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I    УВОДНИ ДЕО 
 

Образовно-васпитни рад у школској 2017/2018. години организован је у складу са 

Годишњим планом рада за школску 2017/2018.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 материјалне и друге тешкоће. 

 

            

 

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 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 м2, а површина земљишта уз зграду је 3921 м2.  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 
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стања и потреба за побољшањем материјалних услова рада, којом приликом смо 

предочили наше потребе. Ученицима је на располагању кабинет за информатику који има 

1 рачунар за 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 м2. 

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. 
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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. 

   У сарадњи наставника, ученика и литерарне секције изашао је и дванаести број школског 

листа ''Ђачки бисер'', чије штампање је омогућено финансијским планом. 

Крајем прошле 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 прошле 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. 

 

 

3.  Ученици и наставници 
 

На почетку школске 2017/2018. године у школу је било уписано 148 ученика. Број ученика 

се мењао током школске године. Од уписаних 148 , на крају 1. кваратла школу је похађало 

148 ученика, на крају 1. полугодишта 147, а на крају 3. квартала 143 ученика.  

У односу на прошлу школску годину коју је завршило 155 ученика, ове године је 2 

ученика мање , односно 143. 

Школску годину је завршило уписаних 143 ученика, али двоје је неоцењено и нису 

завршили разреде. Дакле, завршио је 141 ученик. 

 

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

У Плочичком Риту ученици су распоређени у два издвојена, комбинована одељења од 

првог до четвртог разреда са укупно 10 ученика од којих 1 ученик ради по иоп2 ( 1 и 2. 

разред су једна комбинација, 3. и 4. разред су друга комбинација). 

 

Број ученика у нижим разредима био је 61, а у вишим 82 ученика. 

На крају другог полугодишта имали смо 143 ученика. Недовољних ученика који су 

полагали поправне испите  је било 4 ( један  ученик 8. разреда у јунском и троје ученика, 

један 5. разреда и двоје ученика 7. разреда,  у августовском року ). Припремна настава је 

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

школе. 

Немамо понављаче нити преведене ученике нижих разреда.  

Двоје ученика није завршило разред јер се нису појављивали у школи у дужем временском 

периоду, о чему су обавештене надлежне структуре. 

 

Успех ученика на крају школске 2017/2018. године дат је у табели.  
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Из табеле се види да је 141 ученик  или 98,60 % завршио разред ( позитивно су оцењени ), 

a 2 ученика или 1,40% су остала неоцењена и нису завршили трећи, односно шести разред. 

Осми разред је похађало 18 ученика и сви су завршили са позитивним успехом. 

 Диплому ``Вук Караџић`` је у овој генерацији заслужио ученик Немања Тренчић, који је 

уједно изабран и за ђака генерације.  

 

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

постигнуте резултате на такмичењима из појединих предмета : Николини Радаковић и 

Владану Тренчићу из српског језика; Владану Тренчићу из историје; Владану Тренчићу из 

географије; Николини Радаковић, Владану Тренчићу, Ђорђу Миливојеву и Владимиру 

Бабићу из физичког васпитања. 

41 ученик школе је награђен књигом за постигнут одличан успех, а уједно и за примерно 

владање. 

Оцењивање ученика и писмено извештавање родитеља било је редовно за сваки квартал.  

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. 

 

 За ученике осмог разреда  организован је завршни испит ( 18, 19. и 20. јуна 2018.г.). 

Ученици су најпре имали пробни тест за завршни испит (13. априла у петак тест из 

математике и 14.  априла у суботу тест из српског језика и комбиновани тест )који је 

требало да буде симулација правог и послужио је као добра припрема како за ученике тако 

и за наставнике. 

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

другог дана из математике и трећег дана комбинованим тестом из предмета историја, 

географија, биологија, физика и хемија. На испит су морали да изађу сви ученици осмог 

разреда. Ове године нисмо имали ученика који би полагао Завршни испит у складу са 

ИОП-ом. Полагање је обављено за све ученике у јунском испитном року.  

Сви ученици су добили уверење о обављеном завршном испиту. Од 18 ученика, њих 18 је 

уписано  у средње школе: 10 у четворогодишњем трајању, а 8  ученика је уписало школу за 

трогодишње занимање. У односу на попуњавање листе жеља, 7 ученика је уписано у 

средњу школу на основу прве жеље. 

Ученици првог разреда (12 ученика) су  описно оцењени. Сви ученици су уписани у други 

разред.  

У школској 2017/2018. години у нижим разредима наставу је изводило 6 учитеља, 

наставница енглеског језика и вероучитељ, а у вишим 17 наставника и вероучитељ. 

Нестручно је била заступљена настава српског језика у петом и шестом разреду. Од 

укупно 25 наставника и учитеља, 21 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 и Опово. 
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4.  Успех и владање 

 

 

Основна школа „Ђура Филиповић“ Плочица  

Успех ученика на крају школске 2017/2018. 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 11  

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

 
    1 - П.Р. 1 

2 9 5 55,56 4 44,44 - - - - 9 100 - - - - - - - - 4,52 

2 – П.Р. 4 1 25,00 1 25,00 2 50,00 - - 4 100 - - - - - - 2 - 3,82 

3 14 5 35,71 4 28,57 4 28,57 - - 13 92,86 - - - - - - - 1 3,97 

3 – П.Р. 2 1 50,00 1 50,00 - - - - 2 100 - - - - - - - - 4,43 

4 17 4 23,53 11 64,71 2 11,76 - - 17 100 - - - - - - - - 4,10 

4 – П.Р. 3 1 33,33 1 33,33 1 33,33 - - 3 100 - - - - - 1 - - 3,81 

Укупно:  61    

Оц. од 2. 

до 4. 

49 17 34,69 22 44,90 9 18,37 - - 48 97,96 - - - - - 1 2 1 4,11 

5 17 7 41,17 6 35,29 3 17,65 1 5,88 17 100 - - - - - 1 1 - 3,98 

6 21 9 42,86 5 23,81 6 28,57 - - 20 95,23 - - - - - 1 - 1 3,95 

7 26 4 15,38 12 46,15 9 34,62 1 3,85 26 100 - - - - - - - - 3,63 

8 18 4 22,22 4 22,22 9 50,00 1 5,56 18 100 - - - - - - - - 3,49 

Укупно: 82     

Оц.од 5. 

до 8. 

82 24 29,27 27 32,93 27 32,93 3 3,66 81 98,78 - - - - - 2 1 1 3,76 

Укупно 

оцењени 

131 41 31,30 49 37,40 36 27,48 3 2,29 129 98,47   - -    3 3 2 3,97 

Укупно ученика у школи   143  
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Владање ученика на крају школске 2017/2018. године 
 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће неоцењени 

I 11 11 - - - - - 

II 9 9 - - - - - 

III 14 13 - - - - 1 

IV 17 17 - - - - - 

Рит   I,II,III, IV 10 10 - - - - - 

V 17 13 3 1 - - - 

УКУПНО 

I - V 

78 73 3 1 - - 1 

У процентима 

 

100% 93,59 3,85 1,28 - - 1,28 

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

VI 21 19 - - 1 - 1 

VII 26 22 1 2 1 - - 

VIII 18 12 1 5 - - - 

УКУПНО 

VI – VIII 

65 53 2 7 2 - 1 

У процентима 

 

100% 81,54 3,08 10,77 3,08 - 1,53 

 
 

Изречене васпитне и васпитно – дисциплинске мере за крај 2. полугодишта школске 2017/2018. године: 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно 

ученика 

Број  ученика којима је изречена 

васпитна мера/васпитно-

дисциплинска мера 

Васпитна мера/ васпитно-дисциплинска мера 

 

V 17 3 

1 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

VI 21 1 УКОР ДИРЕКТОРА 
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VII 26 1 

2 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

VIII 18 1 

5      

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА     

Укупно ученика којима је 

изречена васпитна мера/ 

васпитно-дисциплинска мера 

13 / 1 

 
                                                                                                                                                                                          
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ ( НЕОПРАВДАНИ И ОПРАВДАНИ ) У ТОКУ ШКОЛСКЕ  2017/2018.Г. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика Број неоправданих 

изостанака 

Број оправданих 

изостанака 

Укупан број 

изостанака 

I II укупно I II укупно 

I 11 1 8 9 622 440 1062 1071 

II 9 0 0 0 489 454 943 943 

III 14 0 135 135 440 495 935 1070 

IV 17 0 0 0 475 689 1164 1164 

Рит  I- IV 10 0 0 0 221 329 550 550 

V 17 7 33 40 498 874 1372 1412 

VI 21 243 243 486 858 860 1718 2204 

VII 26 86 29 115 1220 1426 2646 2761 

VIII 18 70 126 196 579 1001 1580 1776 

Укупно 143 407 574 981 5402 6568 11970 12951 
 

На крају 1. полугодишта школу је похађало 147 ученика, а на крају 2. полугодишта 143. 
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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 2017/18. ГОДИНЕ 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА V РАЗРЕДА 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

 

број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат 

српски  језик 1 6,25 8 50,00 6 37,5 1 6,25 

математика 3 18,75 8 50,00 4 25,00 1 6,25 

историја 11 68,75 2 12,50 3 18,75 0 0 

географија 2 12,50 11 68,75 3 18,75 0 0 

биологија 3 18,75 7 43,75 6 37,50 0 0 

физичко в. 5 29,41 9 52,94 3 17,66 0 0 

музичка к. 1 5,88 2 11,77 14 82,35 0 0 

ликовна к. 5 29,41 8 47,06 4 23,53 0 0 

 

Пети разред је похађало 17  ученикa. 1 ученик се образовао по Иоп 2 и прилагођеним 

стандардима из предмета: српски језик, математика, историја, географија и биологија.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VI РАЗРЕДА 

 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат 

српски  језик 5 26,32 4 21,05 10 52,63 0 0 

математика 8 42,11 8 42,11 3 15,79 0 0 

историја 11 57,89 6 31,58 2 10,53 0 0 

географија 8 42,11 10 52,63 1 5,26 0 0 

биологија 4 21,05 7 36,84 8 42,10 0 0 

физичко в. 4 20,00 12 60,00 4 20,00 0 0 

музичка к. 1 5,00 4 20,00 15 75,00 0 0 

ликовна к. 6 30,00 10 50,00 4 20,00 0 0 

физика 5 26,32 5 26,32 9 47,37 0 0 

 

Шести разред је похађао 21 ученик. 1 ученик се образовао по Иоп 2 и прилагођеним 

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

1 ученица није похађала наставу а требало је да се образује по Иоп 2. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VII  РАЗРЕДА 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат 

српски  језик 13 50,00 9 34,62 4 15,38 0 0 

математика 14 53,85 11 42,31 1 3,85 0 0 

историја 22 84,62 2 7,69 2 7,69 0 0 

географија 13 50,00 11 42,31 2 7,69 0 0 

биологија 7 26,92 13 50,00 6 23,10 0 0 

физичко в. 3 11,54 20 76,92 3 11,54 0 0 

музичка к. 1 3,85 7 26,92 18 69,23 0 0 

ликовна к. 7 26,92 13 50,00 6 23,08 0 0 

физика 14 53,85 6 23,08 6 23,08 0 0 

хемија  9 34,62 12 46,15 5 19,23 0 0 

 

 

Седми разред је похађало 26 ученика.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VIII  РАЗРЕДА 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 
број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат 

српски  језик 10 55,56 4 22,22 4 22,22 0 0 

математика 11 61,11 5 27,78 2 11,11 0 0 

историја 7 38,89 8 44,44 3 16,67 0 0 

географија 12 66,67 5 27,78 1 5,56 0 0 

биологија 8 44,44 3 16,67 7 38,89 0 0 

физичко в. 5 27,78 11 61,11 2 11,11 0 0 

музичка к. 0 0 8 44,44 10 55,56 0 0 

ликовна к. 3 16,67 12 66,66 3 16,67 0 0 

физика 11 61,11 3 16,67 4 22,22 0 0 

хемија 13 72,22 2 11,11 3 16,67 0 0 

 

 

Осми разред похађало је 18 ученика.  
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА I-IV РАЗРЕДА 

( ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ) 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 

 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни ниво Неостварени 

стандард 

број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат број 

ученика 

проценат 

I РАЗРЕД   -  11 УЧЕНИКА 

српски  језик 2 18,18 6 54,55 3 27,27 0 0 

математика 3 27,27 4 36,36 4 36,36 0 0 

свет око нас 3 27,27 4 36,36 4 36,36 0 0 

II РАЗРЕД – 9  УЧЕНИКА  

српски  језик 0 0 4 44,44 5 55,56 0 0 

математика 2 22,22 3 33,33 4 44,44 0 0 

свет око нас 0 0 5 55,56 4 44,44 0 0 

III РАЗРЕД  – 13 УЧЕНИКА , И 1 НЕОЦЕЊЕН 

српски  језик 3 23,08 6 46,15 4 30,77 0 0 

математика 4 30,77 5 38,46 4 30,77 0 0 

прир. и 

друшт. 

7 53,85 1 7,69 5 38,46 0 0 

IV РАЗРЕД – 17 УЧЕНИКА 

српски  језик 1 5,88 13 76,47 3 17,65 0 0 

математика 2 11,76 11 64,71 4 23,53 0 0 

прир. и 

друшт. 

2 11,76 12 70,59 3 17,65 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 – 4 УЧЕНИКА  

српски  језик 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0 

математика 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0 

свет око нас 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0  

                   III РАЗРЕД – 2 УЧЕНИКА  

српски  језик 0 0 1 50,00 1 50,00 0 0 

математика 1 50,00 0 0 1 50,00 0 0 

прир. и 

друшт. 

0 0 1 50,00 1 50,00 0 0 

IV РАЗРЕД – 3 УЧЕНИКA, 1 ИОП2 

српски  језик 0 0 2 100 0 0 0 0 

математика 0 0 2 100 0 0 0 0 

прир. и 

друшт. 

0 0 2 100 0 0 0 0 

 



 13 

I I I   ОРГАНИЗАЦИЈА  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, а у 

послеподневној у 12:45 часова.  

Настава је ученицима од V до VIII разреда у преподневној смени почињала у 7:30 часова, а у 

послеподневној у 12:30 часова. 

  У Плочичком риту где постоји једна учионица, настава се изводила такође у две смене. Сваке 

две недеље се вршила промена смене. У једној смени су ученици комбинованог одељења I и II 

разреда, а у другој III и IV разреда. Настава је у преподневној смени почињала у 8:00 часова, а у 

послеподневној у 12:30 часова. 

У школи је организовано дежурство наставника и ученика виших разреда у њиховој смени. 

Свакодневно су дежурала по два наставника и један ученик, до маја 2018. г. Када је дежурство 

ученика укинуто. Водила се Књига дежурства. 

У току целе школске године радила је школска кухиња, а ужину је просечно сваког месеца 

узимало око 140 ученика. Општина је обезбедила 80 бесплатних ужина, тако да је преко Центра 

за социјални рад ужина обезбеђена за најугроженије. 

Продужени боравак се у школи не реализује. 

 

 

 

б) Организација образовно-васпитног рада 

 

 

Наставна година је реализована у складу са Правилником о календару образовно-

васпитног рада за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 

2017/2018. годину. Календар је објављен 30.05.2017. године и два пута је мењан. Први пут је 

измењен 10.07.2017, а други пут 12.12.2017. године. 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току 

два полугодишта.  

Прво полугодиште почело је у петак, 1. септембра 2017. године, а завршило се у петак, 22. 

децембра 2017. године. У првом полугодишту био је 81 наставни дан. 

Друго полугодиште почело је у понедељак, 15. јануара 2018. године и завршило се: 

- у четвртак, 31. маја 2018. године, за ученике осмог разреда у коме је било 89 наставних дана. 

- у четвртак 14. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда у 

 коме је било 99 наставних дана; 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварен је у 39 радних недеља, 

односно у 180 наставних дана. 

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварен је у 37 радних недеља, односно у 

170 наставних дана. 
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Први квартал имао је 41 наставни дан, други 40, а трећи 43 наставна дана. Четврти квартал имао 

је 56 наставних дана за ученике од првог до седмог разреда, а 46 наставних дана за ученике 

осмог разреда. 

У току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст.  

Зимски распуст почео је у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршио се у петак 12. 

јануара 2018. године. 

Пролећни распуст почео је  у петак, 30. марта 2018. године, а завршио се у понедељак 09. априла 

2018. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео је у петак, 15. јуна 2018. године, а 

завршио се у петак 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почео је по 

завршетку завршног испита, а завршио се у петак 31. августа 2018. године. 

За време зимског распуста, школа је реализовала допунски рад са ученицима, који заостају у 

савладавању наставног градива. 

 

Одрађене су у складу са чланом 15. две наставне суботе. У суботу, 14. априла 2018. 

године настава се изводила према распореду часова за петак, а 05. маја 2018. према распореду 

часова за понедељак. 

Дан школе обележен је у уторак 15. маја 2018. године, свечаном приредбом. 

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта одржана је у  четвртак 28. децембра 

2017. године. 

За ученике осмог разреда подела сведочанстава о завршеном осмом разреду и диплома, 

затим уверења о обављеном завршном испиту и сведочанстава о завршеном основном 

образовању и васпитању обављена је у 28. јуна 2018. године. 

Подела сведочанстава и диплома за ученике од првог до седмог разреда обављена је 

такође  у четвртак 28. јуна 2018. године. 

 

 
КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

У школи су  обележени следећи дани: 

 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, у суботу 21. октобра 2017. године, 

нерадни је и ненаставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, у суботу, 11. новембра 2017. године нерадни је и 

ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, у суботу, 27. јануара 2018. године и радни је, а ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, у четвртак и петак, 15. и 16. фебруара 2018. године, нерадни су и 

ненаставни дани  

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, 

у недељу, 22. априла 2018. године, нерадни је и ненаставни дан 

- Празник рада, који у уторак и среду 1. и 2. маја 2018. године, нерадни су и ненаставни дани 

- Дан победе, који пада у среду, 9. маја 2018. године, као радни и наставни  дан 

- Видовдан-спомен на Косовску битку, у четвртак, 28. јуна 2018. године и 
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радни је дан. 

 

У школи је се обележен и Дан просветних радника, у среду, 8. новембра 2017. године. 

 

Прва недеља октобра традиционално се прославила као Дечија недеља. 

 

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

Календар општинских и окружних такмичења утврдило је Министарство просвете, а школа је у 

фебруару  организовала школска такмичења. 

 

             

Подела књижица и сведочанстава је обављена 28.06.2018.године. 

 

Прослављена је школска слава - Свети Сава, резањем славског колача уз присуство родитеља и 

ученика у фискултурној сали школе. и свечаном академијом у сеоској биоскопској сали. 

Обележен је Дан школе 15.05. 2018.г. свечаном приредбом у сеоској биоскопској сали уз 

присуство бројних гостију. Такође је одржана приредба за крај школске године 13.06.2018.г. у 

поменутој сали, а банкет за четвртаке 14.06. 2018.г. и прослава матуре 08.06.2018.г.за ученике 

осмог разреда у школи. 

 

 

 

Обавезни изборни наставни предмети од петог до осмог разреда су били верска настава и страни 

језик ( у нашој школи француски језик). Од шестог до осмог разреда и физичко васпитање-

изабрани спорт: кошарка у шестом, одбојка у седмом и кошарка у осмом разреду.  

Обавезна Слободна активност за ученике петог разреда били су Чувари природе. 

Изборни наставни предмет од шестог до осмог разреда је била информатика и рачунарство. 

Обавезни изборни наставни предмет у нижим разредима је био верска настава. Сви ученици 

наше школе су похађали верску наставу. Поред ових обавезних у нижим разредима, ученици су 

имали још и Народну традицију као изборни наставни предмет. 

Допунска настава организована је током школске године и за време зимског распуста у свим 

одељењима од првог до осмог разреда. 

Додатна настава за ученике који су ишли на такмичења је организована из српског језика, 

историје, географије. 

Припремна настава за завршни испит је организована са ученицима 8. разреда делимично у 

првом и од другог полугодишта из: - српског језика, математике, географије , историје, 

биологије ,хемије и физике.  

Организована је припремна настава за поправни испит из географије, историје, енглеског језика, 

француског језика и математике . Подаци о броју часова налазе се у табеларном прегледу 

осталих облика ОВ рада. 

 

 

 

1. Обавезне наставне активности 

 

 

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

који су утврђени наставним Планом и програмом за први и други циклус основног образовања и 

васпитања, реализовани су за сваки предмет у потпуности. 
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Обавезни наставни предмети за први циклус, који су реализовани  : 
 

Ред. 

Бр. 

Обавезни  

Наст. предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Комбиновано 

одељење 

( I, II р.) 

Комбиновано 

одељење 

( III ,IV р.) 

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

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

3. Математика 5/180 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 - 2/72 

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

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

8. Физичко васпитање 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

 УКУПНО 19/684 20/720 20/720 20/720 20/720 20/720 

 

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

Плочичком риту, 4284 часа обавезних наставних предмета. 
 

Oбавезни изборни предмети за први циклус који су реализовани  : 
 

Ред. 

број 

Обавезни изборни 

наст. предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
Комбиновано 

одељење 
( I, II р.) 

Комбиновано 

одељење 
( III ,IV р.) 

1. 
Верска настава / 

Грађанско васпитање 

1/36 
/ 

1/36 

/ 
1/36 
/ 

1/36 
/ 

/ 

1/36 

/ 

1/36 

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

 УКУПНО 1/72 1/72 1/72 1/72 1/72 1/72 
 

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

Плочичком риту , 432  часа обавезних изборних наставних предмета. 
 

 

Обавезни наставни предмети за други циклус који су реализовани : 

 

 

Ред. 

Бр. 

Обавезни 

Наст. предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Српски језик 5/180 4/144 4/144 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. 
Техничко и 

информатичко обр. 
- 2/72 2/72 2/68 

10. Ликовна култура 2/72 1/36 1/36 1/34 
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11. Физичко васпитање - 2/72 2/72 2/68 

12. Музичка култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

13. 
Информатика и 

рачунарство 
1/36 - - - 

14. Техника и технологија 2/72 - - - 

15. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2/72 - - - 

 УКУПНО 24/864 24/864 26/936 26/884 

   

 

Укупно је реализовано у другом циклусу у свим разредима 3548 часова обавезних наставних 

предмета. 

 

 

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 

3. Изабрани спорт-одбојка - - 1/36 - 

4. Изабрани спорт-кошарка - 1/36 - 1/34 

 УКУПНО 3/108 4/144 4/144 4/136 

 

 

Укупно је реализовано у другом циклусу у свим разредима 532 часова обавезних изборних 

наставних предмета. 

 

 

Остали облици образовно-васпитног рада за други циклус су: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Укупно је реализовано у другом циклусу у петом разреду 90 часова осталих облика образовно-

васпитног рада ( обавезне физичке активности и обавезне слободне активности ). 

 

У оба циклуса , од 1. до 8. разреда у школи је реализовано  7832 часа обавезних наставних 

предмета, 964 часова обавезних изборних предмета и  90 часова обавезних осталих облика о-в 

рада. Укупно, 8886 часова образовно-васпитног рада.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ред. 

Број 
Изборни наст. Предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Физичке активности 1,5/54 - - - 

2. 
Слободне активности 

( Чувари природе) 
1/36 - - - 

 УКУПНО 2,5/90 - - - 
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2. Обавезне ваннаставне активности 

 

Часови одељењског старешине реализовани су по плану у свих десет одељења. 

Задаци слободне активности ученика нижих разреда остварени су кроз :развијање креативности, 

дечјег стваралаштва, маште, опште културе, неговање лепог и одговорног понашања.  

У оквиру слободне 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: 

драмско-рецитаторску, новинарску, ликовну секцију и физичку активност. 

Учитељи са ученицима ниших разреда и драмско-рецитаторска секција виших разреда 

припремали су ученике за школске свечаности и приредбе.  

      

         

  Такмичења ученика  

 

              Ову школску годину смо започели у нади да ће бити исто добра или чак боља од 

претходне. Зато смо се ухватили у коштац са свим обавезама које су се наметале. .Једна од њих 

је свакако такмичење. Прошлогодишњи резултати говоре да смо били добри, требало је то 

оправдати и по могућности постати још бољи. Вредно радећи на унапређењу квалитета 

образовних постигнућа наших ученика, што је Развојни циљ наше школе, постигли смо следеће 

резултате на такмичењима : 

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

 Николина Радаковић,  ученица 8. разреда -  3. место на општинском такмичењу  

 

Српски језик - СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

  Александра Јованов, , ученица 6. разреда – општинска смотра и пласман на окружну 

смотру 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Владан Тренчић, ученик 8. разреда – 2. место на општинском такмичењу 

 Јована Стојков, ученица 6.разреда – 2.место на општинском такмичењу 

 Драгана Илић,  ученица 5. разреда – 3. место на општинском такмичењу 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 Анђелија Глигоријевић, ученица 7. разреда – 2. место на општинском такмичењу и 2. 

место на окружном такмичењу 

 Алекса Миљковић,  ученик 7. разреда – 2. место на општинском такмичењу и 2. место на 

окружном такмичењу; 

 Владан Тренчић, , ученик 8. разреда – 1. место на општинском и 2. место на окружном  

такмичењу 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
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ЖЕНСКА КОШАРКА – екипно 2. место на општинском такмичењу 

МУШКА КОШАРКА– екипно 2. место на општинском такмичењу 

ФУДБАЛ – 1. место на општинском такмичењу 

АТЛЕТИКА 

 Ђорђе Миливојев, ученик 8. разреда -  трчање на 100м - 1.место на општинском 

такмичењу  и 3.место на окуржном такмичењу; 

 Петар Матић, ученик 6.разреда – скок у вис -1.место на општинском и 3. на окружном 

такмичењу; 

 Марија Тасић, ученица 4.разреда – скок у даљ – 1.место на општинском и 3.место на 

окружном такмичењу; 

 Лука Крстић, ученик 3.разреда – бацање кугле – 2.место на општинском такмичењу 

 Игор Калпаковић, ученик 6.разреда – трчање на 300 м – 2.место на општинском 

такмичењу 

 Вељко Ивков, ученик 4.  разреда – трчање на 60 м  – 2.место на општинском такмичењу 

 Драгана Димић, ученица 7.  разреда – скок у вис  – 2.место на општинском такмичењу 

 Николина Тренчић, ученица 7. разреда – бацање кугле – 2.место на општинском 

такмичењу 

 Александра Јовановић, ученица 6.разреда – скок у вис - – 2.место на општинском 

такмичењу 

 Анастасија Жђик, ученица 6.разреда – бацање кугле - – 2.место на општинском 

такмичењу 

 Надица Спасић, ученица 4.разреда – трчање на 60 м – 2.место на општинском 

такмичењу 

 Елена Суњог, ученица 4.  разреда – бацање вортекса – 2.место на општинском такмичењу 

 Алекса Миљковић, ученик 7.разреда – трчање на 800 м – 3.место на општинском 

такмичењу; 

 Милош Тасић, ученик 7. разреда – скок у вис - – 3.место на општинском такмичењу; 

 Данијел Нађ, ученик 7.разреда – скок у даљ – 3.место на општинском такмичењу; 

 Бојан Спасић, ученик 5.  разреда – скок у даљ – 3.место на општинском такмичењу; 

 Алекса Столић, ученик 4. разреда – бацање вортекса – 3.место на општинском 

такмичењу; 

 Милош Костић, ученик 6. разреда – бацање кугле – 3.место на општинском такмичењу; 

 Невена Миливојев, ученица 6.разреда – трчање на 300 м – 3.место на општинском 

такмичењу; 

 

ПРВЕ ОПШТИНСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

 ученици наше школе су екипни победници на општинским олимпијским играма у 

конкуренцији дечака;  

 Александар Курдулија, ученик 6.разреда – пикадо – 1.место 

 Сања Спасић, ученица 6.разреда – пикадо – 1.место 

 Ђорђе Миливојев, ученик 8.разреда – трчање на 100 м – 1.место 

 екипа дечака – надвлачење конопца – 1.место 

 Данијел Нађ, ученик 7. разреда – скок у даљ - 2. место  

 Анђелија Глигоријевић, ученица 7.разреда – шах – 3место 

 

Директорка школе је све ове ђаке јавно похвалила путем књиге обавештења, а као и сваке 

године  за Дан школе уручене су им скромне награде у виду једне књиге.
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                          Екскурзије ученика виших и нижих разреда 
 

ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЈЕДНОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ 

 

Екскурзија виших разреда реализована је 19. маја, 2018.године на релацији Плочица – 

Крагујевац – Жича – Врањачка бања – Крушевац – Плочица у организацији „Matic tourist“  

из Ковина. Полазак је био у 7 сати испред школе. Саобраћајна полиција МУП-а је 

проверила исправност аутобуса и установила да је све у реду. 

 

Кренувши из Плочице водич нас је упознао са планом пута и временским роковима. У 

преподневним часовима стигли смо у Крагујевац. Посетили смо Спомен-музеј 

„21.октобар“. Кустос музеја подсестио је ученике на Крагујевачки масакр који су 

починили немачки окупатори у Другом светском рату. Обишли смо спомен-музеј у чијој је 

архитектури наглашена симболика крагујевачке трагедије, а потом и његов Меморијални 

простор. Ученици су видели дванаест монументалних споменика везаних за Крагујевачки 

октобар и помно пратили причу кустоса који им је детаљно описао сваки симбол овог 

спомен-парка. После кратке паузе и освежења, наставили смо путовање ка манастиру 

Жича. Стигли смо у манастир Жича у поподневним сатима. Ученици су у манастиру 

погледали кратак филм о историји српског средњовековног манастира, Жича, а потом 

обишли и сам манастир. Уследио је пут ка Врњачкој бањи. У Врњачку бању смо стигли у 

време ручка. Ручали смо у ресторану „Слобода“ у центру бање. На менију је је била супа, 

ћевапи, помфрит, салата, сок и колач. Ученицима се свидео ручак. Ресторан је био леп, 

чист, уредан, а конобари љубазни. После ручка ученици су имали око два сата слободног 

времена за шетњу и игру. Допала им се Врњачка бања, а нарочито велики парк у центру 

града. Прошетали смо бањом, направили фотографије и уживали у природи. Након шетње 

кроз центар Врњачке бање кренули смо ка Крушевцу.У Крушевцу смо посетили цркву 

Лазарицу и Лазарев град. Пажљиво смо саслушали причу о изградњи  цркве Лазарице и 

обишли утврђење у Крушевцу које је подигао сам кнез Лазар. Ученици су овде имали мало 

слободног времена да се освеже и прошетају. Такође, овде су настале заједничке 

фотографије ученика са својим разредним старешинама.  

Екскурзија је завршена доласком у Плочицу у 20:00 часова.  

Ученици су се лепо провели, дружили, али и научили нешто ново. Била је ово и  прилика 

да кроз дружење, у опуштеној атмосфери, развијају узајамну солидарност и одговорност, 

дух заједништва и оптимизма. 

 

 

Одељењске старешине: 

Мирјана Мицић 

Корана Долић Гаврић 

Теа Тот, подносилац извештаја 

Горан Јеремић 
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ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЈЕДНОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 

 

РЕЛАЦИЈA: ПЛОЧИЦА-ПЕЋИНЦИ-СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ЗАСАВИЦА-ПЛОЧИЦА 

 

ДАТУМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:11.05.2018.ГОД. 

 

У 07:30 часова у центру села, испред школе, постављен је аутобус Туристичке агенције ,, 

STUP VRŠAC“ и извршена је полицијска контрола. 

На екскурзију је ишло 6 учитеља и 51 ученик.Агенција је обезбедила и туристичког 

водича.  

У 08:00 часова је почело путовање. Прво смо обишли Српски музеј хлеба у Пећинцима. 

Потом смо посетили археолошко налазиште  Сирмијум. Након обиласка  Сирмијума 

обављен је ручак  у  ресторану  „Чупић салаш Ноћајски“( мени:супа, похована пилећа 

шницла,  помфрит, салата и сок).Након ручка обишли смо Засавицу- резерват природе 

(вожња бродићем и шетња по резервату). 

Око 17:00 смо кренули из Засавице и у Плочицу стигли  око 19:15.часова. 

Наставници разредне наставе: 

Јасмина Милованов, Виолета Ђорђевић, Ђурђевка Стојков, Боркица Милованов, Розалија 

Суњог и Марко Рајковић 

 

 

                                         

 

3. Културна и јавна делатност школе 

 

 

 

У току школске 2017/2018.године одржане су разне културне и јавне манифестације у 

којима је учествовала наша школа. 

Међу најважнијим издвајамо следеће: 

 

 1. септембра имали смо пријем ђака првака када су добили на поклон књиге од 

Општине; 

 13. септембра су ученици I и II  разреда имали сусрет са собраћајном полицијом и 

волонтерима Црвеног крста у циљу повећања своје безбедности у саобраћају; 

 23. септембра, у организацији локалне заједнице и школе, традиционално је 

одржана манифестација Заборављене игре и вештине, у којој су, осим наших 

ученика, учествовали и ученици Змајеве, Ђурине и Десанкине школе из Ковина, 

ученици из Скореновца, Мраморка и КУД из Омољице „Жисел“; 

 Од 2. до 6. октобра обележена је Дечја недеља под слоганом „Градимо мостове 

међу генерацијама за радост сваког детета“ кроз мноштво интересантних 

активности и догађаја за памћење (квиз знања, јесења радионица са изложбом 

радова, гледање дугометражних цртаних филмова, цртање по бетону, гостовање 

Ученичког парламента у Омољици, маскенбал, спортски турнир кроз међуразредна 
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и  међушколска такмичења, Трка за срећније детињство у Ковину, пријем код 

председнице Општине, едукативне радионице, посета ковинске Змајеве школе и 

представљање француског језика кроз пројекат Пријатељство стрaних језика...); 

 26. октобра ученици V-VIII разреда са директорком и наставницима посетили су 

Сајам књига у Београду и, као почасни гости, чинили део програма штанда Вукове 

задужбине, једне од најважнијих културних установа у Србији; 

 26. и 27. октобра су за ученике I и II разреда одржане позоришне представе у 

организацији Савета за безбедност саобраћаја у Ковину; 

 30. октобра одржан je “практичан час веронауке“ учешћем ученика у Архијерејској 

 литургији у локалној  цркви; 

 17. новембра ученици VI и VII разреда  гледали су у Центру за културу Ковин 

монодраму „Пепо Бандић“, рађену по мотивима дела Бранка Ћопића;  

 25. и 26. новембра троје ученика VII разреда прошло је обуку за реализацију 

програма Промоцвије хуманих вредности  у просторијама Црвеног крста у Ковину, 

коју ће они даље реализовати са ученицима нижих разреда наше школе; 

 16. децембра је тринаесторо ученика  VI, VII и VIII разреда са директорком, 

педагогом и наставницима посетило 11. Фестивал науке у  Београду – 

манифестацију којом ученици различитих школа и установа промовишу науку 

јавним извођењем занимљивих експеримената; неки од наших ученика учествовали 

су у експерименту на Научној бини и доживели искуство за памћење; 

 18. децембра су ученици V разреда са наставником, у оквиру ОФА (обавезних 

физичких активности), учествовали у реализацији Спортског дана одржаног у 

Десанкиној школи у Ковину;  

 Кроз пројекат МПНТР-а и МУП-а „Основи безбедности деце“ реализоване су 

четири радионице/предавања са ученицима IV и VI разреда на часовима ЧОС-а: 

Полиција у служби грађана, Превенција и заштита деце од злоупотребе дроге и 

алкохола, Заштита од пожара и Безбедност деце у саобраћају; 

 Кроз пројекат удружења „Центар за пружање подршке породици Умем боље“, 

подржан од Општине, реализоване су две радионице/предавања са ученицима VIII 

разреда у виду ваннаставних активности: Шта треба да знам о дрогама и Од 

радозналости до зависности. 

 Наши ученици виших разреда окупљени у Ученичком парламенту посебно су 

вредно радили промовишући ненасилну комуникацију; 

 Наши ученици су се афирмисали кроз рад секција и спортских припремних 

активности за такмичења.; 

 27. јануара свечано прослављамо школску славу Светог Саву резањем славског 

колача у фискултурној сали школе и пригодним програмом у сали месне заједнице, 

који су припремили ученици са наставницима школе. 

 01. фебруара је једанаесторо ученика V – VIII разреда са директорком и педагогом 

посетило ОШ „Моша Пијаде“ у Иванову и учествовало у реализацији  пилот 

пројекта о могућностима организовања образовног туризма у том месту; ученици су 

шетњом у природи имали прилику да стекну знања о фотографисању и еколошком 

понашању; 

 8. марта ученице виших разреда приредиле су хуманитарну продају својих ручно 

израђених сувенира, чији приход је намењен у хуманитарне сврхе за оболелу бившу 

ученицу наше школе; 

 31. марта је четрнаесторо ученица  V и VI разреда са директорком и педагогом 

посетило Етнографски музеј у  Београду када се одржавала манифестација 
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Тржница идеја којом су  различите установе промовисале едукативне програме 

културе и традиције; погледали смо и сталну музејску поставку ; 

 12. марта у оквиру професионалне оријентације осмацима су презентовани рад  и 

образовни профили Средње стручне школе „Васа Пелагић“, а 28. марта Гимназије и 

економске школе „Бранко Радичевић“ из Ковина; 

 oдржавање пробног завршног испита за ученике 8. разреда, 13. и 14. априла (тест из 

математике, тест из српског језика и комбиновани тест из пет наставних предмета); 

 05. априла у оквиру прославе Васкрса организована је традиционална 

манифестација фарбања и осликавања јаја којој је уследила изложба и додела 

награда и диплома у просторијама школе; 

 наши ученици су учествовали на школским, општинским, окружним и другим 

такмичењима (из географије, српског језика, књижевне олимпијаде; учешће на 

смотри рецитатора и такмичењу из кошарке, малог фудбала и атлетике ). За овако 

значајан  успех школа је  ученике посебно похвалила и наградила  књигама: 

Тренчић Владана, Глигоријевић Анђелију и Миљковић Алексу за пласмане на 

општинска и освојена три 2. места на окружном такмичењу из географије; Тренчић 

Владана ,Стојков Јовану и Илић Драгану за освојена два 2. и 3. место на 

општинском такмичењу из српског језика; Радаковић Николину за 3. место на 

општинском из кљижевне олимпијаде и Јованов Александру за пласман на зонску 

смотру рецитатора; екипне победнике у првим општинским олимпијским играма у 

конкуренцији дечака као и остале успешне на овом такмичењу; за освојено 2. место 

на општинском такмичењу у кошарци у конкуренцији и дечака и девојчица; за 

освојено 1. место на општинском такмичењу у фудбалу ; ученике који су били 

веома успешни на општинском такмичењу из атлетике у различитим дисциплинама 

а посебно успехе на окружном такмичењу- за освојена три 3. места:  Ђорђа  

Миливојев       -  100м , Петра Матића -  скок у вис и Марију Тасић -  скок у даљ  .         

 

 ученици нижих и виших разреда учествовали су и ове године на ликовном конкурсу 

Црвеног крста  „Крв живот значи“ 2018. године, у априлу , а 09. маја су им 

додељене дипломе и награде (Јелени Михајлов за 1. место и Милици Ђиновић за 3. 

место); 

 кроз ваннаставне активности у сарадњи са наставником из Иванова Бисак Золтаном 

поједини ученици су упознати са основама фотографисања ; уз подршку наставника 

учествујући на конкурсу ЗЗЈЗ из Панчева Објективом кроз свет око нас, наша 

ученица Љубица Парлић је за фотографију „У цвећу“ освојила 1. награду у 

категорији до 16 година; 

 10. маја едукатори Центра за промоцију здравља при Заводу за јавно здравље из 

Панчева су ученицима од петог до осмог разреда одржали превентивне радионице 

за очување здравља и превенцију болести зависности; 

 11. маја реализована је екскурзија за ученике нижих разреда на релацији Плочица  

Сремска Митровица  парк природе Засавица – Плочица; ( време је проведено  у 

дружењу, обиласку нових  места и учењу о њиховим знаменитостима);  

 ученици су се афирмисали кроз рад секција:  драмско-рецитаторску  секцију виших 

разреда, ликовну, спортску и новинарску; 

 кроз пројекат МПНТР-а и МУП-а „Основи безбедности деце“ реализоване су и у 

другом полугодишту четири радионице/предавања са ученицима IV и VI разреда на 

часовима ЧОС-а: Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Насиље 
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као негативна друштвена појава, Превенција и заштита деце од трговине људима 

и Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода; 

 кроз пројекат удружења „Центар за пружање подршке породици Умем боље“, 

подржан од Општине, реализоване су и у другом полугодишту две 

радионице/предавања са ученицима VIII разреда у виду ваннаставних активности: 

Кућне дроге и зависност од интернета и Шта када ме неко наговара на оно што 

не желим; 

 ученици су користили ресурсе школске библиотеке у значајној мери; 

 излазак из штампе 12. броја наших школских новина „Ђачки бисер“; 

 приредба за Дан школе – одржавање представе „ Знаш Ти ко је мој тата “ и додела  

награда најуспешнијим ученицима школе на такмичењима; 

 у недељи обележавања Дана школе, одржаваo се други „ МАЛИ ПОЗОРИШНИ 

МАРАТОН“, када je 16.05.  у биоскопској сали одиграна наша представа, а 

гостујуће представе: 17.05.  Ђурина школа са представом „ Наша прича “; 18.05.  

Змајева школа са представом „ Ах, та љубав“ ; 

 19. маја реализована је екскурзија за ученике виших разреда на релацији Плочица  

спомен парк Крагујевац  манастир Жича  Врњачка Бања  Крушевац, црква 

Лазарица и Лазарев град  Плочица; 

 28. маја, одржане су шесте „ Игре без граница“ кроз фер плеј и дружење са 

гостујућим школама као још једна активност усмерена ка ненасиљу и толеранцији; 

 матурско вече за ученике осмог разреда и њихове наставнике прослављено је 8. јуна 

; 

 завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 1820.06.2018.године; 

 приредба за крај наставне године је одржана 13.јуна у биоскопској сали уз 

присуство великог броја гледалаца ; 

 успешан завршетак школске године за остале ученике и подела сведочанстава 

обављена је 28. јуна. 

 

 
 

Стручно усавршавање , са колегама у Скореновцу септембар 2017. 
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Ко ће брже, ко ће више .....?   Заборављене игре и вештине, традиционална 

манифестација МЗ Плочица, септембар 2017. 

 

 
Децембар 2017. године, учествујемо на научној бини Фестивала науке у Београду! 
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Светосавска приредба 

 

 

 Петаци, Чувар природе ,на 

теренској настави у једном од плочичких расадника 
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Мотори у пољопривреди 24.5.2018. 

 

Сарадња ОШ „Ђура Филиповић“ из Плочице и ССШ „Васа Пелагић“ из Ковина 

У сарадњи са професором Ђан Срђаном,  наставником пољопривредне групе предмета из 

Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин, професор Синиша Ћулафић реализовао је 

час „Мотори у пољопривреди“ на коме су ученици 7. разреда ОШ „Ђура Филиповић“ из 

Плочице могли да на реалним моделима и правим моторима виде и у пракси провере 

научено са часова Техничког и информатичког образовања, као и да сазнају нешто ново из 

области мотора са унутрашњим сагоревањем. Час је био занимљив, професори су 

надахнуто предавали, а ученици су постављали интересантна питања. Појединци су 

показали завидно познавање градива. Након часа љубазношћу домаћина, заинтересованим 

ученицима ОШ „Ђура Филиповић“ из Плочице омогућено је да провозају школске 

тракторе, наравно под будним оком професора Ђан Срђана. 

 

 
 

 
Синиша Ћулафић 

наставник ТиО & ТиТОШ „Ђура Филиповић“ Плочица 
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На Тржници идеја у Етнографском музеју у Београду, мај 2018. 

 

 

  
Екскурзија, испред спомен дома у Крагујевцу 
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Ала је лепо кад се за труд и рад учествовањем на конкурсу освоје награде! 

 

 

 

 
 

15. 05 . 2018. Дан школе 
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На завршној приредби за крај школске године,  ученици издвојеног одељења у Плочичком 

риту 

 

 

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, МУП-ом и ПС Ковин. Такође ове године 

сарађивали смо са центром за пружање подршке породици – Умем боље, из Гаја, који је 

реализовао пројекат Од игре до зависности кроз 4 повезане радионице са ученицима осмог 

разреда. 

   

 

 

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 
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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): 

 

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 са представницима 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 .  

Ове године нисмо посетили сајам ПО.  

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

пољопривредна школа „Васа Пелагић“ из Ковина и Гимназија и економска школа „Бранко 

Радићевић“ из Ковина одржале су презентацију у нашој школи. Ученицима су обезбеђени 

информатори и конкурси за упис, као и флајери школа. Неки ученици су били у 

једнодневној посети школи „Васа Пелагић“ коју су организовали њихови ментори ради 

ближег упознавања ученика са профилима у тој школи. 

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. 

 

 Тим За ПО: Горан Јеремић, Теа Тот и Жељка Бадрић 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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. 

Наставници разредне наставе реализовали су теме из области здравственог васпитања 

сходно узрасном и образовном нивоу ученика и интегрисаним тематским планирањем кроз 

обавезне и изборне предмете.  

Садржаји програма здравственог васпитања су реализовани кроз ЧОС, часове редовне 

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

Заводом за јавно здравље Панчево.  

 

 

7. Остали облици образовно-васпитног рада 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

1.РАЗРЕД 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 1.РАЗРЕД 

 

У току  школске 2017/2018.године одржано је 36 часова допунске наставе.У првом 

полугодишту 17 часова, у другом полугодишту 19 часова.За време зимског распуста 

одржано је још 8 часова. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

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

часова. 

Бгој часова по наставним темама: 

Основи читања и писања – 18 часова 

Ученици који су присуствовали часовима: троје ученика 

 

МАТЕМАТИКА 

У току године одржано 18 часова.У првом полугодишту 9 часова,у другом полугодишту 9 

часова. 

 Бгој часова по наставним темама: 

Предмети у простору и односи међу њима– 2 часа  

Линија и област– 1 час  

Класификација предмета према својствима-1 час 

Природни бројеви до 100-14 часова 

Ученици који су присуствовали часовима: троје ученика 

 

                                                                             

 

За време зимског распута одржано је 8 часова допунске наставе(3 из српског језика,3 из 

математике и 2 из света око нас).Број часова по наставним темама: 
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Српски језик – Основи читања и писања -3 часа                        

Математика – Природни бројеви  до 100- 3 часа 

Свет око нас - Жива природа -2 часа. 

 

Ученик  који је  присуствовао часовима: један ученик 

                                                                                       

Одељењски старешина: 

Јасмина  Милованов 

 

                                                                                  

2.РАЗРЕД 

 

У првом полугодишту у 2. разреду одржано је 16 часова допунске наставе: 

                                 8 из српског језика и 8 из математике. 

У другом полугодишту  одржано је 20 часова допунске наставе:  

                                  10 часова из српског језика и 10 часова из математике. 

Укупно: 36 часова допунске наставе, 18 часова из српског језика и 18 часова из 

математике. 

Наставне теме : 

Српски језик:Језик- граматика 9 часова( + 2 часа за време зимског распуста) и правопис 9 

часова (+ 1 час зим. распуст). 

 Математика:Природни бројеви до 100- 15 часова (+ 2 часа зим. распуст) 

                       Геометријска тела и фигуре- 1 час 

                       Мерење и мере- 2 часа (+ 1 час зим. распуст).                                                                               

Допунску наставу похађала су 3 ученика. 

 

За време зимског распуста, у периоду  25.12 – 27.12.2017. одржано је 8 часова допунске 

наставе:из српског језика 3, из математике 3 и из света око нас 2 часа . Допунску наставу 

похађала су 3 ученика. 

 

Одељењски старешина: 

Виолета Ђорђевић 

 

                                         

 

4.РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

У току  школске 2017/2018.године одржано је 40 часова допунске наставе.У првом 

полугодишту 16 часова, у другом полугодишту 24 часа.За време зимског распуста одржано 

је још 8 часова. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

У току године одржано 19 часова.У првом полугодишту 8 часова,у другом полугодишту 11 

часова.За време зимског распуста одржана су још 3 часа. 

Бгој часова по наставним темама: 

Граматика – 17 часова +2 часа за време зимског распуста 

Правопис – 2 часа + 1 час за време зимског распуста 

Ученици који су присуствовали часовима: пет ученика 
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МАТЕМАТИКА 

 

У току године одржано 17 часова.У првом полугодишту 7 часова,у другом полугодишту 10 

часова.За време зимског распуста  одржана су још 3 часа. 

Бгој часова по наставним темама: 

Природни бројеви и операције са њима – 12 часова + 2 часа за време зимског распуста 

Израчунавање површине – 4 часа + 1 час за време зимског распуста 

Разломци-1 час 

Ученици који су присуствовали часовима: 7 ученика 

 

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

У току године одржано 4 часа.У првом  полугодишту 1 час,у другом полугодишту 3 часа. 

Бгој часова по наставним темама: 

Граматика-3часа 

Читање и писање-1час 

Ученици који су присуствовали часовима: 6 часова 

                                                                                  

 ПРИРОДА И ДРУШТВО –за време зимског распуста 2 часа 

Број часова по наставним темама: 

Моја домовина-део света -2 часа 

Ученици који су присуствовали часовима: двоје ученика 

                                                                             

 

За време зимског распута одржано је 8 часова допунске наставе(3 из српског језика,3 из 

математике и 2 из природе и друштва).Број часова по наставним темама: 

Српски језик – Граматика -2 часа 

                        -Правопис -1 час 

Математика – Природни бројеви  и операције са њима- 2 часа 

- Израчунавање површине -1 час 

Природа и друштво 

Моја домовина-део света -2 часа 

 

Ученици који су присуствовали часовима: двоје ученика ( српски 

језик,математика,природа и друштво) 

 

                                                                                       

                                                                              Одељењски старешина: 

                                                                               Боркица Милованов 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА У 4.РАЗРЕДУ 

(математика) 

школска 2017/2018.година 
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У току  школске 2017/2018.године одржано је 36 часова додатне наставе из математике.У 

првом полугодишту 16 часова, у другом полугодишту 20 часова. 

Број часова по темама: 

1.ЛОГИЧКИ И КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ -2 часа 

2.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ –8 часова 

3.РЕШАВАЊЕ СЛОЖЕНИХ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ЈЕДНАЧИНА И ДИЈАГРАМА-5 

часова 

4.КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК –2часа 

5.КОЦКА И КВАДАР-4 часа 

6.ПРОБЛЕМИ ПРЕВОЖЕЊА,ПРЕСИПАЊА,МАНЕВРИСАЊА,МЕРЕЊА У ОТЕЖАНИМ 

ОКОЛНОСТИМА –2 часа 

7.ЗАНИМЉИВИ АРИТМЕТИЧКИ ЗАДАЦИ-6 часова 

8.ЗАНИМЉИВА ГЕОМЕТРИЈА-2 часа 

9,МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ-3 часа 

10.РАЧУНАРИ-2 часа 

 

Додатну наставу посећивало је 6 ученика. 

 

                                                                                          Одељењски старешина: 

                                                                                    Боркица Милованов                                                                       

 

 

 

1. и 2. РАЗРЕД КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ - ПЛОЧИЧКИ РИТ 

                                                                                           

             

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – 1. РАЗРЕД  ЗА  ШКОЛСКУ  2017/2018.ГОДИНУ 

 

                                  (1час  недељно, 36  часова годишње ) 

У  току школске  2017/18 г,одржано  је  36 часова  допунске настве ,У првом полугдишту 

17 часова ,у другом полугодишту 19 часова, 

Српски  језик 

У току године одржано 18 часова,,У првом  полугодишту  9 часова ,у другом полугодишту  

9 часова, 

Број часова по наставним темама : 

Основе читања и писања   - 9 часова  

Језик – 9 часова  

1 ученица  која је присуствовала   настави .  

 

 

Математика- 

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

10 часова. 

Број  часова  по наставним темама . 

Предмети  у простору и односи  међу њима-  8  часова  

Линија и  област-  6 часова  

Прородни  бројеви до 100-  4 часа  
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1 ученица  која је присуствовала   настави .  

 

 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА  -  2  РАЗРЕД  ЗА   ШКОЛСКУ 2017/2018ГОДИНУ 

 (1 час годишње ,36 часова годишње ) 

У  току  школске 2017/18  одржано је  36  часова  допунске  наставе .У  првом 

полугодишту   17 часова ,у  другом полугодишту  19  часова . 

Српски језик 

У току  године одржано 18 часова .У првом полугодишту  9 часова  ,у другом полугодишту  

9 часова. 

Број  часова по наставним  темама ; 

Читање- 8 часова  

Писање-8 часова  

Граматика  - 2 часа 

2 Ученика који је присуствовао допунској настави. 

Математика 

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

10 часова. 

Број часова  по наставним темама ; 

Сабирање и одузимање  до 20  - 8 часова  

Таблица  множења  - 8 часова  

Једначине  са непознатим бројем  - 2  часа  

 

 

Одељењски старешина: 

Розалија Суњог 

 

 

 

 

3. и 4. РАЗРЕД КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ - ПЛОЧИЧКИ РИТ 

 

Допунска настава 20 часова. 

 

3. разред            12 часова српског  језика и 8 математике 

4. разред            11 часова српског  језика и 9 математике 

 

 

 

Одељењски старешина: 

Марко Рајковић 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК (5-8. р) 

 

 

Извештај о реализацији допунске и додатне наставе у петом и шестом разреду из српског 

језика 
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У петом разреду одржано је 10 часова допунске наставе. 

Садржаји који су се обрађивали су следећи: врсте речи, служба речи у реченици, глаголски 

облици, падежи, глаголски вид и род, одлике поетског текста. 

На допунској настави су углавном били присутни исти ученици (четворо њих у просеку).    

 

У петом разреду одржано је 8 часова додатне наставе за Илић Драгану, која је освојила 

3.место на Општинском такмичењу. 

 

 

У шестом разреду одржано је 10 часова допунске наставе. 

Садржаји који су се обрађивали су следећи: врсте речи, падежи, служба речи у реченици, 

творба речи, подела гласова, гласовне промене, глаголски облици, придевске заменице. 

Допунској настави присуствовали су углавном исти ученици (у просеку њих шесторо). 

 

 

У шестом разреду одржано је 12 часова додатне наставе. Настави су присуствовале 2 

ученице: Стојков Јована и Александра Јованов.  

Стојков Јована је освојила 2.место на Општинском такмичењу и пласирала се даље, на 

Окружно такмичење, у коме није освојила пласман. 

 

 

наставник српског језика: Тамара Ђурић 

 

 

Извештај о реализацији допунске, додатне и припремне наставе у седмом и осмом разреду 

из српског језика 

 

 

У току школске 2017/2018. године реализовани су, осим редовних часова, и часови 

допунске наставе, додатне наставе, припремне наставе за ученике завршног разреда. 

 За ученике 7. разреда у првом полугодишту планирана су четири часа допунске 

наставе, од чега је, због непосећености истих, реализовано свега два, и то у данима трајања 

зимског распуста (када је на допунски час дошао само један ученик од тринаесторо 

позваних). Наставне јединице прилагођавају се тренутним потребама и недостацима у 

знању ученика који похађају часове, а у складу са планом и програмом допунске наставе. 

У току другог полугодишта одржано је још осам часова допунске наставе, укупно у току 

школске године десет часова, углавном из области граматике. Часовису у седмом разреду 

углавном слабо посећени, осим у данима који претходе контролним задацима, када је 

заинтересованост нешто повећана, али и тада то нису ученици којима су ови часови 

неопходни, већ ученици који желе нешто појачанији рад због најављених провера знања. 

 Код ученика 8. разреда обједињени су часови допунске и припремне наставе, 

будући да се на овим часовима обнавља детаљно комплетно градиво од петог до осмог 

разреда на свим нивоима, прилагођено тако да предавања и рад на часу могу да испрате 

ученици, без обзира на ниво знања. Ови часови су углавном били редовно посећивани 

(записник о томе у дневнику за ову врсту активности), а одржано их је укупно 11 у првом 

полугодишту, а још 29 у току другог полугодишта, укупно 40 у току школске године, 

на којима се обрађивало целокупно градиво од 5. до 8. разреда из свих области, а посебно 
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појачано из оних код којих су ученици показали мањак знања на тестирањима и на 

пробном тесту. 

 Додатна настава у првом полугодишту односила се на појачан рад даровитих 

ученика, те  ученика заинтересованих за такмичење из области познавања граматике, 

језика и језичке културе (један ученик 8. разреда), и ученика чије се интересовање 

односило на изучавање књижевноти и књижевнотеоријских појмова (једна ученица 8. 

разреда) . Укупно је одржано 13 часова додатне наставе и то само у другом полугодишту 

због касног пријављивања ученика за овај вид активности, упркос чему су оба ученика 

показала завидан успех на општинском  ивоу такмичења. 

 

наставник српског језика:  Данијела Станковић Ћулибрк 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (5-8. р) 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

5. разред 

У 5. разреду одржано је  часова- у 1. полугодишту  часова, у 2. полугодишту . 

Број часова по областима: 

Скупови – 1 

Скупови тачака – 1 

Дељивост бројева – 4 

Угао – 3 

Разломци – 7 

Осна симетрија – 1 

 

6. разред 

У 6. разреду одржано је  часова- у 1. полугодишту  часова, у 2. полугодишту . 

Број часова по областима: 

Цели бројеви – 3 

Троугао – 6 

Рационални бројеви – 4 

Четвороугао – 3 

Површина четвороугла и троугла – 2 

 

7. разред 

У 7. разреду одржано је  час - у 1. полугодишту  часова, у 2. полугодишту . 

Број часова по областима: 

Реални бројеви – 2 

Питагорина теорема – 2 

Рационални алгебарски изрази – 8 

Многоугао – 2 

Круг – 2 

Зависне величине и њихово графичко представљање – 2 

Сличност – 3 

 

8. разред 
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У 8. разреду одржано је  часова - у 1. полугодишту  часова, у 2. полугодишту . 

Број часова по областима: 

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом – 5 

Призма – 3 

Пирамида – 1 

Линеарна функција – 1 

Тачка, права и раван – 1 

Ваљак- Купа-Лопта – 2 

 

8. разред – припремна настава – 25 часова 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

5. разред – 5 часова 

Скупови – 1 

Дељивост бројева – 2 

Разломци – 1 

Угао – 1 

6. разред – 3 часа 

Рационални бројеви – 3 

 

Извештај о реализованим часовима припремне наставе за поправни испит испит 

У складу са планом припремне наставе и потребама ученика, одржано је 10 часова у 

августу са једним учеником 7. разреда, који је испит полагао у августовском року. 

Области: 

1. Алгебарски изрази (Полиноми) - 4 часа 

2. Зависне величине и њихово графичко представљање – 2 часа 

3. Круг – 2 часа 

4. Сличност – 2 часа 

 

Наставник: Мирјана Мицић 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (5-8. р) 

 

 

Допунска настава  

 

Допунска настава из историје реализована је у току првог и другог полугодишта 

2017/2018.године. У 5.разреду одржано је 3 часова, у 6.разреду одржано је 4 часова, у 

7.разреду 3 час и у 8.разреду 3 часа. Теме које су обрађиване су: 

 5.разред – Увод у историју, Стари исток 

 6.разред – Феудални односи, Срби и њихово окружење у раном средњем 

веку, Европа у раном средњем веку 

 7.разред – Срби под страном влашћу 

 8.разред – Србија 1878-1914,  Први светски рат 

Број ученика који су похађали допунску наставу из историје је у 5.разреду 17 ученика , 6 

разреду 7 ученика, у 7.разреду 17 ученика , и у 8.разреду 1 ученик. 
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Додатна настава  

 

Додатна настава из предмета историја реализована је у току другог полугодишта 

школске 2017/18.године кроз додатано залагање ученика и наставника историје у циљу 

припреме за учешће на општинском, окружном и републичком такмичењу из историје. 

Одржано је 2 часа додатне наставе у 6.разреду и 7.разреду. Ученици који су се припремали 

за такмичење из историје су: Александра Јовановић (6 разред), Сања Спасић (6 разред), 

Милица Радовановић (7 разред).  

Ученици нису изашли на општинско такмичење из историје и одустали су. 

   

 

Припремна настава  

 
 Одржано је 5 часова припремне наставе из историје. На часовима из припремне наставе 

ученици су утврђивали градиво кроз конкретне задатке из историје 5,6,7. и 8.разреда што 

значи раздобље праисторију, стари век, средњи век, нови век и савремено доба. Број 

ученика који су похађали припремну наставу је 18 ученика. 

 

Извештај о реализованим часовима припремне наставе за поправни испит испит 

У складу са планом припремне наставе и потребама ученика, одржано је 10 часова у 

августу са једним учеником 5. разреда, који је испит полагао у августовском року. 

 

 

 

                   Наставница историје 

        Корана Долић Гаврић 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА (5-8. р) 

 

Допунска настава из наставног предмета  географија 

 

Допунска настава из географије реализована је у току првог и другог полугодишта 

2017/2018.године.  

У 5. разреду  је одржан по 1 час у сваком полугодишту, укупно 2 часа. 

У 6. разреду одржано је 10 часова, у 7. разреду 11 часова и у 8. разреду 9 часова. Теме које 

су обрађиване су: 

 6.разред – Планета земља,  Становништво и насеља на Земљи, Географска 

средина и људске делатности, Регионална географија Европе 

 7.разред –  Регионална географија Азије, Регионална географија Африке, 

Регионална географија Северне Америке, Регионална географија Јужне 

Америке, Регионална географија Аустралије и Океаније и Поларне области 

 8.разред – Географски положај, границе и величина  Србије, Природно-

географске одлике Србије,  Становништво и насеља Србије, Привреда 

Републике Србије 
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 Број и присутност ученика који су похађали допунску наставу из географије 

евидентирана је у Дневнику осталих облика образовно- васпитног рада у 

основној школи. 

 

Додатна настава из наставног предмета  географија 

 

Додатна настава из предмета географија реализована је у току првог и другог полугодишта 

школске 2017/18.године кроз додатано залагање ученика и наставнице географије у циљу 

припреме за учешће на општинском, окружном и републичком такмичењу из географије. 

Одржано је 30 часова додатне наставе, од тога 15 часова у првом и 15 часова у другом 

полугодишту. Ученици који су се припремали за такмичење из географије су: Анђелија 

Глигоријевић (7. разред),  Алекса Миљковић (7.разред ) и Владан Тренчић (8.разред).  

На општинском такмичењу које је одржано 11. 3. 2018.године у ОШ ,,Ђура Филиповић'' у 

Плочици, ученици наше школе остварили су следеће резултате: 

  7. разред - Анђелија Глигоријевић - 2. место  и Алекса Миљковић - 2. место   

  8. разред - Владан Тренчић - 1. место  

За окружно такмичење пласирали су се сви ученици. 

На окружном такмичењу које је одржано  28. 4. 2018.године у ОШ ,, Паја Јовановић'' у 

Вршцу, ученици наше школе остварили су следеће резултате: 

  7. разред - Анђелија Глигоријевић - 2. место  и Алекса Миљковић - 2. место   

  8. разред -  Владан Тренчић - 2. место  

Додатна настава се одвија двојако: 

1. Проширивањем програмских садржаја – додавањем нових садржаја који су у 

непосредној вези са програмским 

2. Продубљивањем програмских садржаја увођењем ученика у теже и сложеније 

проблеме 

Додатна настава као посебан вид наставе обухвата: 

- проширивање знања у областима које нарочито привлаче ученике 

- продубљивање тог знања у правцу сагледавања узрочно-последичних знања и односа у 

трагању и проналажењу нових проблема и нових решења 

- развијање стваралачког и критичког мишљења, развијање креативности. 

 

  

Извештај о реализованим часовима припремне наставе за завршни испит 

 

- Припремна настава за завршни испит реализована је током другог 

полугодишта у поподневној смени као претчас. 

- У периоду од јануара до краја маја одржано је 9 часова.  

- Током јуна месеца одржано је 3 часа.  

- Ученици су углавном редовно долазили  на припремну наставу за завршни 

испит.  

- На овим часовима, у већој мери су коришћени тестови састављени од питања 

која су слична оним на претходним завршним испитима.  

- Редовно је праћена присутност ученика на часовима и о томе су обавештавани 

родитељи од стране одељењског старешине.  

 

Извештај о реализованим часовима припремне наставе за поправни испит испит 
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У складу са планом припремне наставе и потребама ученика, одржано је 10 часова у 

августу са једним учеником 5. разреда, који је испит полагао у августовском року. 

 

                                                                                                                                          

Наставнице географије : 

Данијела Станковић, у 5. разреду                                                                                                                                            

Бранка Спирковић, у 6,7. и 8. разреду 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА (5-8. р) 

 

  

ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 8. РАЗРЕД 

 

      

 Одржано 10 часова. 

1.Задаци и збирке 

2.Задаци и збирке 

      3.Задаци и збирке 

4.Задаци и збирке 

      5.Задаци и збирке 

      6.Ботаника 

      7.Ботаника 

      8. Зоологија 

      9. Зоологија 

    10. Антопологија 

 

 

На припремну наставу је долазило 18 ученика. (сви ученици 8. разреда) 

 

ИЗВЕШТАЈ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 7. РАЗРЕД 

 

Одржано 8 часова. 

 

1. Ћелија 

2. Деоба ћелије 

3. Ткива 

4. Кожа 

5. Скелет и мишићи 

6. Дисање 

7. Исхрана 

8. Хормони 

 

На допунску наставу је долазило 5 ученика . 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 6. РАЗРЕД 
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Одржано 6 часова. 

 

1. Настанак живота и праживотиње 

2. Упоредни преглед животиња 

3. Паразитске праживотиње 

4. Бескичмењаци 

5. Хордати 

6. Изумрли гмизавци 

 

На допунску наставу је долазило 4 ученика . 

 

Наставник:    Срђан Ћурчин 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА (6-8. р) 

 

 

  6 разред     

       допунска настава ;     одржао сам 2 часа а  похађало је 6 ученика 

       додатна настава ;       одржао сам 6 часова а  похађало је 6 ученика 

      Наставне теме   које смо обрадили су:  

                           1)Равномерно кретање,       2)Сила     и    3)Густина и маса                                                                   

 

7 разред     

       допунска настава ;     одржао сам 5 часова  а  похађало је 53 ученика 

       додатна настава ;          нисам држао  

         Наставне теме   које смо обрадили су:        1) Равномерно променљиво  кретање, 

                        2) Кретање под дејством силе   и    3) Равнотежа и сила потиска 

 

  8 разред          
         допунска настава ;     одржао сам 1 час а похађало је 5 ученика 

         припремна настава ;   одржао сам  7 часова ( 5 часа током школске године   

                                               +  2 часа пре завршног испита ) а похађало је 62 ученика 

 

         

                                                                                    наставник физикe: Радован Николић 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА (7-8. р) 

 

                 VII разред 

                 Додатна настава – планирано – 4 часа 

                                              -  остварен = 5  часа 

                Додатну наставу је остварио 1  ученик.  

                Допунска настава – планирано – 4 часа 

             - остварено  4 часа    
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                Допунску наставу остварило је 49 ученика.                     

                 Наставне теме заступљене у допунској настави су: 

- атом и структура  атома 

- хомогене смеше – раствори 

Додатна настава:  

- тестови са општинског и окружног такмичења 

                   

            VIII разред 

               Додатна настава – планирано – 4 часа 

                                              -  остварено  0 часова 

               Додатну наставу није остварио ниједан ученика.  

               Допунска настава – планирано – 4 часа 

             - остварено  4 часа    

                Допунску наставу остварило је 46 ученика.                     

                 Наставне теме заступљене у допунској настави су: 

- метали 

- неметали 

- дисоцијација киселина, база и соли 

Додатна настава:  

- тестови са општинског и окружног такмичења 

                   

                 

               Припремна настава :  

                                                 - планирано – 7 часова 

                                                 - остварено – 7 часова 

               Припремну наставу остварило је 71 ученика за 7 часова.  

              На припремној настави рађени су задаци из хемије за школску                

              2015/2016., 2016/2017 и 2017/2018.  

 

 
наставник: Снежана Васић 

 

 

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

 

 

5. разред 
Број одржаних часова: 10 

Број ученика који су долазили на доп.наставу: 17 

 

Обрађене теме: 

- Помоћни глагол бити 

- Множина именица 

- Глагол имати 
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- Садашње просто време 

- Поређење придева 

- Садашње трајно време 

- Императив 

- Просто прошло време 

6. разред 
Број одржаних часова: 10 

Број ученика који су долазили на под.наставу: 18 

 

Обрађене теме: 

- Садашње просто време 

- Неодређене заменице 

- Просто прошло време 

- Садашње трајно време 

- Поређење придева 

- Садашње прошло време 

- Изражавање будућности 

7. разред 
Број одржаних часова: 9 

Број ученика који су долазили на наставу: 21 

Обрађњене теме: 

- Прошла и садашња времена – упоређивање 

- Поређење прилога 

- Изражавање будућности 

- Условне реченице (прва и друга врста) 

- Садашње прошло време 

- Пасив 

- Упитне речце 

8.разред 
Број одржаних часова: 8 

Број ученика који су долазили на доп.наставу: 6 

 

Обрађене теме: 

- Прошла времена 

- Субјекатска и објекатска питања 

- Садашње прошло време 

- Условне реченице 

- Пасив 

- Управни и неуправни говор 

- Давно прошло време 

- Some, any, less, fewer 



 46 

 

ПРИПРЕМА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ у јунском испитном року ИЗ ЕНГЛЕСКОГ 

ЈЕЗИКА 

8. РАЗРЕД, један ученик 
                                                       
 Тема 

 

Број часова 

1. Помоћни глаголи у енглеском језику 

Садашње и прошло време помоћних глагола 

1 

2. Садашње трајно време (грађење и употреба) 1 

3. Садашње просто време (грађење у употреба) 2 

4. Просто прошло време (грађење у употреба) 2 

5. Будуће просто време (грађење и употреба) 1 

6. Односне реченице 1 

7. Придеви и прилози 1 

8. Основни вокабулар 

 

1 

УКУПНО 10 

 

 
           Предметни наставнк: 

Теа Тот 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (5-8. р) 

 

                                                      Допунска  настава 
 

5. разред – укупно   3  часа 

Области које су рађене су: 

1. Les nombres; Il/elle est…(присутно  2   ученика)                

2. Les verbеs du premier groupe;avoir,etre (присутан  1 ученик)                

3. Révision(присутно 8  ученика) 

  

6. разред – укупно  6  часова  

Области које су рађене су: 

1.Le passé composé (присутно 12  ученика)                

2.L imparfait(присутно 4 ученика) 

3.Les prepositions de lieu(присутно 4 ученика) 

4.Le passé composé,l imparfait(присутно  3 ученика)   

5.Révision(присутно 6  ученика) 

6.Expression orale et ecrite(присутно 4  ученика) 
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7. разред – укупно 6часова 

Области које су рађене су: 

1. La grammaire ( 2 ученикa) 

2.Les pronoms relatifs,lescomparatifs,le passé com.limparf. (6 ученика) 

3.Le Futur (присутно 2 ученика)    

4.Le conditionnel (присутно 5 ученика) 

5.Si ,present,futur(присутно 7  ученика) 

6.Révision(присутно 2  ученика) 

 

8. разред – укупно 4 часa 

Области које су рађене су: 

1. Lecture et traduction des textes(присутно 2  ученика)                

2.Le plus-que-parfait,les nombres(присутно  3  ученика)     

3.Grammaire-le style indirect(присутно  2 ученикa)    

4.Grammaire-le style indirect,exercices (присутан 1 ученик) 

 

 

 Додатна настава 

 

Области које су рађене су: 

Chantons en français,préparation  pour le spectacle – 4 часа (присутно 5 ученика) 

Le cahier d amitié ,la collaboration entre les écoles- 3 часа(присутно 5.разред -4 

ученика,6.раз.- 5 ученика   ,7.раз.- 8 ученика) 

La Francophonie -3 часа(6.раз.- 5 ученика   ,7.раз.- 6  ученика) 

 

 

Припремна настава за поправни испит у јунском испитном року: 

 

8. разред – укупно 10 часова(присутан 1 ученик) 

Области које су рађене су: 

1.Qu est- ce qu on mange ? Le présent 

2.L argent de poche .Les verbes en -ER 

3.Le pronom EN 

4.Les amis sur Internet 

5.Le passé composé,l imparfait 

6.Le passé composé,l imparfait(exercices) 

7.Un peu de vie quotidienne 

8.Le premier concert 

9.Accorder le participepassé 

10.Exercices écrit-compréhension écrite 

 

наставник: Јаџић Радосава 

                              

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА НИЖИХ 

РАЗРЕДА 

 

1. РАЗРЕД 
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У току школске 2017/2018.године одржано је 36 часова слободне активности. 

У оквиру слободне активности обрађене су теме из области: 

- Лепог понашања 

- Здравственог и физичког васпитања 

- Природе 

- Друштва 

- Српског језика 

- Опште културе 

- Дечјег стваралаштва 

- Музичког изражавања 

- Ликовног изражавања 

Обележени су и значајни међународни дани. 

Ове теме су реализоване кроз: 

- Креативне радионице(музичке,ликовне,драмске) 

- Спортско-рекреативне активности 

- Квизове и такмичења 

Основни задатак је био: развијање дечјег стваралаштва,креативности,маште,опште 

културе и подстицање лепог и одговорног понашања. 

Неке од активности: 

-Припремање за  манифестацију “ Заборављене игре”и учествовање у њој;  

- У оквиру Дечје недеље : цртање на бетону (“оловка црта срцем”),гледање цртаног 

филма,такмичиње у знању и вештинама, организовање јесење радионице и изложбе, 

прављење маски и учествовање на маскенбалу; 

- Израда новогодишњих честитки и украса; 

- Припремање приредбе за школску славу- Светог Саву; 

-Израда поклона за маме    

- Израда маски и спремање наступа за Пролећни карневал који се одржава у Омољици 

- Фарбање и осликавање јаја  на Велики петак , учествовање на изложби офарбаних јаја 

и такмичењу за најлепше офарбано јаје; 

- Организовање низа спортских активности у оквиру Недеље школског спорта  

- Припрема завршне приредбе  и учествовање у њој. 

                                                            Одељењски старешина: 

                                                        Mилованов Јасмина 

 

 

2. РАЗРЕД 

 

  У току првог  полугодишта одржано је 16 часова слободне активности, а у току другог 

полугодишта 20 часова. 

 

 

Одељењски старешина: 

Виолета Ђорђевић 

 

 

 

4. РАЗРЕД 
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У току школске 2017/2018.године одржано је 36 часова слободне активности. 

У оквиру слободне активности обрађене су теме из области: 

- Лепог понашања 

- Здравственог и физичког васпитања 

- Природе 

- Друштва 

- Српског језика 

- Опште културе 

- Дечјег стваралаштва 

- Музичког изражавања 

- Ликовног изражавања 

Обележени су и значајни међународни дани. 

Ове теме су реализоване кроз: 

- Креативне радионице(музичке,ликовне,драмске) 

- Спортско-рекреативне активности 

- Квизове и такмичења 

Основни задатак је био: развијање дечјег стваралаштва,креативности,маште,опште 

културе и подстицање лепог и одговорног понашања. 

Неке од активности: 

-Припремање за  манифестацију “ Заборављене игре”и учествовање у њој;  

- У оквиру Дечје недеље : цртање на бетону (“оловка црта срцем”),гледање цртаног 

филма,такмичиње у знању и вештинама, организовање јесење радионице и изложбе, 

прављење маски и учествовање на маскенбалу; 

- Израда новогодишњих честитки и украса; 

- Припремање приредбе за школску славу- Светог Саву; 

-Израда поклона за маме    

- Израда маски и спремање наступа за Пролећни карневал који се одржава у Омољици 

- Фарбање и осликавање јаја  на Велики петак , учествовање на изложби офарбаних јаја 

и такмичењу за најлепше офарбано јаје; 

- Организовање низа спортских активности у оквиру Недеље школског спорта  

- Припрема завршне приредбе  и учествовање у њој. 

                                                            Одељењски старешина: 

                                                            Боркица Милованов 

 

 

 

ОСНОВИ  БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ -4.РАЗРЕД 

 

 

У оквиру факутативног предмета Основи безбедности деце  одржано је 8 часова .Обрађене 

су следеће теме: 

1.Безбедност деце у саобраћају 

2.Полиција у служби грађана 

3.Насиље као негативна друштвена  појава 

4.Превенција  и заштита деце од злоупотребе  дрога и алкохола 

5.Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
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6. Превенција  и заштита деце од трговине људима 

7.Заштита од пожара 

8.Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

                                                                       

                                                               Одељењски старешина: 

                                                           Боркица Милованов 

 

 

 

1. и 2. РАЗРЕД ПЛОЧИЧКИ РИТ 

 

 

У  току  школске  године одржано је 36 часова слободне активности 

У оквиру слободне активности  обрађене  су теме из области; 

- Лепог   понашања  

- Зравственог  и  физичког  васпитања  

- Српског језика  

- Свет око нас 

- Дечјег стваралаштва  

- Музичког  изражавања  

- Опште културе 

- Ликовног изражавања 

- Природе  

 

Обележени су значајни међународни дани ; 

Ове  теме су реализоване кроз; 

- Креативне радионице  

- Спортско рекреативне активности  

- Квизове и такмичења  

 

Основни задатак је био развијање дечјег стваралаштва   

,креативности ,маште  опште културе  и подстицање  лепог и одговорног понашања . 

 

Неке од активности ; 

Припремање за манифестацију ,, Заборављене игре ` и учествовање у њој. 

У оквиру Дечје недеље цртање на бетону (оловка црта срцем) гледање цртаог филма 

.такмичење у знању и вештинама ,организовање јесење  радионице  и изложбе , првљење 

маски и учествоваање на мскенбалу. 

- Израда новогодишњих  честитки  и украса  

- Припремање  приредбе  за школску славу Светог  Саву; 

- Израда поклона за маме 

 

 

 

 

Одељењски старешина: 

Розалија Суњог 
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3. и 4. РАЗРЕД ПЛОЧИЧКИ РИТ 

Слободне активности  20 часова. 

. 

   

Одељењски старешина: 

       Марко Рајковић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“ ПЛОЧИЦА 

ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОД. СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 
 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

СЕПТЕМБАР Пријем првака   1.9.2017.    

Заборављене игре и вештине 

23.9.2017. 

Ученици 

Наставници 

Локална самоуправа 

ОКТОБАР Обележавање Дечје недеље од 

2.10. до 6.10.2017. 

- оловка црта срцем 

- маскенбал 

- јесења радионица 

- гледање цртаног филма 

- квиз 

18.10.2017. Обележавање 

Европског дана заштите жртава 

трговине људима 

26.10.2017. Позоришна представа – 

Безбедност у саобраћају 

Ученици 

Наставници 

 

ДЕЦЕМБАР Позоришна представа "Нова 

година" 22.12.2017. 

Активности везане за прославу 

Нове године и Божића - Журка 

Наставници 

Ученици 

 

ЈАНУАР  Прослава Св. Саве  Ученици  

Наставници 

МАРТ Школско такмичење рецитатора 

7.3.2018. 

Изложба слика и цветних 

аранжмана 8.3.2018. 

Општинска смотра рецитатора -  

16.3.2018. 

Ученици 

Наставници 

 

АПРИЛ Прослава Васкрса – Фарбање и  

осликавање јаја – Изложба 

фарбаних јаја 5.4.2018. 

Пролећни карневал у Омољици – 

27.4.2018. 

Ученици 

Наставници 

Библиотекар 

 

МАЈ Прослава Дана школе 

Ђачки бисер – презентација 

Ученици 

Наставници 
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школског часописа  

Ликовни конкурс Црвеног крста " 

Крв живот значи"  

Ученици 

Новинарска секција 

 

ЈУН Завршна приредба 13.6.2018. 

Банкет комбинованог одељења 

14.6.2018. 

Банкет 4. разреда 14.6.2018. 

Ученици 

Наставници 

 

 

Веће за разредну наставу 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА ВИШИХ РАЗРЕДА  

 

 

Литерарна секција 

 

  Часове литерарне секције није могуће пратити на уобичајан начин јер се она 

одвијала углавном паралелно са редовном наставом. Чиниле су је активности које се 

односе на штампање, читање и јавно презентовање литерарних постигнућа ученика школе 

као примера добрих задатака са завидним нивоом композиције, стила,  употребе 

правописних норми, лексике. Најбољи радови штампани су и у школским новинама, а  

активности ученика се односе на писање, штампање и дигиталну комуникацију са 

наставником, после чега је следило сређивање текстова, исправке и штампање и 

објављивање најбољих радова. Чланови ове секције долазе из редова свих разреда школе. 

 

Драмска секција 

 

У току ове школске године врло активно је радила и дрмаска секција школе коју су 

чинили ученици од 5. до 8. разреда, а која као резултат има две позоришне представе: 

једну поводом прославе Дана Светог Саве, а другу поводом прославе Дана школе. Ову 

секцију броји 20 ученика школе, а водили су је наставница српског језика Данијела 

Станковић Ћулибрк (у делу приипреме представе за Дан Светог Саве) и наставник 

разредне наставе Марко Рајковић (у делу везаном за представу припреману за Дан школе 

„Знаш ти ко је мој тата“), као и наставница Тамара Ђурић која је помагала у 

реализацији активности везаних за драмску секцију. Укупно је одржано више од 40 часова 

драмске секције, што је такође немогуће прецизно избројати јер су се пробе одржавале у 

просторијама МЗ у терминима ван наставе, често и викендом и у вечерњим сатима, а 

сатницу је дириговао степен припремљености пројекта, временске и температурне прилике 

и доступност просторије.  

 

Новинарска секција 

 

 Друго полугодиште бележи и појачан рад са даровитим, али и заинтересованим 

ученицима за новинарску секцију, која је подразумевала озбиљан приступ припремању 

броја и повезивала је бројне активности наставника и ученика школе. Подразумевала је 

прикупљање, бележење, обликовање, штампање текстова, као и свакодневну међусобну 

комуникацију и комуникацију са наставницом. Активност ове секције нарочито је појачана 

током априла и до половнине маја месеца, када је забележено формалних 15 часова 
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редовних редакцијских састанака, али подразумева далеко више од тога јер су ученици 

активности везане за припрему школског листа често обављали током ускршњих и 

првомајских празника, током викенда и у слободно време, будући да су термини за 

припрему за штампу и штампање броја били фиксни и подразумевали су велику 

одговорност и рад ових ученика и сарадника. Ученици чланови новинарске секције ове 

школске године били су углавном ученици 8. разреда, укупно њих шесторо. Новинарску 

секцију ове године водила је наставница српског језика Данијела Станковић Ћулибрк, уз 

техничку подршку у вези са припремом за штампу наставника ликовне културе Сатмари 

Михаља, управе школе и осталих наставника и учитеља укључених у рад ове секције, која 

се својим обликом и разноврсношћу активности у разним фазама, бројношћу учесника у 

реализацији штампања новине, облицима учења које су ученици имали прилике да 

примене у пракси и другим особеностима приближила форми пројектне наставе. Резултат 

је потпуно промењен концепт новине Ђачки бисер, који ове године бележи свој 12. број. 

   

 

Извештај поднела: Данијела Станковић Ћулибрк 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ВИШИХ РАЗРЕДА  

  

Секција Ликовне културе се одржавала средом од 15.30 до 16.15. Рад је био отворен 

за више разреде. У току школске године одржано је 8 часа јер је било могуће одржати када 

су ученици виших разреда похађали наставу пре подне. 

На раду секције је учествовало 14 ученика који су долазили нередовно. Свако од њих  

је дошаи једном или два пута. Похвалио бих ученике 7. разреда који су радили око 5 сати 

на фарбању школске капије. То су: Тасић Милош, Радовановић Милица, Михајлов Јелена 

и Тренчић Николина. 

 

Садржаји одржаних часова су били следећи: 

1. – Планови за фарбање школске капије 

2. – Сређивање паноа на хаднику школе 

3. – Селекција радова архиве 

4. – Компијутерска обрада планова за школску капију 

5. – Сређивање паноа на хаднику школе 

6. – Ученици нису дошли 

7. – Фарбање капије – трајало је 5 сати 

8. – Спремање увода за снимак на матурској већери 

 

- Ученици су током ове школске године слали ликовне радове на следеће конкурсе: 

1.  „Шта знаш о саобрачају“ – Ковин – освојена места:  Стојков Јована (6. разред) – 1. 

место, Крстић Лука и Илић Огњен (нижи разреди) – 3. места 

2. „Крв живот значи“ – Црвени Крст – Ковин . Освојена места:  

– 1. место – Михајлов Јелена (7. разред) 

– 3. место – Ђиновић Милица (6. разред). 

 

 

                                        наставник: 

         Сатмари Михаљ 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Ваннаставне активности 

 

 

У току школске 2017/18 године одрзано су следеће ваннаставне активности: 9 часова 

припреме за такмичење, 9 такмичења, 2 кроса и 2 спортске манифестације у следећим 

терминима: 

- 25.9.2017 – 29.9.2017.У оквиру ,,Недеље спорта“ одржане су следеће активности: 

јесењи крос, међуразредно такмичење у фудбалу и одбојци, индивидуално 

такмичење у шутирању слободних бацања и стоном тенису. 

 

- 23.9.2017.-одржана је манифестација  ,,Заборављене гре,, 

 

- 26.9.2017. одржане су ,,Прве Општинске олимпијске игре“ на Чардаку на којима је 

наша школа ОШ ,,Ђура Филиповић“ из Плочице била најуспешнија. 

 

- 29.9.2017.-јесењи крос. 

 

- 15.10.2017 школски турнир у стоном тенису 

 

- 29.11.2017. припрема за општинско такмичење у одбојци. 

 

- 04.12.2017. припрема за општинско такмичење у одбојци. 

 

- 06.12.2017. припрема за општинско такмичење у одбојци. 

 

- 31.01.2018. припрема за општинско такмичење у кошарци. 

 

- 02.02.2018. припрема за општинско такмичење у кошарци. 

 

- 05.02.2018. припрема за општинско такмичење у кошарци. 

 

- 06.02.2018.- одржано је општинско такмичење у кошарци и у баскету 3 на 3 у 

Ковину. На такмичењу у кошарци наши ученици су освојили 2. место, и у 

конкуренцији дечака и у конкуренцији девојчица.  

 

- 28.03.2018. школско такмичење у атлетици 

 

- 11.04.2018. Општинско такмичење у Атлетици. Наши ученици су остварили 

запажене резултате: 3. место 7 ученика ; 2. место 9 ученика ; 1. место 3 ученика 

(Миливојев Ђорђе – 100м ; Матић Петар – скок у вис ; Тасић Милица – скок у даљ) 

 

- 17.4.2018 Окружно такмичење у атлетици у Вршцу. - 3. место 3 ученика (Миливојев 

Ђорђе – 100м ; Матић Петар – скок у вис ; Тасић Милица – скок у даљ) 
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- 13.04.2018. припрема за општинско такмичење у фудбалу. 

 

- 17.04.2018. припрема за општинско такмичење у фудбалу. 

 

- 19.04.2018. припрема за општинско такмичење у фудбалу. 

 

- 16.4.2018. Општинско такмичење за дечаке у фудбалу у Баваништу –. такмичење по 

групама, где су ученици наше школе освојили 1. место и пласирали се у финале које 

је одржано 18.4.2018. где су ученици наше школе победили и освојили 1. место на 

општинском такмичењу у фудбалу. 

 

- 20.4.2018. Окружно такмичење за дечаке у фудбалу у Ковину. на којем су 

учествовали ученици наше школе. 

 

- 11.05.2018. - крос РТС-а за све ученике од 1. до 8. разреда 

 

- 18.05.2018. - Школски пролећни крос 

 

- 7.5.2018 – 11.5.2018У оквиру ,,Недеље спорта“ одржане су следеће активности:  

7.5.2018. гостовала фудбалска екипа ОШ ,,Ј.Ј.Змај“ из Ковина (5. и 6. разред) 

9.5.2018. гостовали ученици ОШ ,,Олга Петров“ из Брестовца. Ученици су се 

такмичили у фудбалу (7. и 8. разред) у одбојци (мешовито), у кошарци (5. и 6. 

разред) и надвлачење конопца. 

 

- 11.6.2018. у нашој школи су одржане ,,Игре без граница“ Од 4 екипа које су 

учествовале, наша школа је освојила II место. 

 

- Ученици III и IV разреда наше школе су учествовали на турниру у фудбалу ,,Мали 

за велике“  

 

- Ученици V и VI разреда наше школе су учествовали на турниру у фудбалу ,,Мали 

за велике“ у Ковину и освојили су 3. Место. 

 

- Ученици VII и VIII разреда наше школе су учествовали на турниру у фудбалу 

,,Мали за велике“ у Ковину и освојили су 2. Место. 

 

 

 

 

Недеље спорта у шк.2017/2018. год. 

 

     1. полугодиште: 25.9.2017. - 29. 9.2017. 

- јесењи крос, сви ученици V - VIII.разреда 

- ,,Заборављене игре и вештине,, заинтересовани ученици свих узрастa 

- мeђуразредно такмичење у фудбалу (V -VI ; VI-VII ; VII-VIII) 

- индивидуално такмичење у стоном тенису и слободним бацањима на нивоу свих 

разреда 
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     2. полугодиште: 7.5.2017 – 11.5. 2017. 

-  турнир у малом фудбалу, ученици V - VIII разреда 

- „Игре без граница“  ученици V – VIII  разреда 

- пролећни крос, ученици су добили дипломе за освојена прва 3 места. 

- 7.5.2017. гостовала фудбалска екипа ОШ ,,Ј.Ј.Змај“ из Ковина (5. и 6. разред) 

- 9.5.2017. гостовали ученици ОШ ,,Олга Петров“ из Брестовца. Ученици су се 

такмичили у фудбалу (7. и 8. разред) у одбојци (мешовито), у кошарци (5. и 6. 

разред) и надвлачење конопца. 

 

Наставник физичког васпитања 

Горан Јеремић 

 

 

 

Извештај спортских активности  – нижи разреди  2017/18. 
 

1. полугодиште 

Недеља школског спорта  

 Између две ватре – такмичење по разредима  25.9.2017. 

 Фудбал – такмичење по разредима  26.9.2017. 

 „Мала школска олимпијада“  27.9.2017. 

 Игре у природи 28.9.2017. 

 Заборављене игре – ластиш, сколице, проласте 29.9.2017. 

Јесењи крос 29.9.2017. 

2. полугодиште 

Општинско такмичење у атлетици 10.4.2018. у Ковину.  

Суњог Елена 4. разред 2. место вортекс 

Спасић Надица 4. разред 2. место трчање 

Ивков Вељко 4. разред 2. место трчање 

Столић Алекса 4. разред 3. место вортекс 

Тасић Марија ученица 4. разреда освојила 1. место у скоку у даљ. – учествовала и на 

Окружном такмичењу  у Вршцу 

Недеља школског спорта 

 Игре у природи  7.5.2018. 

 Карате – шта знам о овом спорту  8.5.2018. 

 „Мала школска олимпијада“  9.5.2018. 

 Фудбал и кошарка   10.5.2018. 

 Пролећни крос  11.5.2018. 

 

Веће за разредну наставу 

 

 

 

КРАТКИ КУРС ФОТОГРАФИЈЕ 
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Кратки теоретски и практични курс је трима заинтересованим ученицама виших разреда 

одржао наставник техничког и информатичког образовања и инструктор фотографије 

Золтан Бисак из Иванова. 

01.02.2018.г. у школи у Иванову уз групу наших ученика, а 19.04. и 26.04. у школи и 

шетњом у Плочици, укупно 6 сати. 

  Ученица 5. Разреда Љубица Парлић је фотографијом напревљеном на практишном курсу 

освојила главну награду на конкурсу ЗЗЈЗ Панчево. 

 

 

 

 

Табеларни преглед ЧОС-а  и осталих облика О-В рада од I до IV разреда на крају 

школске 2017/2018. године 

 

 

Н
ас

та
в
н

и
  
  
  

ч
ас

о
в
и

  

У
 ш

к
о
л
ск

о
ј 

го
д

и
н

и
 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

Допунска 

настава 

Додатни 

рад 

                Слободне активности   

ЧОС 

друштв. техн. хум. спорт. култ. 

О
д

р
ж

ан
о

 

 

I 

44 : 

21српски ј  

21 матем. 

  2 сон 

/ 36 36 

 

II 

44 : 

21српски ј  

21 матем. 

  2 сон 

/ 36 36 

III 44: 

21српски ј  

21 матем. 

  2 пид 

/ 36 36 

IV 48 : 

22српски ј 

20 матем. 

  2  пид 

  4  енгл. ј 

36 матем. 36 36 

РИТ 

(I, II) 

(III,IV) 

 

 

44 

44 

/                                      

                                 36 

36 

 

36 

36 

укупно 

часова 

268 36 216 216 
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У школској 2017/2018  години је укупно од  I до IV разреда одржано 216 часова одељењ. 

старешина (ЧОС) и 520 часова осталих облика образовно-васпитног рада, и то : 

268 часова допунске наставе, 36 часова додатне наставе и 216 часова слободних 

активности.  

 

 

 

 

Табеларни преглед осталих облика О-В рада од V до VIII разреда на крају школске 

2017/2018. године  

 

ш
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/1
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                ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Допунска 

настава 

Додатни рад                 Слободне активности Припремна 

настава 

ЗИ и ПИ друшт техн хум спорт културне 

О
д

р
ж

а
н

о
 

у
к

у
п

н
о
 ч

а
со

в
а

 

  
  
  
  
  
 у

 ш
к

.г
о
д

и
н

и
 

-српски ј.:30 

-енгл. ј. :37 

-фран.ј.:19 

-истор:12 

-матем.:69 

-геогр.:32 

-хемија: 8 

-физика: 8 

-биолог:21 

-српски ј.:37 

-енгл. ј. : 0 

-фран.ј.:14 

-историја:2 

-матем.:8 

-геогр.:30 

-хемија: 5 

-физика: 6 

-биолог: 3 

 

/ / / 

 

-секци- 

ја 

-драмско-

рецитато- 

рска 

секција: 

69 
-новинар- 

ска 

секција: 15 

-ликовна 

секција: 

8 

 

ЗИ:  

-српски ј.:40 

-матем.:25 

-историја:5 

-геогр.:11 

-хемија: 7 

-физика: 7 

-биолог: 6 

ПИ: 

-енгл. ј. : 10 

-фран.ј.:20 

-историја:10 

-матем.:10 

-геогр.:20 

 

 

укупно 

часова   
236 105 0 0 0 19 92 ЗИ: 101 

 

ПИ:70 

УКУПНО 236 105 111 171 

 

 

 

 

У школској 2017/2018. години, са часовима који су одржани за време зимског распуста, је 

укупно од V до VIII разреда одржано 623 часа осталих облика образовно-васпитног рада, и 

то : 

236  часова допунске наставе, 105 часова додатног рада, 171 час припремне наставе за 

полагање испита ( завршни, поправни) и 111 часова слободних активности. 
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У школској 2017/2018. години је укупно  од I до VIII разреда одржано 1143 часа осталих 

облика образовно-васпитног рада, и то : 

504  часа допунске наставе, 141  час додатног рада, 171  час припремне наставе за 

полагање испита ( завршни, поправни) и 327 часoва слободних активности.  

 

ЧОС није изражен кроз укупан број часова осалих облика, а реализован је кроз 216 часова 

у нижим разредима, што се види у табеларном прегледу, и кроз 142 часа у вишим 

разредима. Укупно ЧОС  од I до VIII разреда – 358  часова. 

 

 

Евиденција ЧОС-а са ученицима I до VIII разреда вођена је у Дневницима ОВ рада сваког 

одељења. 

  

Евиденција Осталих облика образовно – васпитног рада са ученицима од  I до V разреда  

вођена је у Дневницима ОВ рада сваког одељења.  

Евиденција Осталих облика образовно – васпитног рада са ученицима од VI до VIII 

разреда вођена је у два Дневника осталих облика ОВ рада у другом циклусу основног 

образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину.  

Задужено лице за праћење исправности вођења Дневника била је педагог школе. 

 

За ГИ на основу евиденције у поменутим Дневницима:  

педагог школе, Жељка Бадрић 

 

 

 

 

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

васпитним установама  

 
Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  у шк. 2017/2018. 

години 

 

 

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

 

1. Живанка Јованов Петровић, директор школе, координатор тима 

2. Бадрић Жељка, педагог 

3. Јеремић Горан, наставник физичког васпитања 

4. Стојков Ђурђевка, наставник разредне наставе 

5. Мирјана Мицић, наставник математике 

6. Јованов Јасмина, члан Савета родитеља 

 

 

Школску 2017/2018. годину, школа је започела Школским програмом за први и други циклус 

образовања у који је имплементиран Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања ( кроз садржаје наставних и ваннаставних активности ). Школски програм садржи и 

Програм превенције других облика ризичног понашања. 
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Школа има израђен  Програм установе за заштиту деце 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 података и извештавање 

Наставничког већа,Савета родитеља, Школскаог одбора  и надлежне Школске управе. Школску 

годину смо такође започели са израђеним Годишњим планом активности тима у школској 

2017/2018. год. којег су чланови тима израдили почетком септембра , а наставничко веће усвојило. 

Ове године је план проширен превентивним програмом “Основи безбедности деце“ које реализују 

сарадници из МУП-а са ученицима 4. и 6. разреда, у трајању од 8 часова. 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања 

дискриминације и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, 

употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка делинквенција, саставни су 

део школског програма и остварују се у складу са Законом. 

 

 

САСТАНЦИ ЧЛАНОВА ТИМА 

 

 У првом полугодишту школске 2017/2018. године одржана су 4 састанка , а у другом 1, укупно 5 

састанака, којима је присуствовала већина чланова Тима.  О састанцима се води евиденција а на 

седницама НВ Тим подноси извештај по плану. 

 На састанцима тима смo: израдили годишњи план активности Тима за школску 2017/2018. год.; 

упознали новог члана који је уједно и одељењски старешина са радом и обавезама у Тиму; се 

уппознали са Евиденцијом насилног понашања од 25.09.2017.г., дел. Бр. 523/2, разматрали и 

одредили ниво насилног понашања те израдили ОПЗ; пратили оствареност ОПЗ; се упознали са 

дописом ОУ Ковин о активностима удружења „ Центра за пружање подршке породици-Умем 

боље“ из Гаја на реализацији пројекта „ Од игре до зависности“ са ученицима 8, разреда;  се 

упознали са дописом министра Шарчевића од 13.11.2017. године( 610-00-01745/2017-07), 

размотрили предложено и сугерисали одржавање родитељских састанака са посебном тачком 

дневног реда-Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када 

се насиље деси; 

се упознали са извештајима одељењских старешина I –VIII р.(о превенцији и интервенцији у 

одељењима, те сарадњи са родитељима, који су саставни део овог извештаја) и  извештајем о раду 

ученичког парламента на крају првог и на крају другог полугодишта. 

 

ПРЕВЕНТИВНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

На крају оба 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 похађа 12 ученика 

 

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 

*Ученици су направили  одељењска правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 
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*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

 

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

 

Слободна активност: 

1.Обилазак и упознавање школе 

2.Мој друг, другарица 

3.У свету постоји једно царство 

 

ЧОС: 

1.Правила понашања у школи 

2.Увредљиви надимци 

3.Школа без насиља 

4.Бонтон 

5.Дигитално насиље 

6.О стиду и срамоти 

7. Ја у мом одељењу 

8. Сличности и разлике 

Српски језик: 

1. Моја учионица 

2. Од куће до школе 

3.На игралишту 

 4.Није тешко бити фин 

5.Ми смо тим 

6.Јабука-Драган Лукић 

7.Добар друг ти вреди више-Перо Зубац 

Свет око нас: 

1.Потребно нам је 

2. Осећам 

3. Породица 

4.Школа 

5.Од куће до школе 

*У оквиру Дечје недеље одржане су следеће активности: 

Оловка црта срцем , Гледање цртаног филма, Квиз знања, Јесења радионица , Маскенбал 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржано је  5 родитељских састанака и 24 индивидуална  разговора . 

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. 

На основу препоруке министра, 12.12. 2017. год. одржан је и родитељски састанак на тему 

„Превенција насиља,посебни ризици и мере заштите, као и реаговање  у случају када се насиље 

деси“.Родитељском састанку је присуствовало 7 родитеља.  

    

У првом разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

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: 
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1.Како решавати сукобе 

2.Поштујемо различитости 

3.Развијање позитивних ставова 

4.Школа без насиља 

5.Како сарађујемо 

6.У свету постоји једно царство 

7. Школа без насиља 

СЛОБОДНА АКТИВНОСТ 

1. Како контролисати бес 

Српски језик: 

1.Рђава шала-народна прича 

2.Тужибаба-Д. Радовић 

3.Лепа реч гвоздена врата отвара 

4.АУ,што је школа згодна-Љ. Ршумовић 

5.Зец и вук-Т.Славковић 

6.Два јарца-Д.Обрадовић 

7. Две козе- Д.Обрадовић 

8.Два друга-Л.Толстој  

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и 27 индивидуалних разговора . 

 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 1.разреду у другом полугодишту шк.2017/2018. године није  забележен ниједан  облик насиља . 

 

 

 

                                                                         Учитељица: Милованов Јасмина 

 

II разред 

 

Други разред похађа 10 ученика 

 

1.Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су  упознати са правилима понашања и Посебним протоколом за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

*Ученици су направили наша одељењска правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

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

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

Слободна активност: 

1.Чаробне приче 

2. Животиње и ми 

3.Обележавање Дечје недеље 

4.У свету постоји једно царство 
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ЧОС: 

1.Срећан почетак 

2.Формулисање одељенских правила 

3.Е баш хоћу лепо да се понашам 

4.Међународни дан толеранције-сви смо исти, а различити 

5.Дигитално насиље 

Српски језик: 

1.Једнога дана-Љубивоје Ршумовић 

2.Патак и жабе- Ј.Ј. Змај 

3.Школа- Драган Лукић 

4.Два писма- Александар Поповић 

5. Правила понашања у школи- говорна вежба 

6. Седам прутова- народна приповетка 

*У оквиру Дечје недеље одржане су следеће активности: 

Оловка црта срцем, гледање цртаног филма, гледање позоришне представе „ Боже, на кога ли је 

ово дете“, маскенбал, квиз знања и јесења радионица. 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка и 17  индивидуалних разговора. 

Родитељи су благовремено упознати са: 

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, Правилима понашања у 

школи и учионици и обавезама и правима ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама и активностима у вези са насиљем. 

На основу препоруке министра одржан је и родитељски састанак на тему „Превенција 

насиља,посебни ризици и мере заштите, као и реаговање  у случају када се насиље деси“. 

У одељењу 2. разреда није било никаквих облика насиља , па самим тим ни интервентних мера. 

           

1.Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА 

 

*Ученицима се често указивало на поштовање  правила  понашања и одредбе  Посебног протокола 

за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

*Ученицима је указивано на поштоваље наших одељењских правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

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

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

Слободна активност: 

1.Није тешко бити фин 

2.Чувајмо планету- она ће чувати нас 

3.Дрво пријатељства 

 

ЧОС: 

1.Како се треба понашати ван школе 

2.Како корисно употребити слободно време 

3.Сукоби- конструктивно решавање сукоба 
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4.Како да помогнем другу који слабије учи- сарадња и узајамно подржавањ 

 

Српски језик: 

1.Свети Сава, отац и син- народна прича 

2.Три брата- браћа Грим 

3.Песма за мамине очи- М. Алечковић 

4.Пас и његова сенка- Д. Обрадовић 

5. Лисица и гавран- народна басна 

6. Коњ и магарац- народна басна 

7.Лакоми мечићи- народна прича 

8.Биберче- народна бајка 

9.Бајка о рибару и рибици- А. С. Пушкин 

10.Марко Краљевић и орао- народна песма 

11.Доживљаји мачка Тоше- Бранко Ћопић 

12.Шаренорепа- Г. Олујић 

13.Петоро браће- Х. К. Андерс 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска  састанка и 12 индивидуалних разговора. 

 

У одељењу 2. разреда ни у 2. полугодишту није било никаквих облика насиља , па самим тим ни 

интервентних мера. 

           

 

                                                                                        Учитељица:  Виолета Ђорђевић 

                                                            

     

III разред 

  

 

Трећи разред похађа 13 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,дружење, секције 

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

Слободна активност: 

 

1.Дан здравља 

2. Чувамо планету која чува нас 

3.Пролеће и моја осећања 

4.Дрво пријатељства 

5.У здравом телу здрав дух 

6.Игре по избору ученика 

7. Припрема завршне приредбе 
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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 

Брига о здрављу 

У сусрет Новој години – моје жеље 

 

 

Српски језик  

 

Љубивоје Ршумовић Домовина се брани лепотом 

А. Лингрен, Пипи Дуга Чарапа 

Максим Горки, Врапчић 

Бранко Ћопић Мачак отишао у хајдуке 

Јованка Јоргачевић, Никад два добра 

Бранко Радичевић Самоћа 

Браћа Грим Пчелиња матица 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка и 12 индивидуалних разговора. 

На основу препоруке министра, одржан је и родитељски састанак на тему „Превенција 

насиља,посебни ризици и мере заштите, као и реаговање  у случају када се насиље деси“. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

                                                                                        Учитељица:  Ђурђевка Стојков 

 

 

 

  IV разред 

 

Четврти разред похађа 18 ученика 

 

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 

*Ученици су направили  одељењска правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

 

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

Слободна активност: 

1.Поново у школи- правила понашања ученика 

2.Чаробне речи 

3.Обележавање Дечје недеља 



 66 

4.У свету постоји једно царство 

ЧОС: 

1.Моја права и обавезе 

2.Увредљиви надимци 

3.Правила понашања( кршење,реституција) 

4.Весело одељењско  дружење – новогодишња журка 

Српски језик: 

1. Друг другу-Д.Лукић 

2. Кад би мени дали-Б.Црнчевић 

3.Прича о животињама-Међед, свинја и лисица 

4.Босоноги и небо 

5.Јуначка песма-М.Антић 

Природа и друштво: 

1.Ми смо деца једног света 

2. Спознај себе 

3. Основи здравог живота 

4.Одговоран однос према себи и другима 

*У оквиру Дечје недеље одржане су следеће активности: 

Оловка црта срцем , Гледање цртаног филма, Квиз знања, Јесења радионица , Маскенбал 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка и 16 индивидуалних разговора . 

Родитељи су још једном  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. 

На основу препоруке министра, 12.12. 2017. год. одржан је и родитељски састанак на тему 

„Превенција насиља,посебни ризици и мере заштите, као и реаговање  у случају када се насиље 

деси“.Родитељском састанку је присуствовало 8 родитеља.  

  

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 4.разреду у првом полугодишту шк.2017/2018. године забележени су следећи облици насиља из 

првог нивоа: 

-физичко насиље – гурање,шутирање,гађањe,саплитање 

-  емоционално,психичко насиље- ометање наставе причањем, ругање 

Код 3 ученика били су чести неки од наведених облика насиља. 

 

Предузете мере и активности 

 

После сваког вида насиља разредни старешина је обављао разговор са ученицима који су вршили 

насиље. 

Појачан је саветодавно-васпитни рад разредног стаесшине са ученицима који су вршили насиље, 

кроз  адекватне теме на ЧОС-у и другим предметима,кроз индивидуалне разговоре,кроз упућивање 

ових ученика на спорт и дружење. 

Потражена је помоћ педагога.Педагог је обавио разговор са двојицом ученика. 

 

Родитељи су благовремено били обавештавани о овим проблемима.Разредни старешина је обављао 

разговор са родитељима.Директор и педагог  су обавили разговор са родитељима двојице ученика. 

На крају првог квартала Писмена опомена одељењског старешине изречена је шесторици 

ученика.На крају првог полугодишта Писмену опомену  одељењског старешине имају четворо 

ученика, док  је код два ученика дошло до позитивних промена у понашању ,па је њима укинита 

писмена опомена. 
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Ефекти предузетих мера 

Предузете мере су смањиле насилно понашање ученика.Са ученицима који су вршили насиље 

наставиће се саветодавно-васпитни рад и у другом полугодишту .Тако да ће се ефекти предузетих 

мера даље пратити. 

 

 

 

 

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.Другарство 

2.Како решити конфликте 

3.Лепа реч гвоздена врата отвара 

4.Мала одељењска прослава  завршетка школске године 

 

Српски језик: 

1.Мрав добра срца,Бранислав Црнчевић 

2.Најбоље задужбине,народна прича 

3. Златно јагње,Светлана Велмар Јанковић 

4.Стефаново дрво, Светлана Велмар Јанковић 

5.Прича о дечаку и месецу,Бранко В. Радичевић 

6.Чик,да погодите зашто су се посвађала два златна брата,Добрица Ерић 

7. Хајди,Јохана Шпири 

8.Ружно паче,Ханс Кристијан Андерсен 

9. Пепељуга,народна бајка 

10. Мали принц,Антоан де Сент Егзипери 

11.Олданини вртови,Гроздана Олујић 

У оквиру факутативног предмета  Основи безбедности деце обрађене су следеће теме: 

1.Безбедност деце у саобраћају 

2.Полиција у служби грађана 

3.Насиље као негативна друштвена  појава 

4.Превенција  и заштита деце од злоупотребе  дрога и алкохола 

5.Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

6. Превенција  и заштита деце од трговине људима 

7.Заштита од пожара 

8.Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка и 12 индивидуалних разговора . 

 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 4.разреду у другом полугодишту шк.2017/2018. године забележени су следећи облици насиља из 

првог нивоа: 

-физичко насиље – гурање,гађањe 

-  емоционално,психичко насиље- ометање наставе причањем, ругање 
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Наведени облици насиља  нису били чести и били су присутни код 4 ученика. 

 

 

Предузете мере и активности 

 

После сваког вида насиља разредни старешина је обављао разговор са ученицима који су вршили 

насиље. 

Појачан је саветодавно-васпитни рад разредног стаесшине са ученицима који су вршили насиље, 

кроз  адекватне теме на ЧОС-у и другим предметима,кроз индивидуалне разговоре,кроз упућивање 

ових ученика на спорт и дружење. 

Родитељи су благовремено били обавештавани о овим проблемима.Разредни старешина је обављао 

разговор са родитељима. 

 Код четворице ученика,који су имали изречену писмену опомену одељењског старешине, дошло 

је до позитивних промена у понашању ,па је њима укинита ова васпитна мера  на крају  другог 

полугодишта.  Тако да на крају другог полугодишта немамо изречене васпитне , ни васпитно –

дисциплинске мере. 

Ефекти предузетих мера 

Предузете мере су смањиле насилно понашање ученика, тако да на крају другог полугодишта 

немамо изречене васпитне , ни васпитно –дисциплинске мере. 

                                                                                           

 

                                                                                            Одељењски старешина: 

                                                                                                       Боркица Милованов 

 

 

                                                                                                            

   

ПЛОЧИЧКИ РИТ 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ  I и II РАЗРЕДА 

похађа 5 ученика 

 

У  првом  и  другом  разреду током   првог полугодишта школске 2017/18. године 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 провучена је превенција насиља   кроз  следеће  садржаје: 

 

СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

Чаробне речи 

Обележавање  Дечје недеље 

 Рад на комјутеру 

Читање народних  умотворина  

Читање дечје штампе 

 Представа  за децу 

У свијету постоји једно царство 

 

ЧОС 

Обележавање  дечије  недеље 

Шта   је све насиље 

Дигитално  насиље 
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Увредљиви  надимци 

Школа  без  насиља  

Имамо права и обавезе 

Кад  порастем бићу 

Планирање  дневних  активности 

Навике и понашања  за здрав  живот 

 

 

У  првом  и  другом  разреду током    другог  полугодишта школске 2017/18 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  

Читање дечје штампе 

 Представа  за децу 

У свијету постоји једно царство 

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 алкохол и пушење 

 

 

 

Одељењски старешина: 

                                                                                    I и II РАЗРЕДА , Розалија Суњог  

 

 

 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ  III и IVРАЗРЕДА 

похађа 5 ученика ( 1 по ИОП2 ) 

 

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

Слободна активност: 

1.Дан здравља 

2. Чувамо планету која чува нас 

3.Пролеће и моја осећања 

4.Дрво пријатељства 

5.У здравом телу здрав дух 

6.Игре по избору ученика 

7. Припрема завршне приредбе 

 

ЧОС: 

Правила понашања у школи 

Мој радни дан 

Стицање основних хигијенских навика 

Школа без насиља 

Дечија недеља 

Увредљиви надимци 

Бонтон 

Дигитално насиље 

О стиду и срамоти 

Ја у мом одељењу 

Победник-медаља 

Сличности и разлике 

Поносим се што… 

Д као другарство 

Игре на снегу 

Српски језик 

3. разред 

 

Љубивоје Ршумовић Домовина се брани лепотом 

А. Лингрен, Пипи Дуга Чарапа 

Максим Горки, Врапчић 

Бранко Ћопић Мачак отишао у хајдуке 

Јованка Јоргачевић, Никад два добра 

Бранко Радичевић Самоћа 

Браћа Грим Пчелиња матица 

 

4. раѕред 

 

Јесен Војисслав Илић 

Град Јанко Веселиновић 

Позно јесење јутро Исидора Секулић 

Кроз васиону и векове Милутин Миланковић 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка и 9 индивидуалних разговора. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан облик насилног понашања.   

 

 

 

3. разред 2 ученика 

4. разред 3 ученика 
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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, секције 

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

Слободна активност: 

 

1.Дан здравља 

2. Чувамо планету која чува нас 

3.Пролеће и моја осећања 

4.Дрво пријатељства 

5.У здравом телу здрав дух 

6.Игре по избору ученика 

7. Припрема завршне приредбе 

ЧОС: 

 

Како се треба понашати ван школе 

Није тешко бити фин 

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 

Прослава Дана школе 

Разговор о екскурзији-припрема 

Утисци са екскурзије 

Смеха, смеха и смеха деци 

Лепа реч и гвоздена врата отвара 

Радујемо се распусту и договор о активностима у току лета 

 

Српски језик 

Љубивоје Ршумовић Домовина се брани лепотом 

А. Лингрен, Пипи Дуга Чарапа 

Максим Горки, Врапчић 

Бранко Ћопић Мачак отишао у хајдуке 

Јованка Јоргачевић, Никад два добра 

Бранко Радичевић Самоћа 

Браћа Грим Пчелиња матица 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и 12 индивидуалних разговора. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан облик насилног понашања.              
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Одељењски старешина:        

III и IV РАЗРЕДА, Марко Рајковић 

 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-у У НИЖИМ РАЗРЕДИМА: 

  

Један ученик комбинованог одељења из Плочичког рита који се образује по Иоп-2 похађа 4. 

разред, ређе запада у конфликтне ситуације које се могу контролисати у оквиру одељења;  

Двоје ученика комбинованог одељења из Плочичког рита који се образују по Иоп-1 похађају 

2. разред, ређе западају у конфликтне ситуације које се могу контролисати у оквиру одељења; 

   

 

V-VIII разреда 

 

V разред 

 

Пети разред похађа 17 ученика 

 

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 

 Ученици су направили  одељењска правила 

 Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

 

 

 Тема Насиље разматрана је у оквиру  часова одељенског старешине. 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 4 родитељска састанка и 13 индивидуалних разговора . 

Родитељи су још једном  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. 

На основу препоруке министра, 11.12. 2017. год. одржан је родитељски састанак на тему 

„Превенција насиља,посебни ризици и мере заштите, као и реаговање  у случају када се насиље 

деси“. Родитељима је одржана презентација у циљу превенције насиља, злостављања и 

занемаривања ученика. Родитељском састанку је присуствовало 6 родитеља.  

  

2. Интервентне мере 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 5.разреду у првом полугодишту шк.2017/2018. године забележени су следећи облици насиља из 

првог нивоа: 

-физичко насиље – гурање, гађањe 

 - емоционално,психичко насиље- ометање наставе причањем, називање погрдним именима 

 

 

Предузете мере и активности 
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После сваког вида насиља разредни старешина је обављао разговор са ученицима који су вршили 

насиље. 

Појачан је саветодавно-васпитни рад  разредног старешине са ученицима који су вршили насиље, 

кроз  адекватне теме на ЧОС-у и кроз индивидуалне разговоре.  

  

Родитељи су благовремено били обавештавани о овим проблемима. 

 

 На крају првог квартала Писмена опомена одељењског старешине изречена је двојици ученика а 

Укор одељенског старешине и врло добро владање једном ученику . На крају првог полугодишта 

Укор одељењског старешине изречен је још једном ученику, док  је код  једног ученика дошло до 

позитивних промена у понашању , па је њему укинита писмена опомена. 

 

Са ученицима који су вршили насиље наставиће се саветодавно-васпитни рад и у другом 

полугодишту.  

 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

 Ученици су  поново 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 одељенског старешине. Ученици су 

учествовали у свим активностима које су за циљ имале стварање и неговање климе 

прихватања, толеранције и уважавања. 

 Неке од тема (ЧОС): 

1. Сузбијање насиља и агресивности 

2. Ружне речи, увредљиви изрази 

3. Култура понашања на јавном месту 

4. Како ме други виде 

5. Дан школе- школа какву желим 

 
СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и  обављено 10  индивидуалних разговора . 

Родитељи су још једном  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. 

 

2. Интервентне мере 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 5.разреду у другом полугодишту шк.2017/2018. године забележени су следећи облици насиља из 

првог нивоа: 

-физичко насиље – гурање, гађањe, шутирање 

 -  емоционално,психичко насиље- ометање наставе причањем, вређање 

Предузете мере и активности 

 

После сваког вида насиља разредни старешина је обављао разговор са ученицима који су вршили 

насиље. 
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Појачан је саветодавно-васпитни рад  разредног старешине са ученицима који су вршили насиље.  

 

  

Родитељи су благовремено били обавештавани о овим проблемима. Разредни старешина је 

обављао разговор са родитељима.Директор и педагог  су обавили разговор са родитељима тројице  

ученика. 

 На крају трећег квартала Укор одељењског већа  изречен је једном ученику. На крају 2. 

полугодишта Укор одељењског старешине изречен је једном ученику. 

 

                                                                                            

                                                                                            

Одељењски старешина: 

                                                                                        Мирјана Мицић 

 

 

 

VI разред 
 

Шести разред похађа 22 ученика 

 

1. Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА  

Ученици су упознати са:  

 облицима насилног понашања 

 правилима понашања ученика  

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

 Вођени су индивидуални разговори са ученицима 

 Вођени су разговори са ученицима на ЧОС-у 

 На часовима одељењског старешине, а у вези са превенцијом насиља, обрађене су следеће 

теме: 

- Како реагујемо на насиље 

- Спречимо вршњачко насиље 

- Превенција дигиталног насиља 

 

 

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 

Одржан је родитељски састанак на тему „Певенција насиља, посебни ризици и мере заштите, као и 

реаговања у случају када се насиље деси“ 

Вођени су индивидуални разговори са родитељима ученика који бирају насилно решавање 

конфликта. 

 

     2. Интервентне мере 

 

 Забележени су следећи облици насилног понашања из I нивоа: 

 ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ (задиркивање) 

 ФИЗИЧКО НАСИЉЕ (гурање, ударање,повлачење за мајицу,гађање папирићима) 
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 ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (називање погрдним именима, вређање, 

причање за време часа) 

 СОЦИЈАЛНО НАСИЉЕ (добацивање, насилно дисциплиновање) 

 

 

У току овог полугодишта забележен је одређен број случајева насилног понашања. Одређен 

број конфликата био је између ученика одељења и ученика који је уписан на почетку школске 

године К. М. Због конфликта К. М. и П. М. где је дошло до хватања за врат од стране К. М. 

према П. М. састао се Тим ѕа заштиту ученика од насиља и уведен је Оперативни план заштите 

ученика . Мере предузете планом су дале резултате и план зашите се укида на крају првог 

полугодишта. Било је потребно време да ученици прихвате новог ученика као и то да ученик 

К. М. научи нове мирне начине решавања конфликта. Одељењски старешина је реаговао и 

водио разговор са одељењем и са појединим ученицима када су се јављали облици насилног 

понашања. 

 

3. Ефекти предузетих мера 

Ученици се више уважавају и покушавају да пронађу ненасилне начине решавања конфликата. 

Ученици су прихватили новог ученика и немају конфликата са тим учеником. Ученици се 

обраћају одељењском старешини када не могу да нађу мирно решење спора. 

      

 

Извештај о насиљу 

Крај другог полугодишта школска 2017-2018.година 

 

2. Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА  

Ученици су упознати са:  

 облицима насилног понашања 

 правилима понашања ученика  

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

 Вођени су индивидуални разговори са ученицима 

 Вођени су разговори са ученицима на ЧОС-у 

 На часовима одељењског старешине, а у вези са превенцијом обрађене су следеће теме: 

- Мере заштите на друштвеним мрежама 

- Асертивна комуникација 

- Решавање конфликата ненасилним путем 

 

 

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 

 

     2. Интервентне мере 

 

 Забележени су следећи облици насилног понашања из I нивоа: 

 ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ (задиркивање, вређање) 
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У току овог полугодишта забележен је безначајан број случајева насилног понашања.Ученици 

су социјализовани и умеју да решавају конфликте међу собом.  

 

3. Ефекти предузетих мера 

Ученици се више уважавају и покушавају да пронађу ненасилне начине решавања конфликата. 

Ученици су деефинитивно свеснији да морају да се понашају одговорније и конфликте 

решавају више асертивним путем. 

 

 

 

Одељењски старешина: Корана Долић Гаврић 

 

 

VII разред 

 

Седми  разред похађа 27 ученика 

 

1. Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 
1. Ученици су упознати са правилима понашања у школи, са својим правима, 

обавезама и одговорностима; 

2. Ученици су упознати са облицима насилног понашања као и са садржајем 

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

3. У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

4. Ученици су упућивани на следеће активности: спорт,  дружење, секције; 

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

обрађене су следеће теме: 

- Разговор о одељенским и школским правилима понашања  

- Ненасилно решавање проблема 

- Двадесет ствари које можеш да учиниш уместо да узвратиш силом – учионица 

без насилништва 

- Превенција дигиталног насиља – 6 радионица 

 

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; 

 

- Одржан је родитељски састанак, 6.12.2017. са посебном тачком дневног 

реда – ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ПОСЕБНИ РИЗИЦИ И МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ КАО И РЕАГОВАЊА У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НАСИЉЕ 

ДЕСИ. Родитељима је приказана презентација и упознати су са 

дефиницијама насиља, врстама насиља као и мерама и заштитама у 

случају истог. 
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   Индивидуални разговори са родитељима. 
 

 

2. Инретвентне мере 

 

   ФИЗИЧКО НАСИЉЕ (гурање, саплитање, ударање) 

 ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање, непримерни  

коментари, оговарање, вређање, етикетирање) 

 

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

насиље од стране одељенског старешине и педагога и директора школе; 

- После сваког вида насиља разредни старешина је обавио разговор са 

ученицима који су вршили насиље, као и са родитељима. 

- Ученику Д.С. је због непримерног понашања према другу и 

наставницима изречен укор одељенског старешине и смањена оцена из 

владања (врло добро) на крају 1.полугодишта. 

Ученик М.М. се  непримерно понашао према другу и наставницима, и 

такво понашање кажњено је Укором Одељенског већа, као и смањењем 

оцене из владања (добар) на крају III квартала школске 2017/18.године. 

Упркос индивидуалним разговорима са родитељима и учеником и 

указивања на погрешно понашање, ученик М.М. поново се непримерно 

понашао према другу Ј.П. У том случају непримерног понашања, које се 

може сврстати у 2. ниво насиља (ударање, гурање), против ученика 

М.М. покренут је васпитно-дисциплински поступак и ученик је кажњен 

укором Наставничког већа и смањењем оцене из владања 

(задовољавајуће).  
- Педагог школе је упознат са тим облицима насиља и такође је водио појачан 

васпитни рад са ученицима и родитељима ученика. 

 

 

  Предузимане мере су позитивно утицале на понашање, како ученика који су вршили насиље, тако 

и осталих ученика у одељењу 

 

 

 Одељенски старешина 

 

Теа Тот 

 

 

VIII разред 

 

Осми разред похађа 18 ученика 

 

 

1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

6. Ученици су упознати са облицима насилног понашања; 

7. У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  
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8. Ученици су се упућивали на следеће активности: спорт,  дружење, секције; 

9. Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

10. На часовима одељењског старешине обрађене су следеће теме: 

- Агресивно понашање и како га сузбити 

- Ненасилно решавање проблема 

- Понављање дигиталног насиља 

- Поштујући себе, поштујем и друге у виду превенције 

- Правила добре комуникације 

- Штетност пушења, алкохола, дроге као потенцијални узрок насиља 

- Стресне ситуације и како их превазићи. 

- Бес и како са њим 

- Шта подразумевамо под злостављањем и занемаривањем других особа 
                  

 

СА РОДИТЕЉИМА 

  

- Одржани су родитељски састанци.  

- Родитељи су упознати са облицима насилног понашања. 

- Индивидуални разговори са родитељима. 

- Позив родитеља на разговори са разредним старешином. 

 

2. Интервентне мере 
 Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

1. ФИЗИЧКО НАСИЉЕ  (гурање, ударање, саплитање) 

2. ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање, вређање) 

 

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

одељенског старешине и педагога школе; 

2. после сваког вида насиља разредни старешина  је обавио разговор са ученицима који су 

вршили насиље. 

3. ученици који су учествовали у насиљу I нивоа ( Ј.Д.,  Н. Н.) на крају првог полугодишта им 

је изречен укор одељењског сатрешине (врлодобро владање)  

Разговор је позитивно утицао на решавање проблема. 

4. Предузимане мере су позитивно утицале на понашање, како ученика који су вршили 

насиље, тако и осталих ученика у одељењу.  

5. Одржана је презентација за превенцију и заштиту деце од насиља на којој су присуствовали 

родитељи и упознати су од стране старешине. 

 

ЗАКЉУЧАК:  

           

У току првог полугодишта школске 2017/18. године било је велики број случајева 

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. Свака ситуација је успешно решена и дала позитивне резултате 

поготово након сарадње са родитељима. 

          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. 
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Одељ. старешина : Горан Јеремић 

 

 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-у У ВИШИМ РАЗРЕДИМА: 

 

Један ученик који се образује по Иоп-2 похађа 5. разред, често запада у конфликтне 

ситуације са другарима које се могу контролисати у оквиру одељења,  али има и тренутака 

када не обраћа пажњу на правила понашања; 

 Једна  ученица која се образује по Иоп-2 похађа 6. разред нема већих проблема са осталим 

ученицима тј. не понаша се насилно нити доживљава насиље , али присутан је проблем 

нередовности на настави, тако да су родитељи пријављени надлежном органу;У другом 

полугодишту није долазила у школу. 

 Један ученик који се образује по Иоп-2 похађа 6. разред, ретко запада у конфликтне 

ситуације са другарима које се могу контролисати у оквиру одељења; 

 

   

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 педагог школе. 

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

 

Педагог 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. 

 

 Директор води евиденцију о вођеним васпитно-дисциплинским поступцима.  

У првом полугодишту није било вођења васпитно-дисциплинских поступака ради тежих повреда 

обавеза ученика које су повезане са  насилним  понашањем. 

У другом полугодишту , у јуну, је вођен један васпитно-дисциплински поступак ради повреде 

забране насиља, прописане чланом 111. Став 6. Закона. 

                      

         

        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. 

 

*13. септембра је ученицима 1. разреда одржано пригодно предавање „ Безбедност деце у 

саобраћају“ у реализаци саобраћајне полиције и Црвеног Крста 

*Обележен је 18. Октобар- Дан жртава трговине људима,  кроз основно информисање ученика 

*26. и 27, октобра су за ученике 1. и 2. разреда одржане позоришне представе у организацији 

Савета за безбедност саобраћаја 

*Кроз пројекат МПНТР-а и МУП-а „Основи безбедности деце“ , реализоване су 

радионице/предавања са ученицима 4. и 6. разреда на часовима ЧОС-а: Полиција у служби грађана, 

Превенција и заштита деце од злоупотребе дроге и алкохола, Заштита од пожара и Безбедност деце 

у саобраћају. У другом полугодишту - Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

Насиље као негативна друштвена појава, Превенција и заштита деце од трговине људима и 

Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

 

* Кроз пројекат удружења „Центар за пружање подршке породици-Умем боље“, који је подржала 

Општина Ковин, реализоване су радионице/предавања са ученицима 8. разреда као ваннаставне 
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активности: Шта треба да знам о дрогама и Од радозналости до зависности. У другом полугодишту 

- Кућне дроге и зависност од интернета и Шта када ме неко наговара на оно што не желим. 

 

*25. и 26. новембра 2017. г. троје ученика 7. разреда прошло је обуку у просторијама ЦК Ковин за 

реализацију Програма Промоцвије хуманих вредности са ученицима нижих разреда. 

                                                                                                                 

 

САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 

  

    Тим за заштиту деце/ученика од насиља је директору и установи на седници Наставничког већа 

28.12.2017.године,   и 26.06.2018. године поднео извештај на  крају првог и другог полугодишта . 

 

 

Од школске 2018/19. Г. У складу са новим Законом Тим ће се звати 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  

 и имаће следеће чланове: 

1. Ђурђевка Стојков, наставник разредне наставе, координатор 

2. Жељка Бадрић, педагог 

3. Горан Јеремић, наставник физичког васпитања 

4. Јасмина Јованов, представник родитеља ученика 

5. Јелица Коларевић, представник локалне самоуправе 

 

 

 

                                                                           Координатор  тима, директор школе: 

                                                                               Живанка Јованов Петровић                                                                    

                                                                           

                                                                              

                                                                                                                                                 

                          IV   РАД  СТРУЧНИХ  ОРГАНА   
 

1. Наставничко веће 

 

     У школској 2017/2018.  Наставничко веће ОШ „Ђура Филиповић“Плочица чинило је 

  16 предметних  наставника, 7 наставника разредне наставе, стручни сарадник-педагог и 

библиотекар. На почетку школске 2017/2018. год. укупан број чланова био је 26, а касније 

27.  

    У току школске 2017/2018. године одржано је 12 седница Наставничког већа.        

Наставничким већем руководи директор школе Живанка Јованов Петровић, а записник 

води Марина Богдановић, наставник енглеског језика у првом циклусу. 

 

I  седница одржана је 14.9.2017, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

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

3.  Предлог Стручног актива за развојно планирање новог ШРП-а за период 2017-2020. 

4.  Разно 

 



 81 

II седница одржана је 1.11. 2017.год, са дневним редом: 

1.  Усвајање записника са претходне седнице 

2.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.квартала шк.2017/2018.год. 

3. Упознавање са Законом о основама система образовања и васпитања 

4. Разно 

 

III седница одржана је 22.11.2017. год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 

13.11.2017. бр.610-00-01745/2017-07 у вези са забраном насиља, злостављања и 

занемаривања (Члан 111.Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени 

гласник РС“ број 88/2017) 

 

IV  седница одржана је 28.12.2017.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.полугодишта шк.2017/2018.год. 

3. Реализација наставног плана  

4. Вредновање ИОП-а унутар установе  

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

6. Извештај Тима за заштиту ученика од насиља  

7. Извештај Тима за самовредновање 

8. Извештај о остваривању стандарда постигнућа 

9. Организација допунске и додатне наставе  

10. Упознавање са Правилником о плану наставе и учења за 1.циклус основног образовања 

и васпитања и програму наставе и учења за 1. разред основног образовања и васпитања 

11. Упознавање са Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану за 

2.циклус основног пбразовања и васпитања и наставном програму за 5. разред основног 

образовања и васпитања 

12. Разно 

 

V седница, одржана је 8.3.2018.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење Пословника о раду Наставничког већа  

 

VI седница одржана је 21.3.2018.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика  на крају 3. квартала школске 2017/2018.год 

3. Реализација редовне, допунске,  додатне и припремне наставе  

4. Утврђивање предлога чланова Школског одбора из редова запослених  

5. Формирање тимова и стручних већа по новом закону 

6. Разно 

 

VII  седница одржана је 14.5.2018. год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење одлуке о награђивању ученика који су постигли успехе на такмичењима 

3. Комисије за завршне испите 

4. Доношење одлуке о избору уџбеника за 1. и 5. разред за школску 2018/2019.годину 

5. Разно  
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VIII седница одржана је 4.6.2018.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика 8.разреда на крају наставне 2017/2018.год. 

3. Реализација наставног плана и програма, допунске и додатне наставе 

4. Оствареност образовних стандарда постигнућа по нивоима на крају наставне 2017/2018. 

5. Доношење одлуке о наградама и дипломама 

6. Доношење одлуке о избору ђака генерације 

7. Завршни испит ученика 8. разреда 

8. Организација матурске вечери ученика 8.разреда, банкета ученика 4. разреда и завршне 

приредбе 

9. Разно 

    

IX седница одржана је 15.6.2018. год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех ученика 8.разреда након поправних испита  

 

X седница одржана 26.6.2018. са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика I-VII разреда на крају наставне 2017/2018.год. 

3. Оствареност образовних стандарда у 2. полугодишту школске 2017/2018.године 

4. Реализација наставног плана  

5. Вредновање ИОП-а у 2. полугодишту унутар установе – извештаји наставника 

6. Извештаји одељењских старешина о заштити ученика од насиља 

7. Реализација ваннаставних активности и других облика образовно-васпитног рада 

8. Доношење одлуке о наградама – књиге за одличне ученике 

9. Извештаји тимова и стручних већа 

10. Правилник о школском календару за школску 2018/2019.год. 

11. Организација припремне наставе за поправне испите  

12. Прелиминарни резултати завршног испита 

13. Школски програм – анекс 

14. Разно 

 

XI седница одржана је 17.8.2018. год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Организација поправних испита у августовском испитном року  

3. Активности везане за израду анекса Школског програма, ГПРШ-а, извештаја 

4. Подела предмета на наставнике, измештање издвојеног одељења и подела старешинства 

5. Стручно упутство о формирању одељења за школску 2018/2019.год. 

6. Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмом 

наставе и учења за основно образовање и васпитање 

 7. Обавештење за директоре школа о могућностима реализације ваннаставних и 

ваншколских садржаја за време школског распуста и празника 

8. Разно  

 

XII  седница одржана је 30. 8.2018.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика  након поправних  испита шк. 2017/2018. 
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3. Подела предмета на наставнике  

4. Упознавање са новим правилницима: 

      - Правилник о стандардима квалитета наставе 

      - Правилник о безбедности дечјих игралишта 

      - Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, части илли достојанства личности 

5. Усвајање распореда часова за школску 2018/2019.год. 

6. Самовредновање рада школе 

7. Разно 

 

 

Извештај сачинила 

Марина Богдановић, записничар 

 

      

 

2.   Одељењско веће 
 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА И ОДЕЉЕЊСКОГ 

ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 

 

 

          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 
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- Спровођење и анализа завршног испита 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 

 

Чланови Одељењског већа: 

 

- Милованов Јасмина 

- Ђорђевић Виолета 

- Стојков Ђурђевка 

- Суњог Розалија 

- Милованов Боркица 

- Богдановић Марина, наставник енглеског језика 

- Горан Кларић, вероучитељ  

- Марко Рајковић 

- Мирјана Милошевић, библиотекар 

 

 У школској 2017/2018. години одржано је укупно 8 састанака на којима су реализоване 

следеће активности Одељењског већа: 

- Усвајање годишњег плана рада Одељењског већа 

- Организација наставе и ваннаставних активности 

- Почетак школске године 

- Израда индивидуалних образовних планова 

- Договор о начину сарадње са родитељима 

- Превенција насиља 

- Предлог за извођење екскурзије 

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута(за прво полугодиште) 

- Обележавање Дечије недеље 

- Разматрање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

- Реализација плана и програма 

- Вредновање ИОП-а унутар установе – самовредновање стручног тима за 

инклузивно образовање (извештаји) 

- Анализа извештаја о остваривању образовних стандарда постигнућа 

- Организација допунске наставе за време зимског распуста 

- Подела ђачких књижица и родитељски састанци 

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута (за друго полугодиште) 

- Сагласност родитеља о извођењу екскурзије 

- Прослава школске славе Светог Саве 

- Обележавање Васкрса  

- Организовање изложбе „Најлепше Васкршње јаје“ 

- Пролећни крос 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала 

- Реализација редовне, додатне и допунске наставе 

- Организовање родитељских састанака и подела писмених обавештења о успеху и 

дисциплини ученика 

- Екскурзије ученика 
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- Обележавање Дана школе 

- Банкет ученика 4. разреда - организација 

- Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 2017/2018. године 

- Анализа остварености стандарда постигнућа  за крај школске године 

- Реализација плана и програма 

- Вредновање ИОП-а унутар установе- самовредновање стручног тима за инклузивно 

образовање – извештаји 

- Анализа извештаја разредних старешина о насиљу 

- Реализација допунске, додатне и припремне наставе и других ваннаставних 

активности 

- Анализа Правилника о школском календару за школску 2018/2019. годину 

- Организација поделе ђачких књижица и одржавање родитељских састанака 

- Израда школског програма за следећу годину 

- Израда извештаја о раду одељењских већа 

 

 

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 2017/2018. години оджано је 11 седница одељењског већа виших разреда, 

на којима су реализоване следеће активности: 

 

СЕПТЕМБАР 

- Усвајање годишњег плана рада Одељењског већа 

- Организација наставе и ваннаставних активности 

- Питања везана за почетак школске године 

- Израда ИОП-а  

- Договор о начину сарадње са родитељима 

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута  

 

ОКТОБАР 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Обележавање Дечје недеље 

- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог квартала 

- Анализа иницијалног тестирања VI и VIII разреда  

 

ДЕЦЕМБАР 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 

2016/2017.године 

- Реализација наставног плана и програма 

- Вредновање ИОП-а унутар установе самовредновања стручног тима за инклузивно 

образовање, извештаји наставника 

- Извештај о остваривању стандарда постигнућа 
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- Организације и реализације допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

 

ФЕБРУАР 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Разматрање предлога  распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута 

- Одржавање школске славе Светог Саве 

 

МАРТ 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Доношење одлуке о награђивању ученика који су постигли успехе на такмичењима 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  трећег квартала школске 2017/2018. 

- Реализација допунске и додатне наставе на крају трћег квартала по предметима 

 

ЈУН 

- Успех и дисциплина ученика 8.разреда на крају наставне 2017/2018.године 

- Реализација наставног плана и програма 

- Оствареност образовних стандарда –постигнућа по нивоима на крају наставне 

2017/2018.год. у 8. разреду 

- Вредновање ИОП-а унутар установе у 8.разреду за 4.квартал школске 2017/2018., 

извештаји наставника 

- Доношење одлуке о наградама 

- Завршни испит ученика 8.разреда 

- Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 2017/2018. – од 5. до 7. разреда 

- Извештај о остварености стандарда постигнућа 

- Вредновање ИОП-а унутар установе у  за 4.квартал школске 2017/2018., извештаји 

наставника – од 5. до 7. разреда 

- Извештаји одељењских старешина о насиљу 

- Реализација допунске, додатне и припремне наставе у других ваннаставних 

активности 

- Правилник о школском календару за школску 2018/2019. 

- Организација поделе ђачких књижица и одржавања родитељских састанака 

- Анализа резултата завршног испита 

 

АВГУСТ 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Организација поправних и разредног испита за август, припремна настава, комисија 

- Успех ученика након поправног и разредних испита у августовском року 

- Предлог дестинација за извођење екскурзија 

- Оствареност образовних стандарда након поправних и разредних испита 

- Израда извештаја о раду одељењских већа 

 

 

                    

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 
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побољшање успеха и дисциплине ученика. Ову своју улогу одељењски старешина 

остварује и кроз сарадњу са осталим наставницима, педагогом  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 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. 

     

 

  V  РАД  ОРГАНА  РУКОВОЂЕЊА, РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА, 

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
1. Директор школе  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2017/18. 

ГОДИНЕ 
I Реализација планирања и организације  остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Oрганизована је припремна настава за 

поправни испит, поправни и разредни испити 

август школа Чланови Наставничког 

већа 

Извршена је подела предмета на наставнике  август школа педагог 

Израђен је распоред часова септембар школа - 

Дата су стручна упутстава стручним већима, 

активима и тимовима у вези израде Годишњег 

плана рада школе 

септембар школа Педагог  

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар школа - 

Урађени су планови контролних вежби септембар школа педагог 

Одржан је Пријем првака и реализоване су све 

активности планиране у оквиру комисије за 

културну делатност школе 

септембар школа Чланови Наставничког 

већа 

Израда сувенира за ''Заборављене игре'' септембар школа Запослени и ученици 

Реализоване активности планиране у току 

Дечије недеље 

Прва недеља 

окт. 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Недеља школског спорта 25.-29.09.2017. школа Актив учитеља и Јеремић 

Горан 

''Заборављене игре и вештине''  23.09.2017. школа МЗ Плочица 

Реализована је посета Сајму књига у Београду 26.10.2017. Београд Одељ.старешинеи 

библиотекар 

Реализовано је предавање за 6.разред „ 

Безбедност деце у саобраћају“ 

4.12.2017.   

Реализована је посета Фестивалу науке 16.12.2017. Београд Стручно веће за природне 
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науке 

Организовано предавање једном месечно у 4.и 

6.разреду на тему „Основи безбедности деце-

полиција у служби грађана“' 

Школска2017/18. школа ПС Ковин, Општинска 

управа Ковин 

Обележен Свети Сава 27.1.2018. школа Запослени и ученици 

Реализовано предавање ''Безбедност деце у 

саобраћају'', за ученике 1.разреда 

13.9.2018. школа ПС Ковин 

Предавање Завода за јавно здравље за ученике 

од 5. до 8. разреда  

30.5.2018. школа ЗЈЗ Панчево 

Обележен  Дан школе 15.5.2018. школа наставници 

Организована промоција ССШ''Васа Пелагић'' 

Ковин 

12.3.2018. школа Разредни старешина 

8.разреда 

Презентација нових  образовних профила 

Гимназије Ковин 

28.3.2018. школа Разредни старешина 

8.разреда 

Организовано је учешће на Малим 

олимпијским играма на Чардаку за ученике 

виших разреда 

26.9.2017. Чардак Наставник физичког 

васп.и Спортски савез 

Ковин 

У сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја 

организована је представа за ученике првог и 

другог  разреда 

26.10.2017. Ковин, Дом 

културе 

Савет за безбедност, 

учитељи 

Одржан је час веронауке у цркви. Владика је 

служио Литургију. 

30.10.2017. Црква Црквена општина и 

вероучитељ 

Организовано је гостовање ученика 

ОШ“Ј.Ј.Змај“ Ковин 

„Новогодишња бајка“ 

22.12.2017. школа ОШ“Ј.Ј.Змај“ Ковин 

Активности  у оквиру пилот пројекта у 

Иванову 

1.2.2018. школа ОШ“М.Пијаде“ Иваново 

Посета „Тржници идеја“ у Етнографском 

музеју у Београду 

31.3.2018. школа педагог 

Организација фарбања и осликавања јаја 5.4.2018. школа наставници 

Огранизација пробних завршних испита 13.4. и 14.4.2018. школа наставници 

Подршка ученицима завршних разреда : 

Предавање, вебинар, радионица „Како 

савладати трему пред пријемни испит?“ 

27.4.2018. школа наставници 

Реализована екскурзија ученика 11.5. и 1 9.5. 

2018. 

Засавица; 

Врњачка 

Бања  

Разредне старешине 

Организована завршна приредба наших 

ученика 

13.6.2018. школа Учитељи и наставници 

Организација банкета ученика четвртог 

разреда 

14.6.2018. школа Учитељи 

Организација матурске вечери осмака 8.6.2018. школа Разредни старешина, 

родитељи 

 

 

II Реализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 

вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини 

ученика на крају школске године 

август школа педагог 

Израђен је извештај о самовредновању школе август школа Тим за самовредновање 

Израђен је извештај о реализацији школског 

развојног плана 

август школа Тим за ШРП, чланови 

Наставничког већа 

Израђени су извештаји о остварености Септембар/ школа Одељењске старешине, 
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образовних стандарда и о томе обавештени СР и 

ШО 

децембар/ јун педагог 

 

IIIРеализација развојног плана школе 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Редовно су одржавани састанци  тима за ШРП Током 

школске 

године 

школа Тим за ШРП 

Реализовано 90% планираних активности на 

реализацији ШРП-а 

Током 

школске 

године 

школа Тим за ШРП 

 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 
 

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 септембар школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Израђен је план набавки за 2019. Годину, његове 

измене и квартални извештаји 

Током 

календарске 

године 

школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Формирање пописних комисија и праћење 

активности при реализацији пописа 

Децембар 

2017. 

Школа Шеф рачуноводства, 

секретар 

Учешће на конкурсу АП  Војводине  Јул 2018. школа Секретар и шеф 

рачуноводства 

 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 

и удружењима 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Заборављене игре 23.09.2017. Плочи

ца 

МЗ Плочица и основне 

школе из окружења као и 

КУД ‘’Жисел’’ Омољица 

Позоришна представа  у Дому културе у Ковину 26.10.2017. Дом 

култур

е 

Ковин 

Дом културе Ковин 

Предавање саобраћајне полиције – развој 

безбедносне културе младих предавање полицијских 

службеника ученицимапрвог , другог, четвртог и 

шестог разреда разреда  

Током целе 

године, 

једном 

месечно 

школа МУП Србије 

Вукова задужбина – представљање  на Сајму књига; 

наша школа је била почасни гост 

26.10.2017. Сајам  Матица српска Београд 

Учешће на ликовном конкурсу ''Крв живот значи'' Март,април 

2018. 

школа Црвени крст Ковин 

Организовање предавања и учешће на квизу''Шта 

знаш о здрављу'' 

Март 2018. школа Црвени крст Ковин 
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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 педагог 

Свакодневно је праћена реализација образовно-

васпитног рада у школи 

Континуирано 

током године 

школа педагог 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања запослених Септембар 

2017. 

Школа Чланови Наставничког 

већа 

Редовно је праћена реализација плана стручног 

усавршавања како у установи тако и ван установе 

Током 

школске 

године 

школа Педагог, библиотекар, 

секретар 

Посете угледним часовима наставника Током 

школске 

године 

школа Чланови наставничког 

већа 

Превенцијом против насиља, организовањем 

интерактивних родитељских састанака 

Током целе 

године 

школа Чланови наст. већа 

 

VIII Реализација праћења и предузимања мера у случајевима повреде забрана из 

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

 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

У школи није било случајева повреде забрана из 

члана 44-46 

- - - 

 Поднет је  извештај СР и ШО о поступању школе у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

јануар  2018.и 

септембар 

2017. 

школа Тим за превенцију насиља 

у школи 

Одређено је дежурство наставника кроз распоред 

часова 

Септембар  

2017. 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Одређено је дежурство ученика Септембар  

2017. 

школа Одељењске старешине 

Одређено је дежурство помоћних радника Септембар  

2017. 

школа секретар 

Спроведена је обука БЗР Током целе 

године, по 

потреби 

школа Лице за безбедност 

 

 

IX  Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора, саветника и 

других инспекцијских органа 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

У току првог полугодишта било је 2 инспекцијаска 

надзора просветне инспекције приликом којих је 

изречена  мера која је и отклоњене у законском року 

о чему је обавештен  просветни инспектор 

Септембар-

децембар 

2017. 

школа Секретар, педагог 

Инспекцијски надзор санитарне инспекције : 1   Број 

наложених мера 1 

 Октобар 

2017. 

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  Континуира

но током 

школске 

године 

школа Секретар школе 

 

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

одбора 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Поднет је извештај Школском одбору о раду директора и 

раду школе 

Септембар, 

децембар 

школа  

Усвојен је Извештај о раду школе на Седници ШО септембар школа секретар 

Усвојен је Годишњи план рада школе за шк.2016/17. год. Септембар школа секретар 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у млађим и 

старијим разредима 

септембар школа Чланови 

Наставничког већа 

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 

године 

школа Чланови ОВ, 

педагог 

Одржане су  седнице  Савета родитеља  Током 

школске 

године 

школа секретар 

Присуство на  две седнице Ученичког парламента Током 

школске 

године 

школа Ученички 

парламент 

Редовно су одржавани  родитељски сасатанци у свим 

одељењима 

Током 

школске 

године 

школа Одељењске 

старешине, педагог 

Пријем родитеља и разговори са родитељима По потреби школа Родитељи, педагог 

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 

 

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 

школа Чланови 

педагошког 
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године колегијума 

Присуство на седницама Одељењских  већа Током 

школске 

године 

школа Чланови 

одељењских већа 

Одржани су састанци  Тима за развој школског програма Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

развој школског 

програма 

Одржани су састанци  Тима за превенцију насиља, 

злостављања и занемаривања 

Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

превенцију насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Одржани су састанци  Тима за инклузију Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

инклузију 

Одржани су  састанци  Тима за самовредновање Током 

школске 

године 

школа Чланови тима за 

самовредновање 

 

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, педагог 

Израђен је Програм сарадње са родитељима септембар школа педагог 

Израђен је распоред пријема родитеља у млађим и 

старијим разредима 

септембар школа Чланови 

Наставничког већа 

Урађен је распоред посете родитеља образовно –

васпитном процесу у школи – Дан отворених врата 

септембар школа педагог 

 

 

XIV  Одлучивање о правима, обавезама и оговорностима ученика и запослених 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 

реализацији 

Закључени су уговори са лицима ангажованим на 

почетку школске године 

септембар школа Секретар 

Подељена обавештења запосленима о забрани 

злостављања на раду и примени закона о заштити 

узбуњивача 

септембар школа Секретар 

Израђена су решења о задужњеу у оквиру 40-то часовне 

радне недеље 

септембар школа Секретар, педагог 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар школа / 

Усвојен ИОП  септембар школа Педагошки 

колегијум 

Доношење Одлука по конкурсима Март 2018. школа Секретар 

Реализација активности у оквиру пројекта Бесплатни 

уџбеници 

Септембар-

октобар 2017. 

школа Секретар, педагог 

 

XV  Правни и остали послови 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у 
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реализацији 

Усвојен је Правилник о изменама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова 

15.09.2017. школа секретар 

Прибављена је сагласност Школског одбора на 

Правилник о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова 

15.09.2017. 

 

школа Школски одбор 

Усвојен је Статут ОШ“Ђура Филиповић“ Плочица 31.1.2018.   

Усвајање свих правилника који су усклађени са новим 

Статутом 

2.4.2018. школа Школски одбор 

 

 

                                                                    Директор школе: 

                                                                                                                              Живанка Јованов 

Петровић 

                                                             

2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА  
    

Током  шк. године у оквиру ангажовања 50% од пуног радног времена, педагог је кроз 

следеће сегменте остваривала свој рад:  

        
I    Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 
2017/2018. годину .  Израдила сопствени годишњи и 
оперативни план рада. 

септембар 2017. педагог 

Анализа педагошких аспеката Распореда часова за школску 
2017/18. годину 

септембар 2017. педагог 

Планирала праћење реализације наставе кроз посету часовима 
и инструктивно-педагошки рад са наставницима 

септембар 2017. педагог 

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

септембар 
2017,месечно 

педагог 

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

септембар 2017. 

јануар 2018. 

педагог, 
директор 

Сарадња са старешинама у изради  и остваривању плана рада 
ОС. 

током школске 
године 

педагог,одељ. 
старешине 

Учествовала у припреми ИОП1 и ИОП2 заученике 

( 3 ученика по ИОП1 и 4 ученика по ИОП2 ). 

септембар 2017. 

јануар 2018. 

педагог, 

наставници 

Планирала и организовала сарадњу са Центром за промоцију 
здравља ЗЗЈЗ Панчево ради одржавања едукативних предавања 
ученицима 5-8. разреда. 

мај  2018. педагог 

Израда Захтева за процену потреба за образовном подршком 
детета које је завршило ППП и тестирано у погледу 

јун 2018. педагог 
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спремности за полазак у  први разред 

Израда Захтева за процену потреба за образовном подршком 
ученика који завршава 5. разред 

јун 2018. педагог, 
,одељ.стареши
на 

 

II    Праћење и вредновање образовно-васпитнограда   
Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Поднела извештај директору школе о свом раду и учествовала 
у изради Извештаја о раду школе у школској  2016/17. години. 

септембар 2017. педагог 

Пратила и вредновала наставни процес и напредовање ученика 
учествујући у изради извештаја за потребе школе ( о успеху 
ученика у учењу и владању, о реализацији активности 
Стручног тима за ИО и Тима за заштиту ученика од насиља, o 
раду школе). 

на крају првог и 
трећег квартала; 

1. и 2. 
полугодишта; 

на крају шк. год. 

педагог 

Пратила  поступке оцењивања ученика кроз преглед  
педагошке документације појединих наставника. 

током школске 
године 

педагог, 

директор 

Учествовала у праћењу реализације остварености општих и 
посебних стандарда, постигнућа ученика. 

на крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

педагог, 

одељ.ст. 

Пратила  реализацију ОВ рада кроз посету часовима учитеља и 
предметних наставника ( 14 часова ); евиденција: припреме за 
часове и обрасци педагога за снимање, анализирање и 
процењивање наставног часа. 

од октобра 2017. 
г. до маја 2018.г. 

педагог, 
директор 

Пратила реализацију и евиденцију осталих облика О-В рада и 
извршила преглед Дневника ( евиденција је на нивоу школе 
вођена у два Дневника за остале облике од 5-8. разреда) као 
задужено лице од стране директора школе. 

на крају  

1. полугодишта 
и 

на крају шк. год. 

педагог 

Израда Анкете за родитеље/старатеље  која испитује 
задовољство родитеља Програмом сарадње са породицом, на 
крају I и II полугодишта. 

на крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

педагог 

Пратила реализацију и учествовала у евалуацији ИОП1 и 
ИОП2 за ученике 

( 3 ученика по ИОП1 и 3 ученика по ИОП2 ). 

на крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

педагог, 
наставници 

Учествовала у организовању и спровођењу пробног завршног  
испита ученика 8. разреда  

13.и 14. априла 
2018. 

педагог, 
директор, 
одељ. 
старешина 

Учествовала у спровођењу завршног  испита ученика 8. 
разреда као члан-координатор школске комисије за ЗИ  

 

18, 19. и 20. јуна 

2018. 

педагог, 
директор, 

школска 
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комисија 

Праћење рада приправника и провера савладаности програма 
увођења у посао 

септембар 2017-
март 2018. 

педагог, 
наставница 
енглеског 
језика  

 

 

III   Рад са наставницима 

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Проследила учитељицама првог разреда ( у матичној школи и 
у издвојеном одељењу ) пре почетка шк. године резултате 
испитивања и провере спремности деце пред полазак у први 
разред основне школе школске 2016/2017. године ,тестом ТИП 
– 1 ; такође и податке добијене анкетирањем родитеља. 

септембар 2017. педагог 

Присуствовала и пратила извођење наставе (реализација 
часова уз анализу и препоруке ) на часовима учитеља и 
предметних наставника; водила саветодавне разговоре о 
писаним припремама и реализацији посећених часова 

од октобра 2017. 
г. до марта 
2018.г. 

педагог, 
директор 

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

На класифика-
ционим 
периодима 

педагог 

Сарађивала са старешинама у изради  плана рада ОС и 
учествовала на појединим часовима ЧОС. 

током школске 
године 

педагог,одељ. 
старешине 

Сарађивала са старешинама око реализације родитељских 
састанака  

током школске 
године 

педагог,одељ. 
старешине 

Сарађивала са одељ. старешинама ученика са којима се водио 
појачан васпитни рад 

током школске 
године 

педагог,одељ. 
старешине 

Сарађивала са наставницима по питању вођења педагошке 
документације 

током школске 
године 

педагог, 

наставници 

Сарађивала са приправницом и члановима Комисије за 
проверу савладаности програма увођења у посао ( праћење 
рада, посета часовима, писање Извештаја Комисије) 

 

септембар 2017-
март  2018.г. 

педагог,на-
ставница 
енглеског 
језика,члано-
ви Комисије 

Сарађивала са новозапосленим наставницима око послова 
наставника и одељењског старешинства  

током школске 
године 

педагог, 
директор 

 

 

 

 

Посета часовима разредне и предметне наставе од стране педагога школе у шк. 2017/2018. години 
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Наставник/учитељ Предмет Наставна јединица Одељење и датум Тип часа 

 

октобар 2017. године 

1.Тамара Ђурић српски језик Губљење сугласника 

и асимилација 

самогласника 

VI 

27.10.2017.г. 

обрада 

новембар 2017.године 

2. Данијела Станковић 

Ћулибрк 

српски језик Књижевност: 

Манасија,Васко Попа 

VII 

06.11.2017. 

обрада/угледни 

час 

3.Мирјана Мицић математика Заједнички 

садржалац; НЗС 

V 

13.11.2017.г. 

обрада 

4. Теа Тот енглески 

језик 

Preparation for The 

First Written 

Schoolwork 

VIII 

16.11.2017. 

вежбање 

децембар 2017. 

5. Срђан Ћурчин биологија Инсекти VI 

14.12.2017. 

обрада 

6.Синиша Ћулафић техника и 

технологија 

Креирање документа 

у програму за обраду 

текста 

V 

18.12.2017. 

обрада и вежбе 

јануар 2018. године 

7. Синиша Ћулафић техничко и 

информа-

тичко 

образовање 

Самооцењивање уз 

игрице – принцип 

полуге 

VII 

25.01.2018. 

обрада/угледни 

час 

фебруар 2018. године 

8. Бранка Спирковић географија Насеља-Београд, 

главни град 

VIII 

02.02.2018. 

утврђивање 

9. Радован Николић физика Деловање две силе на 

тело дуж истог 

правца 

VII 

05.02.2018. 

обрада 

10. Ђурица Јанковић техничко и 

инф. 

образовање 

Електрични уређаји у 

моторним возилима 

VIII 

 

05.02.2018. 

обрада/вежба 

март  2018. године 

11. Теа Тот енглески 

језик 

Граматика: Present 

Perfect (ever, never), 

Have you ever fallen 

in love?  

VI 

01.03.2018. 

обрада и вежбање/ 

час за лиценцу 

април  2018. године 

12. Боркица Милованов природа и 

друштво 

Настанак српске 

државе. Србија у 

доба Немањића 

IV 

20.04. 2018. 

обрада/угледни 

час 

13. Марина Богдановић енглески 

језик 

Language practice IV 

23.04. 2018. 

утврђивање 

мај  2018. године 

14. Срђан Ћурчин биологија Болести зависности VII 

24.05.2018. 

обрада 
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IV   Рад са ученицима  

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Водила и евидентирала индивидуалне разговоре са ученицима 
који су вршили повреду правила понашања као и оних са 
елементима насилничког понашања. 

током школске 
године 

педагог 

Водила појачан васпитни рад са ученицима код којих је то 
било потребно, уз сарадњу са одељењским старешинама и 
родитељима. 

током школске 
године 

педагог, 
директор, 
одељ. 
старешина 

Водила саветодавни рад са ученицима који се образују по 
ИОП-у, или уз подршку  

током школске 
године 

педагог 

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

током школске 
године 

педагог, 

одељ. 
старешине 

Пратила напредовање ученика кроз анализу успеха и 
дисциплине 

на класификаци-
оним периодима 

педагог, 

наставници 

Реализовала радионице са ученицима 5-8. разреда „Типови 
неуспешних ученика“ и „Технике и методе успешног учења“ 

у другом 
полугодишту 

педагог 

Испитивање и провера спремности деце (18 будућих 
ученика)пред полазак у први разред oсновне школе школске 
2018/2019. године , тестом ТИП-1 

мај - јун 2018. педагог 

 

 

 

V   Рад са родитељима, односно старатељима 

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Водила индивидуалне разговоре са родитељима чија деца су 
вршила повреду правила понашања као и оних са елементима 
насилничког понашања. 

током школске 
године 

педагог, одељ. 
старешине 

Водила саветодавне разговоре са родитељима са чијом децом 
је вођен  појачан васпитни рад  

током школске 
године 

педагог, 
директор,одељ. 
старешина 

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

током школске 
године 

педагог 

Сарађивала и саветодавно радила са родитељима будућих 
првака, приликом уписа деце у први разред и приликом 
провере спремности за полазак у школу 

од фебруара 
2018. 

педагог 

 

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

мај-јун  2018. педагог 
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Присуствовала седницама Савета родитеља и извештавала 
чланове о успеху и владању ученика 

током школске 
године 

педагог 

Израда, штампање и подела Информатора ( бр. 10 и бр.11) за 
родитеље о активностима у школи у првом и другом 
полугодишту  

јануар и мај 
2018. 

педагог 

 

 

 

VI   Рад са директором 

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

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 

педагог, 
директор 

Сарадња око инструктивно-педагошког рада са наставницима 
након посећених часова 
 

током школске 
године 

педагог, 
директор 

Сарадња у оквиру рада стручних већа, актива и тимова 

 

током школске 
године 

педагог, 
директор 

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

током школске 
године 

педагог, 
директор 

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

током школске 
године 

педагог, 

директор 

 

 

VII   Рад у стручним органима и тимовима  

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

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

током школске 
године 

педагог,члано-
ви стручних 
органа 

Координација  рада  Стручног тима за инклузивно образовање  

 

током школске 
године 

педагог, 
чланови СТИО 

Извештавање стручних и руководећих органа о раду СТИО 

 

током школске 
године 

педагог 

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

током школске 
године 

педагог, 

чланови 
стручних 
органа 

 



 99 

 

VIII   Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Сарадња са Центром за промоцију здравља ЗЗЈЗ Панчево  ради 
одржавања едукативних предавања ученицима 5-8. разреда. 

мај 2018. педагог 

Сарадња са ИРК Ковин  јун 2018. педагог, 

директор 

Сарадња са ЦСР Ковин  током школске 
године 

педагог, 

директор 

Попуњавање статистичких упитника и табела за потребе 
одређених институција 
( Републичког и Покрајинског завода за статистику ) 

септембар-
октобар 2017. 

педагог, 

директор 

Учествовање у културном и јавном животу школе  током школске 
године 

педагог 

 

IX   Вођење документације, припрема за рад  и стручно усавршавање 

Активност време Реализатор/ 

реализатори 

Водила евиденцију о сопственом раду на дневном нивоу кроз 
Дневник рада стручног сарадника 

током школске 
године 

педагог 

Прикупљала податаке о ученицима који садрже личне податке 
и податке о индивидуалном раду  у складу са етичким 
кодексом педагога 

током школске 
године 

педагог,одељ. 
старешине 

Стручно усавршавање: похађањем акредитованих семинара и 
усавршавањем унутар установе 

током школске 
године 

педагог 

Размена искустава и сарадња са другим педагозима и   
стручним сарадницима у образовању 

током школске 
године 

педагог 

 

 

Стручно усавршавање ван установе: 

 

Четири акредитованна семинара; Број сати/бодова: 32 

 

Тимски рад и сарадања наставника 

у функцији осигурања квалитета 

рада установе 

ЗУОВ, каталог бр. 132 

9.12.2017. Центар за стручно 

усавршавање 

Кикинда 

К-4 

П-4 

8 

Школско законодавство – основа 

развоја образовања и васпитања ; 

03.03.2018. Гимназија „ Свети 

Сава“, Београд 

К-1 8 



 100 

теме : 2 и 3 

ЗУОВ, каталог бр. 347 

П-4 

Обука наставника основне школе I 

ЦИКЛУС за остваривање 

програма наставе и учења 

оријентисаних на процес и исходе 

учења 

12. и 13. 

05.2018. 

Минстарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

 За сада 

без 

уверења 

Инклузивно образовање и 

индивидуални обаразовни план 

ЗУОВ, каталог бр. 286 

24. и 

25.08.2018. 

Удружење Група 

МОСТ, Земун, 

Београд  

К -2 

П - 1 

16 

 

 

Стручно усавршавање унутар установе: 

1. Жељка Бадрић (10 сати): 

 

Ангажованост за послове у реализацији и спровођењу завршног испита у својству 

координатора  школске уписне комисије 

                                         

2. Присуство и анализа на три угледна часа у установи (3 сата) 

педагог школе :                                                                                                           

     Жељка Бадрић 

 

 
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

Извештај о раду школског библиотекара 

у школској 2017/2018. години 

 

 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 2017/18. године реализоване су следеће планиране активности: 

 

Ред. 

бр. 

Подручје рада – садржај 

активности 

Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

  Издавање књига ученицима и 

наставном особљу 

  Обнављање и расходовање 

књижевног фонда 

  Сређивање и разврставање 

књига 

 Подела бесплатних уџбеника 
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  Праћење издавања нових 

књижевних дела 

 

 

 

Директор 

  Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

Током године 

- Учешће у изради 

школских новина „ Ђачки 

бисер“ 

. 

- Рад са члановима 

рецитаторске секције и 

припрема рецитатора за 

такмичење 

 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

  Рад са ученицима 

 Учешће у раду новинарске и  

рецитаторске секције 

 

  Популаризација књига 

  Разговор о прочитаим 

књигама 

 

 САВЕТОДАВНИ РАД  

 

 

Током године 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

  Читање обавезне литературе 

  Популаризација стручне 

литературе код деце и колега 

3. 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 2017/2018. 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 Дечије недеље 

 обележавање Дана матерњег језика -20.02.2018. године ; 
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 обележавање Међународног дана дечије књиге 

 учешће у раду новинарске секције; 

 учешће у раду рецитаторске секције; 

 сарадња са Вршњачким тимом , Ученичким парламентом  и драмском секцијом; 

 акције хуманитарног карактера: евиденција и расподела бесплатног школског 

прибора; сакупљање и расподела половне одеће за ученике слабог материјалног 

стања; 

 акција поклањања књига ( „ Поклони књигу библиотеци“) 

 промоција и продаја школских новина „ Ђачки бисер“; 

 вођење статистике коришћења фонда (месечну и годишњу); 

 инвентарисање поклоњених и купљених књига 

 

 
БИБЛИОТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у 

школи. У школској 2017/2018. години библиотеку је користило 148 ученика и 20 

запослених. 

 

 

Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 1960  књигa , а запослени  150 књигa што укупно износи  

2110 књига. 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: 

Књижни фонд увећан је током школске године за 100 примерака књига (сада има на 

евиденцији монографских публикација – 4403 примерка) и 400 уџбеника, за које је 

направљена издвојена евиденција (сада има на евиденцији уџбеника 657 уџбеника).  Од 

тога  већина примерака је поклон садашњих и бивших ученика школе као и запослених, а 

преостале књиге су махом поклон издавачких кућа. 

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. 

 

 

Школски библиотекар: 

Мирјана Милошевић   

 

4.Школски одбор 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

Школски одбор је у школској 2017/2018.години одржао укупно девет седница. 

Седнице у школској 2017/2018.годиие одржане су у сазиву: Марина Богдановић, 

Јасмина Милованов, Сатмари Михаљ (чланови школског одбора из реда запослених), 

Курдулија Данијела, Вујичин Јелена, Коларевић Јелица (чланови школског одбора из реда 

родитеља), Несторов Мирјана, Крстић Слађан и Брзак Ивица (чланови школског одбора из 

реда представника локалне самоуправе). 

Функцију председника Школског одбора током школске 2017/2018.године обављала је 

Богдановић Марина, члан школског одбора из реда запослених, док је заменик 

председника била Курдулија Данијела, члан школског одбора из рада родитеља. 

У школској 2017/2018.години Школски одбор је:     

- Усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2016/2017.годину; 

- Разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе; 

-  Усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.годину; 

- Усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2017/2018.години; 

-  Усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2017/2018.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 2017/2018.години;  

-  усвојио извештај о редовном годишњем попису; 

- Усвојио годишњи финансијски извештај за 2017.годину (завршни рачун); 

- Упознао се са записницима о инспекцијском надзору Општинског просветног 

инспектора;  

-  Донео финансијски план и план набавки установе за 2018.годину и њихове измене, 

као и измену финансијског плана за 2017.годину; 

- Усвојио општа акта школе усаглашена са изменама и допунама Закона о раду и 

Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњом школама и 

домовима ученика („Сл.гласник РС“ бр.21/15). 

- 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 
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На првом родитељском састанку у школској 2017/2018.години свако одељење изабрало 

је свог представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља конституисан 

је Савет родитеља у следећем саставу:  

 

1. Драгана Ђукић- представник родитеља ученика првог разреда 

2. Сања Тренчић- представник родитеља ученика другог разреда 

3. Драган Крстић-представник родитеља ученика трећег разреда 

4. Верица Илић-представник родитеља ученика четвртог разреда 

5. Јасна Илић -представник ученика петог разреда 

6. Јасмина Јованов-представник родитеља ученика шестог разреда 

7. Данијела Крстић-представник ученика седмог разреда 

8. Ивана Миливојев-представник ученика осмог разреда 

9. Јелена Илић-представник ученика комбинованог одељења у Плочичком Риту. 

10. Сретен Костић- представник ученика комбинованог одељења у Плочичком Риту. 

 

Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Јасна Илић, а 

за заменика председника Јасмина Јованов. 

У школској 2017/2018.години Савет родитеља је одржао 4 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 

2016/2017.години; 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2017/2018.годину; 

- Разматрање предлога Развојног плана школе; 

- Ужина и осигурање ученика у школској 2017/2018.години; 

- Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 

разреда за школску 2017/2018.годину; 

- Упознавање са одабиром агенцијама за реализацију екскурзија у школској 

2017/2018.години; 

- Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 

- Разматрање извештаја о извођењу екскурзија ученика од I-IV разреда и од V-VIII 

разреда у школској 2017/2018.години; 

- 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 2016/2017.години; 

- Организација матурске вечери; 

- Уџбеници и изборни предмети у школској 2017/2018.години; 

- Упознавање са пројектом МПНТР „Бесплатни уџбеници“. 

Извештај сачинио 

Иван Здравковић, секретар 

VI ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМОВА И 

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
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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 

- Ђорђевић Виолета – наставник разредне наставе 

- Стојков Ђурђевка – наставник разредне наставе 

- Суњог Розалија – професор разредне наставе 

- Богдановић Марина – професор енглеског језика 

- Кларић Горан – вероучитељ 

- Марко Рајковић – професор разредне наставе 

У току школске 2017/2018. године одржано је дванаест седница Стручног већа за разредну 

наставу. 

 На првој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 1.9.2017.  године 

разматране су следеће теме:  

- Усвајање плана рада већа 

- Израда планова и програма за 2017/18. годину 

- Организација наставних и ваннаставних активности 

- Израда ИОП-а 

- Учешће на 9.  „ЗАБОРАВЉЕНИМ ИГРАМА“ 

 На другој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 25.9.2017.  године 

разматран је план обележавања Дечје недеље и уређење школског дворишта 

 На трећој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 30.10.2017.  године 

разматран је успех и дисциплина на крају првог квартала у школској 2017/2018. 

години и договор о обележавању краја првог полугодишта. 

- реализацина Наставног плана и програма 

-упознавање са Законом о основама система основног образовања и васпитања 

 На четвртој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 6.12.2017.  

године разматране су следеће теме:  

- договор о одржавању родитељског састанка на тему „Превенција насиља, посебни 

ризици и мере заштите, као и реаговања у случају када се насиље деси у складу са 

дописом министра од 13.11.2017. године о потреби организовања родитељског 

састанка на ов у тему  

 На петој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 27.12.2017.  године –  

Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

Припрема прославе Светог Саве 

 На шестој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 29.1.2018.  године 

разматране су следеће теме:  

- Разматрање предлога распореда писмених задатака и пиосмених провера дужих од 

15 минута 
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 На седмој седници  Стручног већа за разредну наставу, одржаној 28.2.2018.  године 

разматране су следеће теме:  

- Узбор уџбеника за следећу школску годину 

Договор о обележавању Дана жена 

Прикупљање дечијих радова за школски часопис 

 На осмој седници  Стручног већа за разредну наставу, одржаној 21.3.2018.  године 

разматране су следеће теме:  

- Организовање фарбања јаја на Велики петак и изложбе 

- Успех и дисциплина на крају трећег квартала 

- Набавка књига за награђене ученике 

- Анализа примене нових метода у настави и стручног усавршавања наставника 

- Припреме за пролећни карневал у Омољици 

 На деветој седници  Стручног већа за разредну наставу, одржаној 25.4.2018.  године 

разматране су следеће теме:  

- Припрема за обележавање Дана школе 

- Пролећни крос 

- Екскурзија ученика 

- Обука за извођење наставе у првом разреду 

- Анализа угледног часа 

 На десетој седници  Стручног већа за разредну наставу, одржаној 4.5.2018.  године 

разматране су следеће теме:  

- Избор уџбеника за први разред за шк. 2018-2019. годину 

 На једанаестој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 14.5.2018.  

године разматране су следеће теме:  

Банкет ученика четрвтог разреда 

- Припреме за завршну приредбу 

- Израда Плана и програма наставе и учења за први разред основне школе 

- Надокнада екскурзије и оцена квалитета реализованог програма путовања 

 На дванаестој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 26.6.2018.  

године разматране су следеће теме:  

- Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта 

- Реализација наставе и ваннаставних активности 

- Анализа изведене екскурзије 

- Анализа стручног усавршавања наставника 

- Израда плана рада Стручног већа за разредну наставу 

- Анализа рада Стручног већа – израда извештаја 

- Предлог похвала и награда 

- Упознавање чланова Стручног већа за разредну наставу са одржаном обуком за 

извођење наставе у првом разреду 

 

Стручно веће за разредну наставу 

 

ИЗВЕШТАЈИ  СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
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2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИКЕ 

 

 
Стручно веће за област ЈЕЗИКА је у школској 2017/2018. години радило у следећем 

саставу: 

6. Данијела Станковић Ћулибрк,Тамара Ђурић– наставнице српског језика  

7. Марина Богдановић, Теа Тот –  наставнице енглеског језика 

8. Радосава Јаџић – наставник француског језика – координатор Стручног 

већа,записничар Стручног већа 

 

У току ове школске године (до краја јуна 2018) одржано је 8  састанака. 

 

 Чланови Стручног већа су се на седницама бавили 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; 

- формирање секција (драмско-рецитаторска и новинарска); 

- договор око активности у вези са прославом Дечје недеље. 

 

 октобар 
- организовање допунске и додатне наставе, као и секција (драмска и новинарска); 

- Обележавање Дечје недеље 

- посета Сајму књига; 

50  ученика је посетило Сајам књига    26 .октобра 2018.  

новембар 

   

- 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 



 108 

      

     - успех ученика на крају 3. квартала школске 2017/18. 

     - постигнути успеси на такмичењима 

 

  

мај 
- припрема програма за Дан школе; 

- израда школског часописа. 

- избор уџбеника за први и пети разред(који ће се користити од школске 

2018/2019.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. 

 

 

Анализа и резултати 

 

Анализа рада допунске и додатне наставе (5-8.р) ; секције. 

 

Предмет Број одржаних 

часова допунске 

наставе 

(друго 

полугодиште) 

Број одржаних 

часова додатне 

наставе 

(друго 

полугодиште) 

Број одржаних 

часова секције 

(прво и друго 

полугодиште) 

СРПСКИ ЈЕЗИК 11 

 

(у  

1.полугод.-9  ) 

24 

 

(у 1. полугод. / ) 

Драмска и 

рецитаторска 

секција:  часова 

Руководиоци: М. 

Рајковић, Данијела 

Станковић Ћ.,М. 

Милошевић ,Т. 

Ђурић 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

13 

(у1. полугод. - 14 ) 

 

             /   

Новин.секција:      

15 часова(сви у 

2.полугод.) 

Руководиоци: 

Данијела Станковић 

Ћулибрк,Сатмари 

Михаљ 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

9 

(у1. полугод. -9) 

4 

(у 1.полугод.-6 
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Анализа рада секција 

 

- Новинарска секција је издала 10. број школског листа ,,Ђачки бисер'' пред Дан школе. 

- Драмско-рецитаторска секција: 

9.10.2015. гостовање у Ковину, Дечја недеља, представа ,,Тај луди свет'' 

27.1.2016.Прослава Светог Саве 

16.03.2018. Општинска смотра рецитатора (Александра Јованов се пласирала на Зонску 

смотру) 

29.03.2018. Зонска смотра рецитатора 

16.04.2016. Дан школе,премијера представе ,,Знаш Ти ко је мој тата? '' 

22.05.2018.Гостовање са представом ,,Знаш Ти ко је мој тата? ''и у Дому културе у Ковину  

 

 

 

Постигнути успеси на такмичењима 

 

  

11. Књижевна олимпијада(10.03.2018.): Радаковић Николина,8.разред- 3.место  

12. Општинска смотра  рецитатора(16.03.2018.): 

Александра Јованов,6.разред(Александра Јованов се пласирала на Зонску смотру) 

Александра Јовановић,6.разред 

Љубица Парлић,5.разред                              

13. Српски језик и језичка култура:  

општинско такмичење(24.03.2018): Драгана Илић ,5.разред -3.место 

                                                              Јована Стојков,6.разред-2.место   

                                                              Владан Тренчић ,8.разед-2.место 

  

29.04.2018.Окружно такмичење из Српског  језика и језичке културе ,на које се пласирала 

Јована Стојков,6.разред(без резултата).   

 

 

Припремна настава и завршни испит из српског језика 

 

Припремна настава за завршни испит из српског језика: 

1.полугодиште:  12 часова 

2.полугодиште:  28 часова 

 

- Просечан број бодова на нивоу школе (једно одељење осмог разреда) на завршном 

испиту је : 6,99 

 

Успех ученика на крају другог полугодишта 

 

разред Предмет Оцена 

(5)/број 

ученика:  

Оцена 

(4)/број 

ученика: 

Оцена 

(3)/број 

ученика: 

Оцена 

(2)/број 

ученика: 

Оцена 

(1)/број 

ученика: 

Просек 

5. Српски 6 3 5 3 - 3,71 
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језик 

 Енглески 

језик 

7 1 3 6 - 3,53 

 Француски 

језик 

7 1 6 3 - 3,71 

6. Српски 

језик 

10 2 2 6 - 3,80 

 Енглески 

језик 

8 1 3 8 - 3,45 

 Француски 

језик 

5 7 3 5 - 3,60 

7. Српски 

језик 

5 3 6 12 - 3,04 

 Енглески 

језик 

6 6 5 9 - 3,35 

 Француски 

језик 

3 5 7 9  2 2,92 

8. Српски 

језик 

4 1 4 9 - 3,00 

 Енглески 

језик 

4 2 5 7 - 3,13 

 Француски 

језик 

3 2 3 10 - 2,89 

 

 

Коришћена литература 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

5. разред Читанке: Чаролија речи, Н.С.Шошо, Клет 2012; Мост, З.Несторовић, 

З.Грушановић, Клет 2013. 

Граматика, В.Ломпар, Клет 2013. 

Радна свеска, В.Ломпар, Н.С.Шошо, Клет 2013. 

6. разред Читанке: Корак, З.Несторовић, З.Грушановић, Клет 2013; Маштарија 

речи, Н.С.Шошо, Клет 2012. 

Граматика, В.Ломпар, Клет 2014. 

Радна свеска уз граматику, В.Ломпар, Клет 2014. 

Радна свеска уз Читанку, Н.С.Шошо, Клет 2014. 

7. разред Ризница речи (Читанка), Н.С.Шошо, Клет 2013. 

Граматика, В.Ломпар, Клет 2013. 

Радна свеска, В.Ломпар, Н.С.Шошо, Клет 2013. 

8. разред Речи мудрости (Читанка), З.Несторовић, З.Грушановић, Клет 2013. 

Граматика, В.Ломпар, Клет 2014. 

Радна свеска, В.Ломпар, Н.С.Шошо, Клет 2014. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

5. разред Messages 1, уџбеник за 5. разред основне школе, Diana Goodey, Noel 

Goodey, Клет, 2014. 

Радна свеска за енглески језик за 5. разред основне школе, Diana 
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Goodey, Noel Goodey, Karen Thompson, Клет, 2014. 

 

6. разред Messages 2, уџбеник за 6. разред основне школе, Diana Goodey, Noel 

Goodey, Клет, 2014. 

Радна свеска за енглески језик за 6. разред основне школе, Diana 

Goodey, Noel Goodey, David Bolton, Клет, 2014. 

 

7. разред Messages 3, уџбеник за 7. разред основне школе, Diana Goodey, Noel 

Goodey, Клет, 2014. 

Радна свеска за енглески језик за 7. разред основне школе, Diana 

Goodey, Noel Goodey,  Клет, 2014. 

 

8. разред Messages 4, уџбеник за 8. разред основне школе, Diana Goodey, Noel 

Goodey, Клет, 2014. 

Радна свеска за енглески језик за 8. разред основне школе, Diana 

Goodey, Noel Goodey,  Клет, 2014. 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

5. разред Et toi? Уџбеник за 1. годину учења 

Et toi? Радна свеска за 1. годину учења, Мари Жозе Лопез, Жан Пјери 

ле Буњак, Клет, 2014. 

6. разред Et toi? Уџбеник за 2. годину учења 

Et toi? Радна свеска за 2. годину учења, Мари Жозе Лопез, Жан Пјери 

ле Буњак, Клет, 2014. 

7. разред Et toi? Уџбеник за 3. годину учења 

Et toi? Радна свеска за 3. годину учења, Мари Жозе Лопез, Жан Пјери 

ле Буњак, Клет, 2014. 

8. разред Et toi? Уџбеник за 4. годину учења 

Et toi? Радна свеска за 4. годину учења, Мари Жозе Лопез, Жан Пјери 

ле Буњак, Клет, 2014. 

 

Координатор Стручног већа за језике: 

                                                                                                                      Радосава Јаџић                        

 

3.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 
 

БР. ПЛАНИРАНИХ 

САСТАНАКА 

 

БР. ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

6 

 

6 2017/2018.година 

 

 

ИЗВЕШТАЈ: 

У току школске 2017/2018.године одржано је 6 састанака Стручног већа за област 

предмета друштвених наука.  На састанцима су разматране следеће теме: 
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1. Иницијални тестови – анализа резултата тестова који се држе на почетку школске 

године 

2. Образовни стандарди – досадашња примена у пракси, имплементирање стандарда у 

писмене и усмене провере и усклађивање са зехтевима на завршном испиту 

3. Стручно усавршавање наставника – присуствова на семинарима и другим облицима 

стручног усавршавања 

4. Угледни часови – одржани угледни часови 

5. Такмичења – припреме,организација и успех на такмичењима 

4. Успех ученика на крају сваког класификационог периода 

5.Мере за побољшање успеха ученика – где су тренутни проблеми ученика у учењу и које 

мере предузети за решавање истих 

6. Превенција насиља кроз обраду наставних јединица 

7. Дисциплина на часу – искуства наставника и мере за побољшање 

8. Примена нових метода и начина интерпретације наставних садржаја – имплементирање 

метода за развој критичког мишљења 

9. Организација припремне наставе за завршни испит 

10. Анализа пробних тестова за завршни испит 

 
                

 Координатор већа 

 Корана Долић Гаврић 

  

 

4.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ  НАУКЕ 
 

У току школске 2017/18. године  одржане су 3 седнице Стручног већа за природне науке 

на којима је расправљано о следећим садржајима: 

Чланови већа: 

1. Снежана Васић, наставница хемија 

2. Радован Николић, наставник физике 

3. Мирјана Мицић, наставница математике 

4. Срђан Ћурчин, наставник биологије 

 

 

Прво стручно веће одржано је 02.10.2017.г.  

 

Дневни ред:  

 

1. Одређивање ментора М. Мицић, наставник математике.  

 

Присутни сви чланови. 

 

Друго стручно веће 17.05. 2018.г. 

 

Дневни ред: 

1. Анализа пробног – завршног комбинованог теста и теста из математике. 

2. Избор уџбеника за 5. Разред. 

3. Разно 

Присутни сви чланови већа. 
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Треће стручно веће је било 22.06.2018.г.   

 

Дневни ред: 

 

1. Анализа завршног – комбинованог теста и теста из математике. 

2. Успех на крају школске 2017/2018 школске године. 

Разно 

 

Присутни сви чланови већа. 

                                                                             

 

Координатор Стручног већа за природне науке: 

Срђан Ћурчин 

 

      5.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 9 састанака са следећим 

активностима: 

   

Септембар: 1 

1. Израда плана и програма за текућу школску годину 

2. Усвајање годишњег плана и програма 

3. Планирање образовно-васпитног рада 

4. Припрема манифестације “Заборављене игре“ 23.9.2017. 

5. Припрема за прве Општинске олимпијске игре 26.9.2017. 

6. Припрема за ,,Недељу спорта“ 25.9 – 29.9.2018. 

7. Припрема за ,,Дечију недељу“ 02.10 – 8.10.2018. 

 

Октобар: 2 

1. Заборављене игре одржане су 23.9.2017. на којима су учествовали ученици наше 

школе 

2. У оквиру ,,Недеље спорта“ одржане су следеће активности: јесењи крос, 

међуразредно такмичење у фудбалу и одбојци, индивидуално такмичење у 

шутирању слободних бацања и стоном тенису. 

3. У оквиру ,,Дечје недеље“ одржане су следеће активности: фудбалска утакмица 

између ученика 7. и 8. разреда као и фудбалска утакмица против ОШ ,,Ј.Ј.Змај“. 
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Такође су одржана и финална такмичења у шутирању слободних бацања и стоном 

тенису. 

4. ,,Прве Општинске олимпијске игре“ одржане су 26.9.2017. на Чардаку где су наши 

ученици су остварили запажене резултате. 

 

Новембар: 3 

1. Промена члана стручног већа – Потић Данијелу је заменио Синиша Ћулафић 

 

Децембар: 4 

1. Припрема хора за предстојећу прославу Светог Саве 

2. Учествовање на ликовном конкурсу: Твоја безбедност је у твојим рукама– Стојков 

Јована освојила је 1. место – 6. разред и као награду добила бицикл 

 

Јануар: 5 

1. Припрема за Општинско такмичење у Кошарци 6.02.2018. 

2. Прослава Светог Саве – реализована је представа и хор који је извео Светосавску 

химну и музичко-сценску нумру Свети Сава 

 

Фебруар 6. 

1. Општинско такмичење у кошарци за дечаке  и девојчице је одржано 06.02.2018. 

године у Ковину. наши ученици освојили су 2. место и у конкуренцији дечака и 

девојчица. 

2. Анализа рада за протекли период 

 

 

Април: 7 

1. Школско такмичење у атлетици 28.3.2018.  

2. Општинско такмичење у атлетици у Ковину 11.4.2018. Наши ученици су остварили 

запажене резултате: 3. место 7 ученика ; 2. место 9 ученика ; 1. место 3 ученика 

(Миливојев Ђорђе – 100м ; Матић Петар – скок у вис ; Тасић Милица – скок у даљ) 

3. Окружно такмичење у атлетици у Вршцу 17.4.2018. - 3. место 3 ученика (Миливојев 

Ђорђе – 100м ; Матић Петар – скок у вис ; Тасић Милица – скок у даљ) 

4. Општинско такмичење за дечаке у фудбалу у Баваништу – 16.4.2018. такмичење по 

групама, где су ученици наше школе освојили 1. место и пласирали се у финале које 

је одржано 18.4.2018. где су ученици наше школе победили и освојили 1. место на 

општинском такмичењу у фудбалу. 

5. Окружно такмичење за дечаке у фудбалу у Ковину 18.4.2018. на којем су 

учествовали ученици наше школе. 

6. Фарбање Ускршњих јаја 5.4.2018. у школи 

7. Припрема хора за Дан школе 

 

 

Мај: 8. 

1. 15.05.2018. - Дан школе – обележен позоришном представом – учествовали ученици 

наше школе  

2. Ликовно такмичење Црвеног крста на тему ,,Крв живот значи“. Освојена места: 

Михајлов Јелена – 1. место (7. разред) и Ђиновић Милица– 3. место (6. Разред) 

3. 11.05.2018. - крос РТС-а за све ученике од 1. до 8. разреда 
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4. 18.05.2018. - Школски пролећни крос  

5. У оквиру ,,Недеље спорта“ (7.5. – 11.5.2018.) одржане су следеће активности:  

7.5. гостовала фудбалска екипа ОШ ,,Ј.Ј.Змај“ из Ковина (5. и 6. разред) 

9.5. гостовали ученици ОШ ,,Олга Петров“ из Брестовца. Ученици су се такмичили 

у фудбалу (7. и 8. разред) у одбојци (мешовито), у кошарци (5. и 6. разред) и 

надвлачење конопца. 

11.5. крос РТС-а. 

 

 

Јун: 9. 

1. Манифестација „Игре без граница“ одржана 11.06.2018. године од направлљених 4 

екипа које су учествовале, наша школа је освојила 2. место. 

2. Анализа рада за школску 2017/2018. годину 

3. План рада за наредну школску годину 

 

 

6.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

У току школске 2017/2018. године Стручни актив за развој школског програма, који чине 

стручни сарадник- педагог школе, један учитељ и два наставника, одржао је три састанка 

на којима су разматране следеће значајније теме:  

 

1. Праћење израде годишњих и оперативних планова наставних предмета (са 

посебним нагласком на предмете који садрже образовне стандарде) 

 

Праћење израде индивидуалних образовних планова по измењеном програму и 

прилагођеним стандардима и израде индивидуалних образовних планова по 

прилагођеном програму. Планове су израђивали учитељи и предметни наставници у 

малим ИОП тимовима, чији је члан била и педагог школе као координатор. СТИО 

је ИОП-е прослеђивао ПК школе на доношење. Очекује се објављивање новог 

Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на иоп, његову примену и 

вредновање , у току 2018/19. Године.                                    

 

2. Договор о начину праћења реализације школског програма и изради Анекса 

 

            Реализацију Школског програма пратили су сви чланови Актива и то на  

            неколико начина: увидом у педагошку документацију, евиденцију     

            записника стручних већа, анализом посећених часова.Урађен је и усвојен ,законски  

            усклађен на основу нових Правилника, Анекс 

             школског програма за школску 2018/19.годину, за цео први разред, пети разред и за 

            шести разред за предмете информатика и рачунарство, техника и технологиоја, 

            физичко и здравствено васпитање и чуваре природе. 

 

3. Праћење реализације иницијалних тестова  

 

Већином су сви учитељи и наставници урадили иницијално тестирање ученика  
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почетком септембра месеца и тиме стекли увид у степен усвојености раније 

обрађеног наставног градива.  

 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛЕ О ТЕСТИРАЊУ УЧЕНИКА тестовима ЗВКОВ-а 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 

ВРСТА ТЕСТА РАЗРЕД ДАТУМ БРОЈ ТЕСТИРАНИХ 

УЧЕНИКА У ОДНОСУ 

НА БРОЈ УЧЕНИКА У 

ОДЕЉЕЊУ 

 

ПРОБНИ 

ЗАВРШНИ 

VIII 13.04.2018. (петак) –математика 

14.04.2018. (субота)- српски језик 

и комбинолвани тест 

18/18 

 

18/18 

ЗАВРШНИ ИСПИТ VIII 18.06.2018.-српски језик 

19.06.2018.- математика 

20.06.2018.-комбиновани тест 

18/18 

18/18 

18/18 

 

ИНИЦИЈАЛНО 

ТЕСТИРАЊЕ 

VII 14.09.2017.(четвртак)-српски језик 

21.09.2017.(четвртак)-математика 

26/26 

26/26 

 

ИНИЦИЈАЛНО 

ТЕСТИРАЊЕ 

V 14.09.2017.(четвртак)-српски језик 

21.09.2017.(четвртак)-математика 

17/17 

 

 

4. План и програм рада секција, допунске и додатне наставе, припремне наставе за 

полагање испита (завршног, поправних и разредних) 

 

Наставници и учитељи су кроз појачан рад додатне наставе и секција настојали да 

повећају интересовање ученика за науке и предмете који су им блиски али и њихов 

такмичарски дух. 

Као и протеклих година, и ове школске године успешно је радило неколико секција. 

Додатна настава је реализована из више наставних предмета, а ученици су 

забележили завидне успехе на такмичењима. 

Допунска настава је такође успешно спровођена, а појачана је посебно у вишим 

разредима због тежине градива. 

Актив је пратио реализацију осталих облика ОВ рада. Извештај и табеларни 

преглед реализације осталих облика ОВ рада се налази као засебан извештај у 

оквиру  Годишњег извештаја о раду школе. 

 

5. Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања за први и други циклус 

 

Примена Посебног протокола је унета у Школски програм и Годишњи план рада 

школе за 2017/2018. годину и са њим су упознати ученици, родитељи и сви 

запослени. Од школске 2016/17.  године је Анексом унет план реализације 

превентивних радионица дигиталног насиља и превентивни рад са ученицима и 

родитељима на тему превенције трговине децом и младима у васпитно-образовном 
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систему.Такође и са Правилником о примени Посебног протокола су упознати сви 

актери школског живота. 

 

6. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

примењује се почев од школске 2013/2014. године, Број: 110-00-199/2013-02 

објављен  5. јула 2013. године.  Очекује се објављивање новог правилника у току 

2018/19. Године.                                    

 

У складу са Правилником пратила се израда и примена Распореда писмених 

задатака и писмених провера дужих од 15 минута за свако одељење у 1. и 2. 

полугодишту. Одељењска већа нижих и виших разреда су усаглашене предлоге 

својих планова упућивали директорки школе на усвајање. 

 

7. Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у основној школи за 

школску 2013/ 2014. годину  

На основу овог документа пратило се стручно усавршавање запослених унутар 

установе и ван установе. Извештај стручног усавршавања се налази као засебан 

извештај у оквиру  Годишњег извештаја о раду школе. 

 

8. Праћење реализације Школског програма и његова анализа на крају 1. и 2.  

полугодишта (са акцентом на образовне стандарде и ИОП планове) 

 

Овогодишњи Школски програм је у потпуности реализован.  

            Образовни стандарди су били обухваћени у свим плановима и припремама  

            наставника. Степен остварености стандарда наставници су пратили кроз задавање  

            задатака различите тежине, усмене и писмене провере постигнућа код ученика као  

            и кроз комплетну активност ученика на часу.  
 

Када је реч о ИОП плановима, њихова завршна евалуација била је успешна с тим да 

су они и у наредној школској години неопходни ученицима који су већ радили по 

овим плановима (неће им се укидати). 

 

Праћена је израда Анекса школског програма за школску 2018/19. годину. 

 

9. Обавезни изборни предмети и слободне активности у овој и наредној школској 

години  

 

Стручни Актив је у сарадњи са осталим учитељима и наставницима разматрао и ово 

питање (узимајући у обзир и постојећи школски кадар), размишљајући које ће 

предмете школа моћи да понуди ученицима школске 2018/ 2019. године. Нека 

анкетирања су спроведена у јуну, а нека ће бити августа/септембра месеца. 

 

10. Анкетирање родитеља по питању успешности сарадње породице и школе било је у 

децембру за 1. полугодиште и  јуну месецу за 2. полугодиште, и већина родитеља се 

изјаснила позитивно. Анализу Анкета и извештај је поднео тим за самовредновање 

рада школе.  

 

11. Праћење измена и допуна наставних планова и програма 
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            Урађен је и усвојен ,законски  

            усклађен на основу нових Правилника, Анекс 

             школског програма за школску 2018/19.годину, за цео први разред, пети разред и за 

            шести разред за предмете информатика и рачунарство, техника и технологиоја, 

            физичко и здравствено васпитање и чуваре природе. 

 

 

12. Праћење припремне наставе за полагање завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања за ученике 8. разреда и пробних тестирања 

 

13. Праћење реализације и резултата завршног испита за ученике 8. разреда на крају 

основног образовања и васпитања  

Чланови Актива нису разматрали у августу Извештај о резултатима завршног 

испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2017/18. години јер га 

до тада  није урадио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, због 

другог круга. Неопходно је да предметни наставници ураде темељну анализу и да 

сачине ваљан план припремне наставе за полагање завршног испита у школској 

2018/2019. години, када Извештај буде доступан школама. 

 

 

                                                Стручни актив за развој школског програма: 

 

                                            Стручни сарадник- школски педагог- Жељка Бадрић 

                                            Наставник разредне наставе- Виолета Ђорђевић 

                                            Наставник енглеског језика- Марина Богдановић 

                                            Наставник географије- Данијела Станковић, координатор 

                                                 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Стручни тим за инклузивно образовање у овој школској години чинили су следећи 

чланови: 

 
1. Жељка Бадрић – педагог , координатор тима 

2. Марко Рајковић, наставник разредне наставе, одељ.ст. у III и IV разреду 

3. Суњог Розалија, наставник разредне наставе,  одељ.ст. у I и II разреду 

4. Корана Долић Гаврић, наставник историје,  одељ.ст. у VI разреду 

5. Мирјана Мицић, наставник математике одељ.ст. у V разреду  

6. Тамара Ђурић, наставник српског језика 

 

 

Стручни тим за инклузивно образовање у школи је радио на основу Годишњег плана рада 

тима за школску 2017/18. годину. 
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Стручни тим за ИО је у првом полугодишту одржао 3 састанка и у другом полугодишту 

одржао 3 састанка , дакле укупно 6 састанака у школској години.  

 

 

 

 
Активности 

 
Време 

 
Реализатори 

Формирање Тимова за пружање додатне подршке 

за 3 ученика нижих разреда и 3 ученика виших 

разреда ( мали иоп тимови ) 

септембар 2017. Чланови СТИО и 

директор школе 

Израда педагошких профила ученика и узимање 

сагласности родитеља за рад по ИОП2 у 

школској 2017/18. години 

септембар 2017. Чланови СТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима , директор 

школе 
Израда и предлог ИОП1за 4 ученика и ИОП2 за 2 

ученика за 1. полугодиште шк. 2017/2018. године 

септембар 2017. Чланови СТИО  

Упознавање са Мишљењем ИРК за 2 ученика 

који ђе се уместо ИОП1 надаље образовати  по 

ИОП2 

октобар 2017. Чланови СТИО и 

директор школе 

Упознавање са изменама за инклузивно 

образовање у ЗОСОВУ , 88/17 – члан 76. 

новембар 2017. Чланови СТИО 

Упознавање са реализацијом и евалуацијом ИОП-

а 

у 1. полугодишту школске 2017/2018.г. 

децембар 2017. Чланови СТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда и предлог ИОП1за 3 ученика и ИОП2 за 4 

ученика за 2. полугодиште шк. 2016/2017. године 

децембар 2017. Чланови СТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Упознавање са дописом МПНТР у вези 

права,обавеза и одговорности ученика који се 

образује у складу са ИОП-ом 

април 2018. Чланови СТИО и 

директор школе 

Упознавање са реализацијом и евалуацијом 

ИОП1 за 3 ученика и ИОП2 за 4 ученика  

у 2. полугодишту школске 2017/2018.г. 

јун 2018. Чланови СТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Подношење Захтева за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене или 

социјалне подршке ученику који  се до сада 

образовао по ИОП1(за 1 ученика) и детету које је 

завршило ППП и тестирано у погледу 

спремности за полазак у  први разред 

јун  2018. Педагог, одељењски 

старешина 

Договор о праћењу ученика и иницијалном 

сагледавању потреба при изради  ИОП1 и ИОП2 

за 1. полугодиште шк. 2018/2019.г. 

август 2018. Чланови СТИО 

Израда Извештаја о раду СТИО у школској 

2017/18. г. 

август 2018. Педагог 

Израда Плана активности тима за школску 

2018/19. г.  

август 2018. Педагог и чланови 

СТИО 
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       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. 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ ИО 

 

Стручно усавршавање запослених  се није реализовало у области инклузивног образовања током 

школске 2017/2018. године кроз одобрене програме.  

 

 

 Чланови Стручног тима за ИО, као и сви запослени , упознати су са још увек важећим 

''Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање '' , СЛ. Гл. РС бр. 76 од 22. октобра 2010. године. 

            Чланови Стручног тима за ИО , упознати су са још увек важећим  ''Правилником о 

            додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику '' , Сл.Гл. 

             бр. 63 од 8.септембра 2010. г. 

            Чланови тима користе Правилнике  у раду, и обрасце који се у њему налазе. 

            Евиденција се води у складу са упутством МП Број: 610-00-00435/2013-07 

             од 24.12.2015.г. односно дописом МПНТР „Вођење документације и  

             издавање јавних исправа у основној школи“ , Бгд. од 15. јануара 2016.г., 

 

 

                                                                        Координатор: Жељка Бадрић, педагог школе 

  
 

 

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, директор школе , председавајући колегијума 

2. Жељка Бадрић, педагог 

3. Ћурчин Срђан,  координатор стручног већа природних наука 

4. Корана Долић Гаврић, представник стручног већа друштвених наука  

5. Јанић Горан, представник стручног већа вештина 

6. Ђурђевка Стојков, представник стручног већа за разредну наставу 

7. Радосава Јаџић,  , представник стручног  већа за језике 
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 у току школске 2017/2018. одржао је  9  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 2017/2018.годину 

 Доношење  ИОП-а за I полугодиште 

 Иницијално тестирање ученика 5. и 7. разреда тестовима ЗВКОВ-а 

 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 плана 

 Реализација стручног усавршавања запослених 

 Успех и владање  ученика на крају I 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 

 Самовредновање рада школе у I полугодишту 

 Праћење квалитета образовно-васпитног рада кроз посету часовима разредне и 

предметне наставе директорке и педагога школе 

 Праћење стручног усавршавања запослених 

 Именовање Комисије за проверу савладаности програма увођења у посао 

приправнице 

 Извештај о провери савладаности програма увођења у посао приправнице 

 Успех и владање  ученика на крају III квартала 

 Реализација и резултати пробног завршног испита за ученике 8. разреда 

 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  

 Реализација плана и програма редовне наставе 

 Успех и владање ученика од 1. до 7. разреда на крају извођења наставе у 2. 

полугодишту  

 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 и разредних испита) 

 Реализација осталих облика ОВ рада - допунске, додатне наставе, припремне 

наставе, секција и ваннаставних активности у школској 2017/2018. години 

 Реализација стручног усавршавања ван и  унутар установе 
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 Резултати самовредновања и активности Тима за ШРП 

 Подела предмета на наставнике и подела старешинстава 

 Упознавање са педагогшким аспектима распореда часова за школску 2018/2019.г.  

 Извештај о раду за школску 2017/2018. годину 

 Нацрт  плана за школску 2018/2019. годину 

 

                                       Председавајући ПК , директорка школе: Живанка Јованов Петровић 

 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 САСТАВ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:  

 

Живанка Јованов Петровић-директор школе 

Жељка Бадрић- педагог школе 

Горан Јеремић-професор физичког васпитања 

Боркица Милованов-професор разредне наставе 

Јелица Коларевић – члан Савета родитеља 

Мирјана Несторов-члан Школског одбора 

Анђелија Глигоријевић  - члан Ученичког парламента 

Јасмина Милованов- наставник разредне наставе, координатор тима 

 

 

У школској 2017/2018. години наша школа је  наставила  са спровођењем процеса 

самовредновања. Вреднована кључна област   била је   ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  и  у 

оквиру ње подручја вредновања  БРИГА О УЧЕНИЦИМА, ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ 

И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ,  ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА.  

У првом полугодиштиу школске 2017/2018. године  вредновано је подручје БРИГА О 

УЧЕНИЦИМА кроз показатеље :  

Безбедност и сигурнос ученика у школи  

Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА 

 

Подручја вредновања : БРИГА О УЧЕНИЦИМА 

 

 

Показатељ: Безбедност и сигурнос ученика у школи  

Школа има Правилник о безбедности ученика  у коме постоје јасне процедуре за заштиту 

ученика и примењује се Посебни протокол за заштиту деце од злостављања и 

занемаривања , са чијим су садржајима  упознати сви актери(наставници, 

ученици,родитељии...) Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе 



 123 

које произилазе из њих. Њихову примену редовно  анализирају директор, стручни 

сарадник, одељењско веће ,као и наставничко веће. Ученици у школи се осећају безбедно. 

 

Показатељ: Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба 

ученика 

У школи постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог 

стања ученика и њихових социјалних потрба и за благовремено и адекватно реаговање на 

њих. Ради промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сарадњу 

са здравственом службом(посете здравствених радника, едукација ученика, едукативни 

постери, редовно организовање систематских прегледа ученика...).Школа има сарадњу са 

установама за бригу о деци (Центар за социјални радКовин,Црвеним крстом) сараднју са 

МУПОМ Ковин кроз факултативни предмет Основи безбедности деце којим су 

обухваћени ученици 4. и 6. разреда и акције за помоћ ученицима слабијег материјалног 

стања( Акција „Израда и продавање  медењака“, бесплатне ужине, бесплатни уџбеници). 

Одељењске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговору са 

ученицима и родитељима, о томе воде уредну евиденцију и прослеђују релевантне 

информације поштујући њихову поверљивост. У школи постоје програмом утврђене мере 

за помоћ ученицима са посебним потребама и примењују се у потпуности. Видљиво је 

уважавање и брига о свим ученицима. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА 

Процедуре за идентификовање за идентификовање емоционалног, 

телесних , здравствених  и социјалних потреба ученика и за 

благовремено и адекватно реаговање на исте 

ДА 

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим 

акцијама пади промовисања стила „здравог живота“ 

ДА 

 

Социјални програм школе НЕ 

Евиденција сарадње са здравственом службом ДА 

Евиденција сарадње школе са устанавама за бригу о деци ДА 

Евиденција организовања акција за помоћ ученицима ДА 

Евиденција контаката са ученицима ДА 

Евиденција контаката са родитељима ДА 

Систем који обезбеђује доступност информацијама које се тичу 

добробити ученика 

ДА 

 

 

Удругом полугодиштиу школске 2017/2018. године   наша школа је  наставила са 

спровођењем процеса самовредновања. Вреднована кључна област је   ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА  и  у оквиру ње подручја вредновања   ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ И 

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ,  ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА.  

Извршено је анкетирање 72 ученика од 5. до 8.разреда, 15 наставника  и 12 родитеља 

ученика 8.разреда. Извршена је анализа комплетне школске документације везане за ову 

кључну област. У анализи стања корићен је Приручник за самовредновање и вредновање 

рада школе као и Правилник о стандардима квалитета рада школе. 

 

Подручје вредновања :ПОДРШКА УЧЕЊУ 

Показатељи:  
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1.КВАЛИТЕТ ПОНУЂЕНИХ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРОЦЕСУ 

УЧЕЊА 

2.НАПРЕДОВАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

 Школа разрађује и реализује програме за подршку учењу(увођење у технике учења, помоћ 

у превазилажењу неуспеха,развијање мотивације, упућивање у начин процене сопственог 

напредовања...) Планови рада су добро конципирани тако да омогућавају свим ученицима 

потпуно учешће у раду и максимално напредовање. Циљеви, задаци и активности утврђују 

се пажљиво узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика. Школа разрађује и 

реализује програме за подршку процесу учења за децу са посебним потрбама.  

Постигнућа и успех ученика се системски прате и на основу тога се утврђују посебне 

потребе сваког ученика. Планирају се и и припремају посебне активности да би се ученици 

који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу ( рад поИОП -

у,допунска настава), а ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и 

учешће у истраживачким активностима  , додатној настави, секцијама и другим 

пројектима. Свако напредовање и успех ученика се похвањују, а изузетна постигнућа се 

промовишу и награђују. Ученици се упућују да знања осим у уџбеницима потраже и у 

другим изворима информација(књиге, часописи, интернет...) 

 

 

 

АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ-72 ученика од 5. до 8.разреда 

ТВРДЊА /ИСКАЗ 

1.У школи нас уче како да учимо(упућују нас у разне технике учења-3,73 

2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке-3,56 

3.Наставници нас организују тако да успешни ученици помажу ученицима који слабије 

напредују-3,40 

4.Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе(кроз 

допунску наставу и сл.)-3,75 

5.талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне наставе(кроз 

додатну наставу, секције,истраживачки рад и сл.)-3,43 

6.Ученици се не досађују на часу-2,84 

 

7.На часу могу радити онолико брзо колико желим-2,91 

8.Не учим само из уџбеникаи бележака већ користим и друге изворе 

информација(књиге,часописе,интернет...)-3,83 

9.Када имам проблем у учењу у школи, могу да добијемсавете како то да превазиђем-3,54 

10. Знам да неки ученик наше школе постигне добре резултате на такмичењу или неком 

конкурсу и сл.-3,77 

11. Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и остварене резултате-3,52 

 

 

Подручје вредновања:ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Показатељ: *Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина 

Школа води рачуна о личном и социјалном развоју ученика . У школи се негује и подстиче 

позитивна социјална клима:толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, 
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сарадња, брига о другима ,комуникацијске вештине, конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација. 

Код ученика се развија поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, 

одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење 

и сараднички односи. Школа редовно похваљује позитивне поступке и успех 

ученика(књиге ученицима који су освојили прва три места на такмичењима, књиге 

одличним ученицима, награда за разред са најбољом дисциплином-чоколаде,  и друго. 

Показатељ: * Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и 

активности 

Ученици су упознати са Повељом о правима детета УН. У школи се подстиче и негује 

демократски дух и ученици су укључени у процес доношења одлука преко представника у 

својим организацијама(ученички парламент). Предлози и сугестије ученика се разматрају 

и уважавају.Школа подстиче и подржава иницијативе и активности ученика као што 

су:културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења, манифестације, рад на 

школским новинама, посете разним установама. 

 

РЕЗУЛТАТИ ДОБИЈЕНИ АНАЛИЗОМ УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ЗА СВЕ 

УЧЕНИКЕ 

ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА И НАСТАВНИКА 

 

Анкетирана су 72 ученика од 5.до8. разреда 

 

ТВРДЊА /ИСКАЗ 

 

1. Понашање наставника у школи , међусобно и у односу са ученицима , јесте уз 

узајамно уважавање-3,51 

2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и способности-3,61 

3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење-3,54 

4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке-3,77 

5. У школи нас подстичу да бринемо о људима-3,54 

6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо-3,55 

7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију-3,54 

8. У школи нас наводе на поштовање различитости-3,68 

9. У школи се негују и подстичу сараднички односи-3,47 

10. У школи нас подстичу да самостално  и објективно доносимо залључке и судове 

узимајући у обзир чињенице и извор информација-3,56 

11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика-3,58 

12. Сваки мој позитиван поступак наилази на одобравање,како наставника тако и 

ученика-3.62 

13. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је 

агресивношт,нетрпељивост,нетолеранција, неуважавање,и слично, отворено се 

разговања-3,61 

14. Ученици су преко својих организацијаукључени у решавање проблеманедопустивог 

понашања ученика у школи, као што је 

агресивношт,нетрпељивост,нетолеранција,неуважавање и слично-3,45 
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15. Укључен/а саму рад бар једне ученичке организације у школи-3,36 

16. Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких организација-3,61 

17. Упознат/а сам с Деклерацијом УН о правима детета( Повељом дечјих права)-3,56 

18. Ученици су у могућности да организовано учествујуу одлучивању по питањима 

која се непосредно тичу њих самих-3,47 

19. Укључен/а саму рад бар једну ваннаставну активност у школи-3,23 

20. Учествовање у ваннаставним активностима ми омогућује да задоваљим своја 

интересовања и развијам свије таленте-3,50 

21. Наше иницијативе и предлози се разматрају озбиљно на наставничким већима-3,59 

22. Наше иницијативе и предлози сечесто усвајају,односно омогућава се и помаже да 

их реализујемо-3,66 

 

 

Анкетирано је 15 наставника 

 

ТВРДЊА /ИСКАЗ 

 

1. Свестан сам да је школа место где мора да се негује позитивна социјална клима-

4,оо 

2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање,поштовање, сарадњу, 

бригу о другима-3,73 

3. Свестан сам да је моје понашање пример ученицима,родитељима и колегама-4,00 

4. Код ученика развијам одговорност за учење-4,00 

5. Код ученика развијам одговорност за поступке-4,00 

6. Ученике постичем на бригу о људима-3,93 

7. Код ученика развијам сарадничке односе-3,93 

8. Ученике подстичем да  самостално и објективно доносе закључке и судове 

узимајући у обзирчињенице и извор информација-3,80 

9. Редовно користим приликуза похвалу и признавање позитивних поступака и 

успехаученика-3,86 

10. Ученике упозоравам на значај познавања њихових праваи подстичем их да се 

упознају с Повељом дечјух праваУН-3,30 

11. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањимакоја се 

непосредно тичуњих самих-3,00 

12. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у понуђеним 

ваннаставним активностима-3,60 

13. Сваке годинесам задужен/а за бар једну ваннаставну активност3,60 

14. Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте културних, 

музичких, спортских и сличних активности-3,46 

15. Ученике упозоравам на значаји укључивања у рад ученичких организација3,60 
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Подручје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАИЈА 

Показатељ: *Помоћ при избору даљег образовања , обуке или запослења 

Ученицима су доступне јасне, прецизне и актуелне информације о могућности наставка 

школовања и запошљавања преко презентација , промотивних  плаката,брошура, разних 

понуда срењих школа у штампаном или електронском облику . Средња стручна школа 

школа „Васа Пелагић“ два пурта је посетила нашу школу и информисала децу о 

могућностима наставка шкловања у њиховој установи.  Одређен број часова одељењског 

старешине посвећео је професионалној оријентацији,.Води се рачуна о потребама свих 

ученик и у школи се организују различите акције у функцији унапређивања 

професионалне оријентације. Педагог школе је са ученицима спровео анкету о 

професионалној оријентацији .Остварује се сарадња са родитељима ради индивидуалног 

саветовања о професионалној оријентацији деце. 

 

 

Анкетирано је 12 ученика 8.разреда 

 

ТВРДЊА /ИСКАЗ 

 

1. У школи нас кроз разговоре информишу о могућности ма наставка школовања или 

запослења-3,58 

2. У школи су нам на располагању информативни материјали о даљим облицима 

школовања и могућностима запошљавања-3,75 

3. Наставници нас подстичу да тражимо допунске информације у вези даљег 

школовања-3,58 

4. У школи могу добити савете у вези избора школе/занимања-3,66 

5. Наставници истичу потребу перманентног(сталног)образовања-3,66 

6. Наставници ми помажу да проценим сопствене способности,знања и умећа за 

наставак школовања/запослења-3,83 

7. Информације у вези са професионалниом оријентацијом које добијамо у школи су 

прецизне,јасне и актуелне-3,50 

8. Задовољан сам квалитетом расположивих информација и саветовањима3,66 

 

 

 

 

 

Анкетирано је 12 РОДИТЕЉА ученика 8.разреда 

ТВРДЊА /ИСКАЗ 

 

1.Школа ми прижа помоћ у усмеравању професионалног развоја мог детета-3,58 

2.Школа ми омогућава личне комтакте са наставницима и стручњацима за професионалну 

оријентацију-3,50 

3.У школи се могу добити јасне и актуелне  информације о наставку школовања и избору 

занимања-3,75 
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4.У школи су доступни информативни материјали  у штампаном и електронском облику о 

наставку школовања и избору занимања-3,41 

5.Школа пружа могућност учествовања у разним акцијама као што су „дани отворених 

врата“уобразовним установама -3,66 

6.Саветодавне активности школе у области професионалне оријентације су корисне за 

професионални развој мог детета-3,75 

7.Школа врши добру припрему ученика за доношење одлука које се тичу наставка 

школовања или избора занимања-3,66 

8.Као родитељ задовољан сам расположивим информацијама у вези професионалне 

оријентације-3,66 

 

 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРАДНОВАЊА : 

 

Kључна област    ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  и  у оквиру ње подручја вредновања  БРИГА 

О УЧЕНИЦИМА, ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ,  

ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА –НИВО 4 

Програм сарадње са породицом је саставни део Школског програма у складу са Законом о 

основном образовању и васпитању. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа је на крају сваког 

полугодишта организовала  анкетирање родитеља, односно старатеља са циљем 

испитивања  њиховог задовољства програмом  сарадње са породицом  уз могућност 

давања предлога и сугестија за наредни период. 

Мишљење родитеља, односно старатеља добијено као резултат анкетирања  узимало се у 

обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

У току школске године одржано је  6  састанака Тима за сомовредновање рада школе. 

                                                                                                    Координатор тима: 

                                                                                                   Јасмина Милованов 

 

 

 

10.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

ЧЛАНОВИ: 

Боркица Милованов , наставник разредне наставе, координатор 

Жељка Бадрић, педагог 

Виолета Ђорђевић, наставник разредне наставе 

Радосава Јаџић, наставник француског језика 

Мирјана Несторов, локална самоуправа 

Ивана Миливојев, савет родитеља 

Анђелија Глигоријевић, представник УП 

Школским развојним планом смо школске 2017/2018.године, радили на унапређивању 

следећих  области живота и рада школе: 

Настава и учење као кључна област, са подручјима  вредновања : Планирање и 

припремање , Наставни процес , Учење , Праћење напредовања ученика, кроз 

показатеље: планирање, припремање, комуникација и сарадња, рационалност и 

организација, подстицање ученика, корелација и примена знања, одговорност ученика, 

начин учења, праћење и оцењивање, извештавање.  
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Подршка ученицима, са подручјима вредновања : Брига о ученицима кроз следећи 

показатељ- безбедност и сигурност ученика у школи,Подршка учењу кроз показатеље-

напредовање и успех ученика;стручна помоћ наставницима у пружању подршке 

ученицима у процесу учења 

 

Етос, са подручјем вредновања - Партнерство са родитељима и следећим показатељима 

–комуникација и сарадња са родитељима; укључивање родитеља у живот и рад школе и у 

школско учење. 

Школске 2017/2018.године одржано је укупно шест седница Стручног актива за развојно 

планирање. 

На првој седници именовани су чланови Стручног актива и констатоване су кључне 

области са подручјима  вредновања и показатељима. 

На другој седници Стручног актива, након завршетка првог квартала констатовано је : 

-да су на :Одељењским већима,Натавничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору  на крају првог квартала 

анализирани успех и дисциплина ученика 

-да су сачињени ИО планови за ученике који се образују по њима и да су на  Одељењским 

већима и Наставничком већу поднети извештаји о вредновању ИО планова унутар 

установе. 

- да је на :Одељењским већима,Натавничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору анализирана реализација допунске и 

додатне наставе ,као и секција. 

-да је сарадња са родитељима реализована кроз родитељске састанке и индивидуалне 

састанке. 

На трећој седници Стручног актива, након завршетка првог полугодишта  констатовано је:  

-да су на :Одељењским већима,Наставничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору  на крају првог полугодишта 

анализирани успех и дисциплина ученика 

-да су на Одељењским већима и Наставничком већу поднети извештаји о вредновању ИО 

планова унутар установе. 

- да је на :Одељењским већима,Наставничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору анализирана реализација допунске , 

додатне и припремне  наставе ,као и секција. 

-да је сарадња са родитељима реализована кроз родитељске састанке и индивидуалне 

разговоре,предавање за родитеље на тему превенције насиља,анкетирање о квалитету 

остварености Програма сарадње школе са породицом,путем сајта школе,паноа и 

информатора за родитеље. 

-да је на :Одељењским већима и Наставничком већу на крају првог полугодишта 

анализирана оствареност стандарда постигнућа ученика. 

На четвртој седници Стручног актива, након завршетка трећег квартала констатовано је : 

-да су на :Одељењским већима,Натавничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору  на крају трећег квартала 

анализирани успех и дисциплина ученика 

- да су на  Одељењским већима и Наставничком већу поднети извештаји о вредновању ИО 

планова унутар установе. 
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- да је на :Одељењским већима,Натавничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору анализирана реализација допунске,  

додатне и припремне  наставе ,као и секција. 

-да је сарадња са родитељима реализована кроз родитељске састанке и индивидуалне 

састанке. 

На петој седници Стручног актива, након завршетка другог полугодишта  констатовано је:  

-да су на :Одељењским већима,Наставничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору  на крају другог полугодишта 

анализирани успех и дисциплина ученика 

-да су на Одељењским већима и Наставничком већу поднети извештаји о вредновању ИО 

планова унутар установе. 

- да је на :Одељењским већима,Наставничком већу ,Стручним већима,Савету 

радитеља,родитељским састанцима,Школском одбору анализирана реализација допунске , 

додатне и припремне  наставе ,као и секција. 

-да је сарадња са родитељима реализована кроз родитељске састанке и индивидуалне 

разговоре,анкетирање о квалитету остварености Програма сарадње школе са 

породицом,путем сајта школе,паноа и информатора за родитеље. 

-да је на :Одељењским већима и Наставничком већу на крају другог полугодишта 

анализирана оствареност стандарда постигнућа ученика. 

-да су за остварене резултате на такмичењима ,ученици јавно похваљени и награђени 

пригодним књигама на прослави Дана школе,а за одличан успех и примерно владање 

ученици су награђени пригодним књигама на крају школске године. 

- да су се наставници стручно усвршавали унутар (угледни часови) и ван установе( 

семинари у организацији школе).  У Извештају за стручно усавршавање налазе се детаљни 

подаци са којима су упознати Наставничко веће и Школски оидбор.   

- да је Тим за самовредновање школске 2017/2018. год. вредновао кључну област Подршка 

ученицима. У Извештају Тима за самовредновање налазе се детаљни подаци о резултатима 

вредновања са којима су упознати Наставничко веће и Школски оидбор. 

На шестој седници Стручног актива, направљен је акциони план за школску 

2018/2019.годину. 

                                                                                                               

                                                                                                   

Координатор Стручног актива за развојно планирање: 

Боркица Милованов 

 

 

 

VII. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ТОКУ ШКОЛСКЕ  

2017/ 2018. 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: 



 131 

1. Бабић Владимир, ученик 8. разреда, председник УП, присуствује седницама 

ШО  

2. Јованић Драган, ученик 8. разреда, записничар 

3. Данијел Нађ, ученик 7. разреда, заменик председника УП, присуствује 

седницама ШО 

4. Глигоријевић Анђелија, ученица 7. разреда, председник УП, присуствује 

седницама ШО 

5. Крстић Милош, ученик 6. разреда, посматрач 

6. Ђиновић Милица, 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 2017/ 2018. године одржане су две седнице којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања.Горан Јеремић  (координатор 

УП).  

 

На првој седници УП, одржаној 08. септембра 2017. године, разматрано је неколико 

тачака а најважније су биле: 

1. Извршено је конституисање Ученичког парламента (избор председника, заменика 

председника и записничара) 

2. Упознавање са Пословником о раду Ученичког парламента 

3. Упознавање са Планом рада Ученичког парламента за школску 2017/ 2018. годину 

4. Годишњи План рада школе и Анекс школског програма- упознавање и предлози 

5. Договор око активности у оквиру предстојеће Дечје недеље (од 1- 7. октобра) 

6. Организовање акције прикупљања школског прибора, уџбеника, одеће и обуће за 

ученике   

лошег материјалног стања 

7. Заборављене игре учешће и помоћ локалној заједници у организацији 

 

На другој седници, 10. новембра 2017. 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 

4.  Активности у оквиру протекле Дечје недеље- утисци 

5.  Гостовање чланова УП у Омољици- ,,Фото-еко шетња кроз Омољицу“ 

 

 

 

У другом полугодишту школске 2017/ 2018. године одржане су две седнице којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања.Горан Јеремић  (координатор 

УП).  

 

На трећој седници УП, одржаној 02. фебруара 2018. године, разматрано је неколико 

тачака а најважније су биле: 
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6. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

7. Обележавање школске славе Светог Саве 

8. Правила понашања у школи 

9. Безбедносно стање у школи 

 

На четвртој седници, 11. маја 2018. године, УП се првенствено бавио следећим темама: 

1. Сарадња школе са породицом и локалном самоуправом 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег квартала 

3. У сустрет сеоској слави и Ускрсу 

4. Унапређење школе, предлози ученика 

5. Учешће ученика на такмичењима 

6. Прослава дана школе 

7. Ђак генерације, мишљење чланова 

8. Школска екскурзија 

9. Анализа и предлози рада УП 

 

 

 Наставник- координатор УП: 
                                                                                                                Горан Јеремић 

 

 
 

      

 

VIII  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Током школске 2017/2018. године наставници и стручни сарадници наше 

школе похађали су следеће програме стручног усавршавања: 

 

I „Где је нестала одговорност?Одговорност као главни фактор успешне 

партиципације ученика“  

Период: 30.8. до 31.8.2017. у трајању од 16 сати 

Број бодова: 16 

Компетенција: К3 

Приоритетна област:2 

Програм обуке стручног усавршавања је одобрио: ЗУОВ, кат. бр.26 за  

2017/2018.годину.  

Програм су прошли: 

1. Живанка Јованов Петровић 

2. Виолета Ђорђевић 

3. Јасмина Милованов 

4. Ђурђевка Стојков 

5. Розалија Суњог 

6. Боркица Милованов 
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7. Богдановић Марина 

8. Михаљ Сатмари 

9. Мицић Мирјана 

10. Здравковић Иван 

11. Тот Теа 

12. Корана Долић Гаврић 

13. Радосава Јаџић 

14. Жељка Бадрић 

15. Данијела Станковић 

16. Мирјана Милошевић 

17. Марко Рајковић 

18. Горан Јанић 

19. Јеремић Горан 

 

 

II  „Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада 

установе“  

Период: 9.12.2017. у трајању од 8 сати 

Број бодова: 8 

Компетенција: К4 

Приоритетна област:4 

Програм обуке стручног усавршавања је одобрио: ЗУОВ, Решењем бр. 570-52/2016 

од 18.4.2016.  

Програм су прошли: 

1.   Живанка Јованов Петровић 

2.   Виолета Ђорђевић 

3.   Јасмина Милованов 

4. Ђурђевка Стојков 

5. Розалија Суњог 

6. Боркица Милованов 

7. Рајковић Марко 

8. Марина Богдановић 

9. Јаџић Радосава 

10. Жељка Бадрић 

11. Мицић Мирјана 

12. Тот Теа 

13. Јеремић Горан 

14. Станковић Ћулибрк Данијела  

15. Ђурић Тамара 

 

 

       

 

III „Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“  

Теме: 2 и 3 
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Период: 9.март 2018. у трајању од 8 сати 

Број бодова: 8 

Компетенција: К1 

Приоритетна област: 4 

Програм обуке стручног усавршавања је одобрио: ЗУОВ, каталошки број 347, 

бр.акта 570-371/2016. Од 18.04.2016.године. 

Програм су прошли: 

 Живанка Јованов Петровић 

 Виолета Ђорђевић 

 Боркица Милованов 

 Јасмина Милованов 

 Ђурђевка Стојков 

 Сатмари Михаљ 

 Жељка Бадрић 

 Марко Рајковић 

 Мирјана Милошевић 

 Мицић Мирјана 

 Розалија Суњог 

 Теа Тот 

 Јаџић Радосава 

 Станковић Данијела  

 Станковић Ћулибрк Данијела 

 Ђурић Тамара 

 Милошевић Мирјана 

 Здравковић Иван 

 

                                                                               Директор школе 

                                                                     Живанка Јованов Петровић 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ: 

 

Самостални педагошки саветник Лери Менгер је у нашој школи 20.10.2017. године за 

представнике свих школа општине Ковин одржао предавање Хоризонтално учење – улога 

саветника спољног сарадника. 

 

 

Одржана су три угледна часа. 

 
1.Данијела СтанковићЋулибрк,српски језик,Књижевност: Манасија,Васко Попа 
VII разред, 06.11.2017. године , обрада/угледни час 

2.Синиша Ћулафић, техничко и информа-тичко образовање,Самооцењивање уз игрице – принцип 

полуге, VII разред, 25.01.2018. године, обрада/угледни час 

3. Боркица Милованов, природа и друштво, Настанак српске државе. Србија у доба Немањића 
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IV разред, 20.04. 2018. Године, обрада/угледни час 

 

 

 

Обука за запослене у установама који су ангажовани за послове у реализацији и 

спровођењу завршног испита на крају школске 2017/2018.године 

- дежурни наставници (8 сати) 

1. Марина Богдановић 

2. Михаљ Сатмари 

- Шифранти (8 сати) 

1. Стојков Ђурђевка 

2. Милованов Јасмина 

3. Розалија Суњог 

- Разредни старешина (8 сати) 

1. Горан Јеремић 

- Координатор школске уписне комисије 

1. Бадрић Жељка 

- Прегледачи (10 сати) 

1. Мирјана Мицић 

2. Данијела Станковић Ћулибрк 

3. Радован Николић 

- Супервизор (16 сати) 

1. Теа Тот 

- Секретар школе (16 сати) 

1. Иван Здравковић 

- Директор школе (24 сата) 

1. Живанка Јованов Петровић 

 

 

 

IX САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 

У току школске 2017/2018.године школа је одржавала редовне контакте са надлежном 

Школском управом, тако што је присуствовала састанцима које је школска управа 

организовала, као и  тако што је редовно слала тражене податке и поступала по упутствима 

ШУ Зрењанин. 

 

 

 

X ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА И 

НАДЗОРИМА У ШКОЛИ 

 

ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2017/2018.години 

ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 

Број  

НАЛОЖЕНИХ/ 

Напомена 
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ИЗВЕШТАЈА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИХ 

МЕРА 

Просветна инспекција 2 1 Извршена су један  

редован и један 

ванредни надзор 

Стручно-педагошки 

надзор 

/ / / 

Инспекција рада / / / 

Буџетска инспекција / / / 

Тржишна инспекција / / / 

Комунална инспекција 1 / Изврђен је редован 

надзор 

Грађевинска инспекција / / / 

Туристичка инспекција / / / 

Санитарна инспекција / / / 

Противпожарна 

инспекција 

/ / / 

Завод за јавно здравље / / / 

Стручни надзор над 

радом библиотеке 

/ / / 

Стручни надозор на 

архивирањем, стручним 

одржавањем и 

одабирањем архивске 

грађе 

/ / / 

 

- Просветна инспекција-предмет надзора Припремљеност за рад у школској 

2017/2018.години бр. 614-20/2017-IV од 27.10.2017.године, заведено под дел.бр.606 

од 06.11.2017. године. Наложена мера за расписивање конкурса за упражњена радна 

места мера. Донет је закључак да је школа припремљена за рад у школској 

2017/2018.години и да је код надзираног субјекта процењен збирни ризик за све 

контролне листе незнатан (99,55) 

- Просветна инспекција-ванредни надзор;  предмет надзора Инспекцијски надзор у 

погледу услклађености организације и начина рада са новим законским решењима,  

бр. 614-13/2018-IV од 04.05.2018.године, заведено под дел.бр.282 од 07.05.2018. 

године  

- Саобраћајна инспекција – предмет надзора Контрола документације ОШ „Ђ. 

Филиповић“ Плочица у складу са Законом о јавном превозу, бр. 347-138/2018- IV од 

10.05.2018.године, заведено под дел. Бр. 301 од 10.05.2018. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:  

Живанка Јованов Петровић 

 

____________________________________ 


