари напредни  ниво 

стандарда постигнућа ,а да  ученици који добијају додатну образовну подршку постижу 

очекиване резултате у односу на индивидуалне циљеве тј.прилагођене образовне 

стандарде. 

2.Обезбедити да  школске оцене  ученика буду у складу са резултатима ученика на 

завршном испиту . 

 

СЦ.3. 

1.Повећати интересовање ученика за учествовање на такмичењима како у предметној, тако 

и разредној настави. 

3.Обезбедити  да часови  редовне и додатне наставе и секција,  даровитим ученицима 

пруже довољно знања , која ће им помоћи да се  успешно  такмиче на 

школском,општинском,окружном и републичком нивоу. 

 

На основу постављеног општег циља и постављених специфичних циљева ,као и 

постављених  задатака, донет је Акциони план за шк.2020/ 2021. год. 

Стручни актив за развојно планирање извршио је анализу  остварених активности  које су 

планиране Акционим планом. 

С обзиром да се настава одвијала под специфичним условима , због епидемије Корона 

вируса, неке активности нису могле бити спроведене, али може да се констатује да је 

већина планираних активности и остварена  и да се у наредној  школској години треба 

наставити са реализацијом постављених  задатака и циљева. 
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Планиране 

активности 

Спроведене 

активности 

Када? Ко? 

1.1 Организовати предавање 

„Чиниоци успешног учења“ 

на часовима одељењсог 

старешине у свим 

разредима. 

 

Организовано је 

предавање „Чиниоци 

успешног учења“ на 

часовима одељењсог 

старешине у свим 

разредима. 

 

У другом 

полугоди-

шту 

психолог 

1.2 Повећати сарадњу 

предметних наставника при 

изради оперативних 

планова,како би омогућили 

корелацију међу 

предметима кад год је то 

могуће. 

 

 

 

 

 

 

У већој мери истицати и 

појашњавати везу међу 

предметима ,као и везу 

градива у оквиру једног 

предмета или везу градива 

са претходним искуствима  

и могућност примене 

стеченог знања у 

свакодневном животу. 

 

 

 

 

 

Најмање једном у 

полугодишту реализовати 

тематси дан или тематску 

недељу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изради 

оперативних планова , 

наставници су се 

придржавали 

редоследа датих 

наставних јединица. 

Због епидемије 

Корона вируса 

сарадња је била 

отежана  али је она 

остваривана у мери 

колико је то било  

могуће. 

 

Наставници су у већој 

мери истицали и 

појашњавали везу 

међу предметима ,као 

и везу градива у 

оквиру једног 

предмета или везу 

градива са 

претходним 

искуствима  и 

могућност примене 

стеченог знања у 

свакодневном животу. 

 

Због обавезе 

придржавања 

редоследа датих 

наставних јединица и 

због организовања 

наставе на даљину, 

предметни 

наставници нису 

одрадили ниједан 

тематски дан, док су 

учитељи одрадили 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници, 

стручни 

активи,већа,  

тимови, 

педагог, 

психолог, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници, 

вероучитељ, 

директор, 

ученици 
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Организовати наставу 

путем решавања проблема 

и открића. 

један тематски дан на 

тему „Васкрс“ и тога 

дана организовали и 

изложбу  офарбаних 

јаја( за најлепше 

осликана јаја ученици 

су награђени 

чоколадама и 

похвалницама)Одрађе

н је и  пано „У сусрет 

Васкрсу“, док је 

вероучитељ 

организовао  

Радионицу „Моја 

породица,Црква и 

другари „ у свим 

млађим разредима, а 

ученици  најбољих  

радова су награђени 

иконама и крстићима. 

 

 

Кад год је било 

могуће настава је 

организована путем 

решавања проблема и 

открића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници. 

ученици 

1.3. Предвидети иницијално и 

завршно процењивање у 

годишњим плановима 

наставних предмета ради 

провере остварености 

прописаних образовних 

стандарда. 

Спровести иницијално 

тестирање ученика  

Анализирати резултате и 

донети предлог мера за 

побољшавање резултата за 

сваког ученика. 

О резултатима обавестити 

родитеље. 

 

 

Постигнућа  и успех 

ученика  пратити 

перманенто  и на основу 

Наставници су у 

својим годишњим и 

оперативним 

плановима планирали 

иницијално и завршно 

тестирање ученика. 

 

Наставници су 

спровели иницијална 

тестирања и на основу 

анализе резултата 

донели предлог мера 

за даље напредовање 

за сваког ученика. 

 

 

 

Постигнућа  и успех 

ученика  пратили су 

се перманенто  и на 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у току 

године –

стални 

наставници, 

педагог, 

психолг, 

родитељи, 

директор 
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тога  утврђивати посебне 

потребе сваког ученика и 

омогућити даљи развој 

ученика. 

 

 

 

 

Обавезно вођење 

педагошке свеске. 

 

 

 

О резултатима 

благовремено обавештавати 

родитеље. 

 

 

 

Према потребама сваког 

детета прилагођавати: 

темпо рада, наставне 

методе,наставни материјал 

и наставна средства. 

Задаци на писменим 

проверама су 

диференцирани пo нивoимa 

слoжeнoсти (пoштуjући 

пoстaвљeнe стaндaрдe: 

oснoвни, срeдњи и 

нaпрeдни ниво) 

 

 

 

 

 

Одрадити годишње 

тестирање и упоредити са 

процењеним вредновањем 

ученика у току године и 

закључним оценама. 

основу тога  су 

утврђиване посебне 

потребе сваког 

ученика и на тај начин 

се  омогућио 

оптимални  развој 

ученика. 

 

Наставници су водили 

педагошке свеске. 

 

 

 

О резултатима 

напредовања ученика 

родитељи су 

благовремено 

обавештавани. 

 

Према потребама 

сваког детета 

прилагођавани су: 

темпо рада, наставне 

методе,наставни 

материјал и наставна 

средства. 

Задаци на писменим 

проверама су били 

диференцирани пo 

нивoимa слoжeнoсти . 

 

 

 

 

 

 

Одрађено је годишње 

тестирање ученика и 

извршена упоредна 

анализа са 

процењеним 

вредновањем ученика 

у току године и 

закључним оценама. 

 

 

 

 

задатак 

 

 

 

 

 

 

у току 

године –

стални 

задатак 

 

у току 

године –

стални 

задатак 

 

 

у току 

године –

стални 

задатак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај-јун 
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1.4. Праћењем постигнућа и 
напредовања ученика 
евидентирати ученике 
којима је потребна додатна 
помоћ и на основу тога им 
организовати допунску 
наставу. 
Часове допунске наставе 
реализовати  кроз 
активности које ће 
ученицима који заостају у 
раду помоћи  у савладавању 
тешкоћа у наставном 
процесу и омогућити  
напредак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идивидуалне планове за 
ученике који раде по ИОП-
1 или ИОП-2 урадити по 
кварталима и вредновати их 
на сваком кварталу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставити са сарадњом 
дефектолога при пружању 
помоћи ученицима којима 
је потребна додатна 
подршка. 
 

Праћењем постигнућа 
и напредовања 
ученика евидентирани 
су ученици којима је 
потребна додатна 
помоћ и на основу 
тога им  је 
организована 
допунска настава. 
Часови допунске 
наставе реализовани 
су кроз активности 
које су   ученицима 
који заостају у раду 
помогли  у 
савладавању тешкоћа 
у наставном процесу и 
омогућили  напредак. 
О реализацији 
допунске наставе 
наставници су 
подносили извештаје 
на кварталима, 
полугодишту и крају 
године на 
одељењским и 
наставничким већима. 
За ученике којима је 
била потребна 
додатна подршка 
израђени су 
Индивидуални 
образовни планови 
(ИОП1,ИОП 2 и мере 
индивидуализације) и 
вршено је њихово 
вредновање на 
кварталима, 
полугодишту и крају 
године  на 
одељењском и 
наставничком већу. 
 
Сарадња са 
дефектолога при 
пружању помоћи 
ученицима којима је 
потребна додатна 
подршка није 
остварена. 

у току 

године- 

стални 

задатак 

наставници, 

педагог, 

психолог 
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1.5. Ученицима који брже 
напредују омогући даље 
напредовање и учешће у 
истраживачким 
активностима и другим 
пројектима(додатна 
настава,секције,посета 
Фестивалу науке). 
На часовима редовне 
наставе давати им додатне 
задатке, истраживачке 
задатке и усмеравати их на 
додатне изворе знања. 

 

Ученицима који брже 
напредују омогућено 
је даље напредовање 
кроз организовање 
додатне наставе, 
секција , слободне и 
ваннаставне 
активности, а 
организоване су и две 
посете Научном  
клубу Смедерево,  где 
су наши ученици 
старијих разреда 
учествовали у 
радионицама из 
физике и математике . 
За ученика 1. разреда 
организовано  је 
образовање по 
 ИОП- у 3.Омогућено 
му је и учешће на 
Међународном 
математичком 
такмичењу“ Кенгур 
без граница“.  
На часовима редовне 
наставе ученицима су 
давани  додатни 
задаци, истраживачки 
задаци и усмеравани 
су   на додатне изворе 
знања. 
 
О реализацији 
додатне  наставе 
наставници су 
подносили извештаје 
на кварталима, 
полугодишту и крају 
године на 
одељењским и 
наставничким већима. 
 

у току 

године- 

стални 

задатак 

наставници. 

педагог, 

психолог, 

директор, 

Научни  

клубу 

Смедерево, 

Друштво 

математичара 

Србије 

1.6. Анкетирати ученике о 

интересовањима за 

поједине секције. 

 

Анкетирани су 

ученици   о 

интересовањима за 

поједине секције. 

септембар 

 

 

 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

директор 
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Направити оперативне 

планове секција. 

 

 

 

Направити распоред 

одржавања секција у 

оквиру  обогаћеног 

једносменског рада . 

 

 

Реализовати секције по 

плану. 

 

Наставници су 

направили оперативне 

планове секција. 

 

Направљен је 

распоред одржавања 

секција у оквиру  

обогаћеног 

једносменског рада . 

 

 

Секције су 

реализоване по плану. 

Ученици драмске 

секције у сарадњи са 

ученицима ликовне 

секције припремили 

су представу за 

завршну приредбу. 

У млађим разредима 

организиване су 

слободне и 

ваннаставне 

активности. 

Еко патрола коју чине 

ученици 4. разреда је 

у оквиру обележаважа 

Дана планете земље 

засадила дрво гинко у 

школском дворишту, 

бринула о скупљању 

лименки у оквиру 

акције прикупљања 

лименки и бринула о 

уређењу школског 

дворишта.  

 

 

септембар 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

у току 

године 

1.7. Оцењивање ученика 

усагласити са  стандардима 

постигнућа и исходима. 

 

 

 

Оспособити ученике да 

процењују свој рад. 

Оцењивање ученика је 

било усаглашено са  

стандардима 

постигнућа и 

исходима. 

 

Ученици су 

оспособљавани да 

процењују свој рад. 

у току 

године- 

стални 

задатак 

наставник, 

педагог, 

психолог, 

 

1.8. Направити извештаје о Наставници су на крају наставници, 
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Задаци Планиране 

активности 

Спроведене 

активности 

Када? Ко? 

2.1. Извршити  иницијално 

тестирање ученика 8. 

разреда из: српског 

језика,математике,физике, 

хемије,биологије, 

географијеи историје. 

 

 

 

 

Са  резултатима упознати 

родитеље. 

 

 

 

На основу остварених 

резултата на иницијалном 

тесту организовати рад са 

ученицима. 

 

 

Кроз интерно тестирање 

током године по узору на 

завршни тест , а у складу са 

прописаним образовном 

стандардима, пратити 

напредовања ученика, уз 

редовно обавештавање 

родитеља о резултатима 

Извршено је 

иницијално тестирање 

ученика 8. разреда из: 

српског 

језика,математике, 

физике,хемије, 

биологије, 

географије и  

историје. 

 

Са  резултатима су 

упознати родитеље. 

 

 

 

На основу остварених 

резултата на 

иницијалном тесту 

организован је рад са 

ученицима. 

 

Кроз интерно 

тестирање током 

године по узору на 

завршни тест , а у 

складу са прописаним 

образовном 

стандардима, праћено 

је напредовање 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

у току 

године 

 

 

 

 

у току 

године- 

стални 

задатак 

 

 

 

 

наставници 

који 

предају  

у 

8.разреду, 

педагог, 

психолог, 

директор, 

родитељи, 

наставник 

информа-

тике,  

Тим за 

самовре-

дновање, 

Наставни-

чко веће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварености стандарда 

постигнућа по предметима 

за све разреде. 

Извршити упоредну 

анализу остварености 

стандарда постигнућа за 

целу школу. 

 

подносили извештаје 

о остварености  

стандарда постигнућа 

по предметима за све 

разреде  на 

полугодишту и крају 

године на 

одељењском и 

наставничком већу. 

Тим за 

самовредновање је 

извршио упоредну 

анализу остварености 

стандарда постигнућа 

за целу школу. 

првог и 

другог 

полугоди-

шта 

психолог, 

Тим за 

самовредно-

вање 
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тестирања. 

 

 

 

 

Организовати припрему 

ученика за полагање 

завршног испита  и 

мотивисати ученике за 

њихово редовно похађање. 

 

 

ученика. 

Са  резултатима су 

редовно упознавани 

родитељи. 

 

Организована је 

припремна настава  за 

полагање завршног 

испита  . 

Организован је 

пробни завршни 

испит. 

Након организовања  

пробног завршног 

испита наставник 

информатике је 

направио детаљну 

анализу резултата уз 

посебан осврт на 

остварене стандарде и 

са њом упознао 

Наставничко веће. На 

основу тога 

направљен је даљи 

план организовања 

припремне наставе. 

Са  резултатима су  

упознавани родитељи. 

Након организовања 

завршног испита 

наставник 

информатике је 

направио детаљну 

анализу резултата уз 

посебан осврт на 

остварене стандарде , 

као и на корелацију 

остварених резултата 

на завршном испиту и 

закључних оцена и са 

њом упознао 

Наставничко веће. 

Тим за 

самовредновање је 

направио детаљан 

извештај о 

резултатима на 

завршном испиту. 

 

 

 

 

 

друго  

полугоди-

ште 
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2.2. Оцењивање ученика 

усагласити са  стандардима 

постигнућа. 

Оцењивање ученика  

је било усаглашено са  

стандардима 

постигнућа. 

У току 

године – 

стални 

задатак 

наставници 

 

 

 

Задаци Планиране 

активности 

Спроведене 

активности 

Када? Ко? 

3.1.  Повећати интересовање 

ученика за учествовање на 

такмичењима како у 

предметној, тако и 

разредној настави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Због епидемије 

Корона вируса многа 

такмичења нису 

одржана, тако да су 

наши ученици млађих 

разреда учествовали 

на Општинској 

смотри рецитатора 

(једдан ученик 3. 

разреда и један ученик 

4. разреда), где се 

ученица 3. разреда 

пласирала за Зонску 

смотру рецитатора. 

Ученик 1.разреда је 

учествовао на 

Међународном  

 математичком 

такмичењу“ Кенгур 

без граница“. 

На такмичењу из 

атлетике 3 ученика 4 . 

разреда су освојила 2. 

место. 

Ученици 4. разреда 

учествовали су на  

Међународном 

конкурсу дечје 

поезије. 

Ученици виших 

разреда су 

учествовали на 

такмичењу из 

атлетике и постигли 

запажене 

резултате,Три ученика 

8.  разреда 

учествовала су  на 

такмичењу „Шта знаш 

у току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

директор, 

Црвени крст 

Ковин,  

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

на 

територији 

Општине 

Ковин и 

Агенција за 

безбедност 

саобраћаја, 

Друштво 

математи-

чара Србије, 

вероучитељ, 

Спортски 

савез Ковин 
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о здрављу“. 

Ученици наше школе 

су учествовали на 

конкурсу „Крв живот 

значи“, који 

организује Црвени 

крс, као и на конкурсу 

„Безбедност у 

саобраћају“, који 

организују  Савет за 

безбедност саобраћаја 

на територији 

Општине Ковин и 

Агенција за 

безбедност саобраћаја. 

Наши ученици су 

учествовали на 

бројним  конкурсима 

и такмичењима које је 

организовала школа. 

У оквиру 

обележавања 

Мезђународног дана 

књиге наша школа је 

организовала ликовни 

и литерарни конкурс 

„Моја бајка“ на коме 

су ученици 1. и 2. 

разреда илустровали 

омиљену бајку, а 

ученици осталих 

разреда смишљали 

своју бајку.Прва три 

места у свакој 

категорији ученика 

награђена су 

пригодним књигама и 

чоколадама. 

У оквиру 

обележавања Дана 

школе ученици 

млађих разреда су 

учествовали у 

такмичењу  у скоку 

удаљ.Најбољи 

ученици су добили 

дипломе. 

На такмичењу за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

сваког 

одржаног 

такмичења  

и на крају 

године. 
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Јавно похваљивати и 

награђивати ученике за 

остварене успехе на 

такмичењима. 

 

 

најлепше офарбано 

јаје,које је 

организовала школа, 

учествовали су 

ученици млађих 

разреда. За најлепше 

осликана јаја ученици 

су награђени 

чоколадама и 

похвалницама. 

У оквиру радионице 

„Моја 

породица,Црква и 

другари „ коју је 

реализовао 

вероучитељ у свим 

млађим разредима,  

ученици  најбољих  

радова су награђени 

иконама и крстићима. 

 

 

 

Сви ученици који су 

постигли резултате на 

такмичењима  и 

конкурсима, јавно су 

похваљени кроз књигу 

обавештеља , а  

ученици, који су 

постигли резултате на 

такмичењима које 

није организовала 

школа ,награђени су 

књигама на крају 

године. 

3.2. Обезбедити  да часови  

редовне и додатне наставе 

и секција,  даровитим 

ученицима пруже довољно 

знања , која ће им помоћи 

да се  успешно  такмиче на 

школском,општинском, 

окружном и републичком 

нивоу. 

 

 На часовима  редовне 

и додатне наставе и у 

оквиру  секција и 

слободних и 

ваннаставних 

активностима 

даровитим ученицима 

су пружена додатна  

знања. 

 

у току 

године- 

стални 

задатак 

наставници, 

педагог, 

психолог 

 

При прикупљању  података везаних за остварене активности коришћени су : 
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планови рада наставника, писане припреме наставника, ,белешке наставника,записници са  

посета часовима директора и психолога, дневници образовно- васпитног рада,извештаји  о 

остварености  стандарда постигнућа ученика, извештаји Тима за самовредновање, 

извештаји рада Ученичког парламента, анализе резултата ученика на пробном завршном и 

завршном испиту, записници и извештаји  стручних већа, актива, тимова, наставничких и 

одељењских већа. 

 

Стручног актива за развојно планирање 

 

 

VII УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ТОКУ ШКОЛСКЕ  

2020/ 2021. ГОДИНЕ 

 

Ученички парламент у нашој школи чини шест чланова, по два ученика из 7. и 8. разреда, 

и два члана као посматрачи из 6. разреда. 

 

Садашњи чланови УП су: 

1. Спасић Бојан, ученик 8. разреда, заменик председника УП, присуствује седницама ШО 

2. Радаковић Наталија, ученица 8. разреда, председник УП, присуствује седницама ШО 

3. Тасић Марија, ученица 7. разреда, 

4. Јованов Јована, ученица 7. разреда, записничар 

5. Крстић Лаза, ученик  6. разреда, посматрач 

6. Николина Огњановић, ученица 6. разреда, посматрач 

 

Координатор УП је Горан Јеремић, професор физичког и здравственог васпитања. 

Чланове УП су изабрали другари из њихових одељења гласањем на часовима ЧОС-а 

почетком ове школске године.  

 

У првом полугодишту школске 2020/2021. године одржане су две седнице којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања. Горан Јеремић  (координатор 

УП).  

 

На првој седници УП, одржаној 20. септембра 2020. године, разматрано је неколико тачака 

а најважније су биле: 

 

1. Конституисање Ученичког парламента (избор председника, заменика председника и 

записничара) 

2. Упознавање и учесника УП са годишњим плана рада парламента. 

3. Одређивање два представника за присуство и учешће у раду органа управљања. 

4. Упознавање и предлози годишњег плана рада установе. 

5. Оптерећеност ученика школским обавезама у време онлајн наставе. 

6. Упознавање и предлози о самовредновању квалитета  рада установе. 

7. Договор око активности у оквиру предстојеће Дечије недеље  

8. Договор око активности у оквиру предстојеће недеље спорта  

9. Разно 
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На другој седници, 6. новембра 2020. године, УП се првенствено бавио следећим темама: 

 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог квартала 

2. Мере побољшања успеха и дисциплине 

3. Оптерећеност ученика школским обавезама и давање идеја уколико буде поново онлајн 

настава. 

 

 

У другом полугодишту школске 2020/2021. године одржане су три седнице којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања. Горан Јеремић  (координатор 

УП).  

 

На трећој седници, УП, одржаној 25. јануара 2021. године, УП се првенствено бавио 

следећим темама:   

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

2. Праћење збивања и учествовање у обележавању школске славе, Светог Саве 

3. Предлози за осавремењивање наставе 

4. Правила понашања у школи 

5. Безбедносно стање у школи 

 

На четвртој седници, УП, одржаној 16. априла 2021. године, УП се првенствено бавио 

следећим темама:   

1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала 

2. У сусрет Ускрсу, сеоској слави (21. април) 

3. Унапређење школе – предлози ученика  

4. Учешће ученика на такмичењима 

5. Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, стручног сарадника и атмосфере у 

школи 

6. Професионална оријентација- искуства са радионица и представљање средњих школа 

 

На петој седници, УП, одржаној 18. јуна 2021. године, УП се првенствено бавио следећим 

темама:   

1.  Школска екскурзија- припрема (1. јул) 

3.  Културне и спортске активности поводом завршетка школске године 

4. Анализа овогодишњег рада УП 

5. Предлози око плана рада УП за следећу школску годину 

 

 

 Наставник- координатор УП: 

                                                                                                                Горан Јеремић 

 

 

VIII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИ 

„Кроз драму до себе, драмом до света“ 
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у оквиру пројекта  

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ 

 У оквиру ове активности, осмишљене тако да сваки полазник може да пронађе своје 

место унутар креирања драме и позоришне представе као њеног крајњег исхода, одвијале 

су се различите активности, креиране према оквирном плану реализације ових часова: 

појединац и група – прилагођавање, уочавање особености драмског текста и драмског 

исказа, претварање идеје у драмски текст (писање сценарија), идеје за осмишљавање 

сценографије, критичко размишљање о сопственим могућностима, проналажење места у 

креирању коначног садржаја и слично. 

 Полазници активности су ученици узраста од 5. до 8. разреда, а број ученика je 

током године варирао, да би се у тренутку израде сценарија и реализације активности у 

виду позоришне представе, група усталила на шесторо сталних чланова. 

 Часови су реализовани према распореду часова слободних активности, утврђеном 

на нивоу школе одмах по формирању група, а на основу информисања и анкетирања 

ученика и родитеља – средом од 16.00 до 17.30 сати, с тим да је према препорукама 

надлежног Министарства првих пола сата (16.00 до 16.30) било намењено за подршку 

ученицима за учење, што је такође предвиђено планом и програмом, а осмишљено тако да 

пружи подршку  свим ученицима од 5. до 8. разреда.  

За ученике осмог разреда је у трећем кварталу додато још пола сата у виду подршке 

ученицима, али осмишљених тако да програмом покривају и градиво других разреда, па је 

уочљив повећан број ученика од 6. до 8. разреда, који су потраживали подршку за учење. 

Предвиђена тема за подршку у учењу претходно се најављује свим ученицима, па је њима 

на располагању да изаберу да ли им је подршка за најављену област потребна или није. 

Према новој сатници, у овом периоду, па све до краја наставне године, све активности 

одвијале су се од 15.30 сати до 18 сати (од 15.30 до 16.30 је рад у виду подршке учењу, а од 

16.30 до 18.00сати час активнсоти Кроз драму до себе, драмом до света). 

 Часови су до обуставе наставе реализовани у простору школе (двориште и 

учионица 8. разреда), а по обустави наставе у истом термину, али у онлајн формату, у виду 

подршке ученицима 8. разреда за припремање завршног испита. Часови су се том 

приликом реализовали као блок часови, који су се према потребама ученика померали у 

корист ученика. Овде је такође приметан пораст броја ученика заинтересованих за часове. 

Часови се евидентирају у писаној форми у дневнику за евиденцију ваннаставних 

активности, где се уписује садржај часова, као и евиденција о присуствовању ученика 

часовима. 

 До краја наставне године одржано је више од 70 часова, што је на крају наставне 

године било немогуће евидентирати, јер се настава одвијала у сали позоришта, током 

целог поподнева и вечери, а неретко и у данима викенда по више сати. 
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 Представљање реализованог пројекта ове активности у виду позоришне представе 

„Тајна плочичког моста“,  публици је представљено 30. јуна 2021. године. Представа је 

осмишљена делимично на самим часовима ове активности (деца су, тражећи своје идеалне 

улоге и на часовима стилских вежби, сама проналазила најбољи израз за свој позоришни 

наступ, приче у представи узете су из ђачких задатака које су писали на конкурсу поводом 

Дана школе (уз делимичну прераду и драматизацију), сценографију је радила група 

ученика који су своје активности реализовали са наставником Михаљем Сатмаријем, а 

сценарио и режија производ су инспирације која је дошла као производ рада са овим 

ученицима током године и потписује их наставник-реализатор. 

 Материјал са представе (објашњења, имена деце, улоге, фотографије) објављен је на 

школском сајту, а представу је испратила бројна публика. 

http://www.osplocica.edu.rs/index.php/skolska-2020-2021/282-d-c-pric-u-nu-pl-cic-g-s 

 

Наставник: Данијела Станковић Ћулибрк 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИ 

„БАВИМО СЕ СПОРТОМ“ 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ 

 

Секција „Бавимо се спортом“ осмишљена је да ученике подстиче да се баве 

спортом. Ученици, у складу са индивидуалним интересовањима, у групама уче правила и 

кроз игру и такмичења унапређују вештине играња различитих спортских дисциплина и 

игара. Потребно је изградити правилан однос пртема физичким активностима и редовним 

бављењем спортом, развијен правилан однос према фер плеју и тимском раду ( 

комуникакација, решавање проблема). Због новонастале епидемиолошке ситуације,  

измењена је идеја о реализацији програма. Активности су извођене индивидуално, а не у 

виду групних надметања.  

Часови су реализовани 1x недељно у виду двочаса у простору школе (фискултурна 

сала), а по обустави наставе у школи, ови часови држали су се онлајн у циљу пружања 

додатне подршке у учењу. Часови се евидентирају у дневнику за евиденцију ваннаставних 

активности, где се уписује садржај часова, као и евиденција о присуствовању ученика 

часовима.  
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Ученици су показали велико интересовање за овом спортском игром. 

Горан Јеремић 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИ 

„СТОНИ ТЕНИС“ 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ 

Секција „Стони тенис“ осмишљена је да ученици кроз игру и техничке елементе 

што боље упознају и савладају овај спорт. Кроз ову активност, ученици подстичу физички 

и здравствени развој, стичу опште моторичке вештине које нису везане само за овај спорт. 

Поред подстицања бављења спортом ученика, ученици у складу са индивидуалним 

интересовањима, у групама уче правила и кроз игру и такмичења унапређују сопствене 

вештине играња. 

Часови су реализовани 1x недељно у виду једног часа у простору школе 

(фискултурна сала), а по обустави наставе у школи, ови часови држали су се онлајн у циљу 

пружања додатне подршке у учењу. Часови се евидентирају у дневнику за евиденцију 

ваннаставних активности, где се уписује садржај часова, као и евиденција о присуствовању 

ученика часовима. 

Ученици су показали велико интересовање за овом спортском игром. 

Горан Јеремић 

„ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЛЕСОВИ И ФОЛКЛОР“ 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ 

Секција „Традиционални плесови и фолклор“ осмишљена је да ученици савладавају 

основна знања из плеса и традиционалног фолклора прилагођена њиховом узрасту.  

Ученици уче о различитим врстама плеса и окретних игара. Учећи плес наши ученици уче 

и како да правилно држе своје тело, унапређују координацију покрета, изграђују осећај за 

ритам, упознају се са различитим врстама музике, подстичу дружење и тимски рад 
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Ученик на часовима: изводи кретања у различитом ритму, игра народно коло, 

изводи основне кораке плеса из народне традиције других култура, изводи вежбе и саставе 

уз музичку пратњу. 

Неколико часова је организовано у корелацији са предметом ,,музичка култура“ 

који држи наставник Горан Јанић. Деца су сама направила инструменте и уз ритам тих 

инструмената рађене су одређене физичке активности. Такође, уз ритам помоћу тих 

инструмената, деца су играла народна кола. Народна кола су играна и уз хармонику коју је 

свирао наставник Горан Јанић. 

Часови су реализовани 1x недељно у виду једног часа у простору школе 

(фискултурна сала), а по обустави наставе у школи, ови часови држали су се онлајн у циљу 

пружања додатне подршке у учењу. Часови се евидентирају у дневнику за евиденцију 

ваннаставних активности, где се уписује садржај часова, као и евиденција о присуствовању 

ученика часовима. 

Ученици су показали велико интересовање за овом спортском игром. 

Горан Јеремић 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИ 

„Водич кроз енглеску тинејџ културу“ 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ 

 

Секција „Водич кроз енглеску тинејџ културу“ осмишљена је да помогне 

ученицима у обогаћивању енглеског вокабулара кроз упознавање са енглеском културом, 

историјом, музиком, спортом и филмом. Већина активности реализованих у оквиру ове 

секције намењена су подршци ученика у учењу. Ученици су увежбавали грађење и 

коришћење глаголских времена кроз текст познатих енглеских музичких нумера и вежбали 

изговор енглеског језика уз помоћ говорних вежби из одабраних енглеских филмова.  

Часови су реализовани у простору школе (школко двориште када су временски услови 

дозвољавали), а по обустави наставе у школи, ови часови држали су се онлајн у циљу 

пружања додатне подршке у учењу. Часови се евидентирају у дневнику за евиденцију 
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ваннаставних активности, где се уписује садржај часова, као и евиденција о присуствовању 

ученика часовима. 

Ученици су показали велико интересовање за упознавање енглеске културе, а још више за 

проширивање њиховог знања енглеске граматике кроз различите занимљиве активности.  

Теа Тот Радишић  

 

Извештај активности 

Лепо у нама и око нас – култура 

Ликовне радионице – осликавање учионице 
 

 

Часови ликовне радионице су одржне петком поподне са почетком од 15.30 часова. 

У току првог полугодишта успели смо да одржимо 16 часова, тојест осам пута смо држали 

двочас. У септембру часови нису одржани јер нам је требало времена за организујемо 

групу ученика и да набавимо материјале за рад. 

На часове ликовне радионице су се пријавили ученици  5. 6. и 7. разреда,  али било 

је случајева да су присуствовали и ученици нижих разреда. Они су присуствовали са 

братом или сестром. 

Радионице су оржане у дворишту школе. Фарбали смо и бојили клупе и старе 

школске столице. А на задњем двочасу смо орагинзовали шкоску изложбу. Скинули смо са 

паноа старе радове и окачили нове. 

 

Михаљ Сатмари 

 

 

Обогаћени једносменски рад школске 2020/2021. године 

 

Историјска секција за текућу школску годину носи назив ,,Времеплов''. Циљ секције јесте 

да ученици стекну додатна знања из историје путем додатних наставних садржаја и игре.  

Часови секције ,,Времеплов'' одвијају се понедељком од 16:00 до 16:45 часова. Ученици 

који похађају имали су прилику да уче и забављају се правећи пано на тему ,,Праисторија''. 

Такође, бавили су се и анализом историјских извора читајући и анализирајући Херодотову 

историју и Хамурабијев законик. Такође, путем интернета им се на часовима пуштају 

видео материјали, најчешће цртани филмови, који су везани за градиво које тренутно раде 

из историје (цртани филмови са библијском тематиком и историјом античке Грчке).  

Од почетка децембра текуће године секција се одвија путем интернета преко предвиђене 

платформе. Наставник је ученицима прослеђивао додатне материјале везане за тренутно 

градиво које раде из историје, наставна тема античка Грчка. 

У току првог полугодишта остварено је 15 часова из Времеплова.    
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                  Наставник:  

                  Никола Крстић 

 

Обогаћени једносменски рад- У свету музике 

  Ученици су редовно испуњавали све обавезе и посећеност часовима је била 

редовна (сем ученика који тог дана нису били у школи). Обрађена је Химна Боже правде 

(видео запис, израда цртежа у форми стрипа, а такође и извођење- свирање). Ученици су 

упознати са Српском музиком кроз векове: Музика средњовековне Србије- духовна и 

световна. У оквиру манифестације Дечја недеља, ученици су правили инструменте 

Орфовог инструментаријума и затим је са наставником физичке културе одржан час на 

коме су на направљеним инструментима свирали у ритму четвртина и осмина, док је 

изабрани ученик изводио вежбе у задатом ритму. (час је забележен видео и фото 

снимцима). Обрађене су песме, посвећене тематици Првог светског рата: Креће се лађа 

Француска и Тамо далеко (видео запис, изрда цртежана за време слушања дела, а такође и 

извођење- свирање). Такође су у другом делу часа са наставником физичке културе уз 

инструменталну пратњу наставника музичке културе, ученици вежбали народна кола: 

Моравац и Ужичко коло(часови су забележени видео и фото снимцима) . Поводом 

прославе школске славе- Свети Сава, са ученицима је обрађен видео запис Свети Сава 

(живот и дело). Затим су онлајн  са ученицима обрађене песме Свети саво мудра главо 

(видео запис, израда цртежа у форми стрипа, а такође и извођење- свирање) и Химна 

Светом Сави (видео запис, израда цртежа у форми стрипа). 

Горан Јанић 

 

IXИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

 

1. Теа Тот, наставник предметне наставе- координатор 

2. Горан Јеремић, наставник предметне наставе 

            3. Никола Крстић, наставник предметне наставе 

            4. Жељка Бадрић, стручни сарадник 

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ и 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Сачињавање Годишњег плана  

рада 

септембар Чланови тима 

Састанак  са представницима 

стручних већа и ученичког 

парламента 

Током школске године Чланови тима, стручних 

већа, Ученичког 

парламента 

Састављање плана септембар Чланови тима 
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професионалног развоја 

Реализација стручног 

усавршавања 

Током школске године 

наставници су 

унапређивали дигиталне 

компетенције похађањем 

акредитованог семинара 

„Дигитална учионица“ и 

путем интерних стручних 

усавршавања. 

Наставници су похађали 

акредитовани семинар 

„Превентивна улога 

појачаног васпитног рада 

и његова повезаност са 

васпитним мерама“. 

Наставник Синиша 

Ћулафић реализовао је 

један угледни час 

„Трагови које остављамо 

на интернету“  

Наставници су  похађали 

семинаре на даљину у 

организацији надлежне 

ШУ; самовреновање, 

дигитално насиље, 

одговоран однос према 

здрављу) 

Наставници су се стручно 

усавршавали ангажовањем 

у оквиру општинских и 

регионалних актива и 

путем различитих 

вебинара. 

Чланови тима 

Анализа резултата реализованих 

активности 

Током школске године Чланови тима 

Израда извештаја о раду тима Децембар/јун Чланови тима 

 

Лични извештаји стручног усавршавања се налазе у документацији Тима. 

 

 

 

X САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 

У току школске 2020/2021.године школа је одржавала редовне контакте са надлежном 

Школском управом, тако што је присуствовала састанцима које је ШУ организовала, као и  

тако што је редовно слала тражене податке и поступала по упутствима ШУ Зрењанин. 
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XI ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА И 

НАДЗОРИМА У ШКОЛИ 

 
ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2020/2021.години  

Извештај сачинио 

                                                                                                          Иван Здравковић, секретар школе 

 

ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 

ИЗВЕШТАЈА 

 

Број  

НАЛОЖЕНИХ/ 

ПРЕДЛОЖЕНИХ 

МЕРА 

Напомена 

Просветна инспекција 5 8 Извршен је један  

редован и четири 

ванреднa прегледа 

Стручно-педагошки 

надзор 

/ / / 

Инспекција рада / / / 

Буџетска инспекција / / / 

Тржишна инспекција / / / 

Комунална инспекција / / / 

Грађевинска инспекција / / / 

Туристичка инспекција / / / 

Санитарна инспекција 2 0 / 

Противпожарна 

инспекција 

/ / / 

Завод за јавно здравље / / / 

Стручни надзор над 

радом библиотеке 

/ / / 
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Стручни надозор на 

архивирањем, стручним 

одржавањем и 

одабирањем архивске 

грађе 

/ / / 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:  

Розалија Суњог 

____________________________________ 
 


