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I    УВОДНИ ДЕО 
 

Образовно-васпитни рад у школској 2019/2020. години организован је у складу са 

Годишњим планом рада за школску 2019/2020.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 више од 50 година и ми са поносом данас  можемо да кажемо да смо за 

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

лепу, савремено опремљену  школску зграду која пружа нашим ученицима удобност, а 

наставници имају  све услове за квалитетан образовно васпитни рад. 

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

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

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

весело и марљиво учити и радовати се многим победама . 

 

 

2.  Материјална основа рада 

 

 

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

учионице су делимично специјализоване за поједине предмете или више предмета, док 

правих кабинета и кабинетске наставе нема. Површина затвореног простора школске 

зграде је 1704 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 



 4 

националне мањине-националне зајецнице. Сврха посете је била снимање материјалног 

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. 

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

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 претпрошле школске године додељена наставна 

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

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

оптимално коришћена. 

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

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

2019. године асфалтирано је школско двориште. 

 

 

3.  Ученици и наставници 
 

На почетку школске 2019/2020. године у школу је било уписано 124 ученика. Укупан број 

ученика се није мењао током школске године, те је на крају сваког квартала било 124 

ученика.  

У односу на прошлу школску годину коју је завршило 135 ученика, ове године је 11 

ученика мање, односно 124. 

Школску годину је завршило свих уписаних 124 ученика. 

 

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

 

ШКОЛСКА ГОДИНА БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ 

РАЗРЕДЕ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

2016/17. 155 

2017/18. 141 

2018/19. 135 

2019/20. 124 

 

 

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

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

разреда са укупно 5 ученика од којих је 1 ученик радио по иоп1 до краја првог 

полугодишта. 

Број ученика у нижим разредима био је 57, а у вишим 67 ученика. На крају другог 

полугодишта имали смо 124 ученика.  
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Оцењивање ученика и писмено извештавање родитеља било је редовно, за прва два 

квартала путем родитељских састанака, а од проглашења ванредног стања у држави и 

реализовања наставе на даљину, индивидуалном комуникацијом са одељењским 

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

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

здравља присутних. 

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 време наставе на даљину, која је трајала од 

16.03. до 30.05.2020.г. родитељи су имали могућност да буду информисани о напредовању 

ученика и њиховом ангажовању, праћењем евиденције есДневника и неким од 

договорених начина комуникације са наставницима и/или одељењским старешинама ( 

мејл, вибер и сл. ). 

 

 

Недовољних ученика који су полагали поправне испите у августовском року је било 3 ( два 

ученика 6. разреда и 1 ученик 7. разреда ). Припремна настава је одржана по плану. 

Испити су полагани пред комисијама које је образовала директорка школе. 

Немамо понављаче нити преведене ученике нижих разреда. 

Немамо непохађаче.  

Успех ученика на крају школске 2019/2020. године дат је у табели у 4. Одељку. 

Из табеле се види да је 124 ученика  или 100 % завршило разред ( позитивно су оцењени ). 

Осми разред је похађало 19 ученика и сви су завршили са позитивним успехом. 

 

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА СРЕДЊА ОЦЕНА ШКОЛЕ 

2016/17. 3,84 

2017/18. 3,97 

2018/19. 4,00 

2019/20. 4,1 

 

 

3.1  Завршни испит 
 

   Ученици су због измењених услова васпитно-образовног рада ове школске године имали 

два пробна тестирања. Прво, Oнлајн пробно тестирање, самопроцена знања,  је спроведено 

по следећој динамици: 

22. априла 2020. - тест из српског/матерњег језика 

23. априла 2020. - тест из математике 

24. априла 2020. - комбиновани тест 

Ученицима је сваки тест  био доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му 

приступе у време кад технички или други организациони или породични услови 

дозвољавају. 
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Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога, ученици су приступали решавању тестова. 

О свему су ученици и њихови родитељи претходно били обавештени преко сајта школе и 

одељењских старешина. Мотивисали смо ученике да самостално приступе 

тестирању/самопроцени знања. Повратну информацију добили су путем увида у решења 

тестова на поменутој платформи након дванаест сати од истека времена за решавање 

тестова. 

Затим, након прекида ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа 

и институција организован је 2. јуна 2020. године у школском простору пробни завршни 

испит за ученике осмог разреда решавањем теста из математике на начин који осигурава 

безбедност и здравље ученика и запослених. На пробном завршном испиту, ученици и 

наставници, практично су прошли кроз утврђене процедуре у полагању завршног испита, с 

обзиром на то да је пробни завршни испит верна симулација завршног испита (време 

доласка, потребни прибор, поступање, организација простора и рада, улоге одељењског 

старешине, дежурних наставника, супервизора и друго).  

Преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест 

ученици су решавали 1. јуна 2020. године код куће, као још један вид припреме за 

завршни испит. Наредног дана, када су решавали тест из математике, донели су урађен 

тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест и предали их одељењском 

старешини. 

 

За ученике осмог разреда организован је у простору школе завршни испит ( 17, 18. и 19. 

јуна 2020.г.) у складу са Стручним упутством.  

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА БРОЈ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

2016/17. 81 

2017/18. 101 

2018/19. 93 

2019/20. 83 

 

 

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. У јунском року је полагало и положило свих 19 ученика. Ове године смо имали 1 

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

помогао је тим за ИО уз сарадњу са родитељем ученика. 

 

Резултати ( општи успех у школи, завршни испит и укупан број бодова ) на нивоу општине 

Ковин: 

 

КОВИН 
            

 
Школа Место Учен. Језик 6 раз 7 раз 8 раз ОШ Матем Матер Комб Бод Σ 

1 Бора Радић Баваниште 58 с 16,43 15,24 15,89 47,56 5,52 6,62 9,34 21,48 69,04 

2 Паја Магановић Делиблато 26 с 15,64 15,22 15,88 46,74 6,48 6,43 9,19 22,10 68,84 

http://mojaucionica.gov.rs/
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3 Предраг Кожић Дубовац 13 с 12,99 13,47 14,66 41,12 6,50 6,80 8,72 22,02 63,14 

4 Миша Стојковић Гај 30 с 15,03 14,87 15,54 45,44 4,56 5,83 6,98 17,37 62,81 

5 Десанка Максимовић Ковин 28 с 15,69 14,55 14,82 45,06 5,71 7,15 9,23 22,09 67,15 

6 ЈЈ Змај Ковин 49 с 16,34 15,93 16,51 48,78 7,03 7,18 9,84 24,05 72,83 

7 Ђура Јакшић Ковин 57 с 16,43 15,85 16,82 49,10 6,07 6,25 8,66 20,98 70,08 

8 Сава Максимовић Мраморак 15 с 14,69 14,17 14,72 43,58 4,86 5,64 7,09 17,59 61,17 

9 Ђура Филиповић Плочице 19 с 15,82 15,42 15,60 46,84 5,49 6,60 8,58 20,67 67,51 
10 Жарко Зрењанин Скореновац 12 м 14,25 13,78 14,36 42,39 4,58 6,18 6,24 17,00 59,39 

  
УКУПНО 307 

 
15,33 14,85 15,48 45,66 5,68 6,47 8,39 20,54 66,20 

 

Из података се види да су наши ученици заузели  7. место на ЗИ а укупно 5. место од 10 

места у општини. 

 

 

Сви ученици су добили уверење о обављеном завршном испиту. Од 19 ученика, сви су 

уписани  у средње школе: 13 у четворогодишњем трајању, а 6  ученика је уписало школу 

за трогодишње занимање, од тога броја и 1 ученик који се образовао по ИОП. У односу на 

попуњавање листе жеља, 18-је је уписано у првом уписном кругу а 1-је у другом. 12 

ученика је уписано у средњу школу на основу прве жеље. 

 

 

УПИС УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

УКУПАН БРОЈ 

УЧЕНИКА  

УПИСАНО У 

СРЕДЊУ 

ШКОЛУ 

НИЈЕ 

НАСТАВИЛО 

ШКОЛОВАЊЕ 

УПИСАНО У 

четверогодишњи 

образовни 

профил 

УПИСАНО У 

трогодишњи 

образовни 

профил 

19 19 0 13 6 

Уписано у 1. 

кругу 

  12 6 

Уписано у 2. 

кругу 

  1  

 

Ученици првог разреда (17 ученика) су  описно оцењени. Сви ученици су уписани у други 

разред.  

 

У школској 2019/2020. години у нижим разредима наставу је изводило 5 учитеља, 

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

Укупно 20 наставника. Нестручно је била заступљена настава хемије и физике од 01.03. Од 

укупно 20 наставника, 17 су путници и станују ван Плочице. Већина наставника нема пуну 

норму у нашој школи и због тога раде и у другим школама на територији наше општине, 

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

библиотекарка. 

 

 

 

3.2. Похваљивање и награђивање ученика 
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Ученици су више пута у току школске године награђивани. 

 

Диплому ``Вук Караџић`` је у овој генерацији заслужила ученица Јована Стојков, која је 

уједно изабрана и за ђака генерације.  

 

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

постигнуте резултате на такмичењима из појединих предмета : Јовани Стојков из српског 

језика, биологије, географије, ликовне културе и музичке културе; Милошу Крстићу из 

биологије, музичке културе и за драмску секцју; Александри Јованов из српског језика, 

музичке културе и за драмску секцију, Ањи Јованов из српског језика, ликовне и музичке 

културе, Сањи Спасић из српског језика, музичке културе и за драмску секцију, 

Александри Јовановић из музичке културе, Петру Матићу из физичког васпитања и 

музичке културе, Максиму Павлову за физичко васпитање и музичку културу, Невени 

Миливојев за физичко васпитање и за драмску секцију, и Јован Муратовић за драмску 

секцију. Сви ђаци, носиоци диплома су награђени књигом. 

17 првака је на почетку школске године добило поклон књиге од општинске Управе. 

Општински савез за безбедност саобраћаја и Црвени Крст општине Ковин поклониоли су 

првацима заштитне прслуке и наруквице. 

 

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

приредбу и доделу награда ученицима. 

 

Завршна приредба за крај наставне године коју традиционално спремају и изводе ученици 

нижих разреда такође ове године није реализована због епидемиолошке ситуације. 

 

Приликом поделе књижица и сведочанстава 39 ученика школе је награђено књигом за 

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

такмичењима, носиоци посебних диплома и Ђак генерације. 

 

Фестивал науке у Београду  – плаћен пут за петнаесторо ученика  V - VIII разреда 

07. децембра је петнаесторо ученика  V - VIII разреда са директорком, наставницом хемије 

и  педагогом посетило 13. Фестивал науке у  Београду – манифестацију којом ученици 

различитих школа и установа промовишу науку јавним извођењем занимљивих 

експеримената;  
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4.  Успех и владање 
 

 

 

 

Основна школа „Ђура Филиповић“ Плочица  

Успех ученика на крају школске 2019/2020. 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 16  

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

 
    1 - П.Р. 1 

2 15 8 53,33 4 26,67 3 20 - - 15 100 - - - - - - - - 4,39 

2 – П.Р. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 13 5 38,46 5 38,46 3 23,08 - - 13 100 - - - - - - - - 4,08 

3 – П.Р. 1 1 100 - - - - - - 1 100 - - - - - - - - 4,57 

4 8 4 50 2 25 2 25 - - 8 100 - - - - - - - - 4,32 

4 – П.Р. 3 1 33,33 1 33,33 1 33,33 - - 3 100 - - - - - - - - 4,00 

Укупно:  57    

Оц. од 2. 

до 4. 

40 19 47,5 12 30,00 9 22,5 - - 40 100 - - - - - - - - 4,27 

5 14 6 42,86 3 21,43 5 35,71 - - 14 100 - - - - - - - - 3,91 

6 18 2 11,11 11 61,11 5 27,78 - - 18 100      - - - 3,77 

7 16 5 31,25 7 43,75 4 25,00 - - 16 100      1 - - 3,97 

8 19 7 36,84 7 36,84 4 21,05 1 5,26 19 100 - - - - - 1 - - 3,93 

Укупно: 67     

Оц.од 5. 

до 8. 

67 20 29,85 28 41,79 18 26,86 1 1,49 67 100 - - - - - 2 - - 3,90 

Укупно 

оцењени 

107 39 36,45 40 37,38 27 25,23 1 0,93 107 100   - - - - - 2 - - 4,1 

Укупно ученика у школи   124  
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Владање ученика на крају школске 2019/2020. године 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика примерно врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће неоцењени 

I 16 16 - - - - - 

II 15 15 - - - - - 

III 13 13 - - - - - 

IV 8 8 - - - - - 

Рит   II,III, IV 5 5 - - - - - 

V 14 14 - - - - - 

УКУПНО 

I - V 

71 71 - - - - - 

У процентима 

 

100% 100 - - - - - 

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

VI 18 17 1 - - - - 

VII 16 16 - - - - - 

VIII 19 18 - 1 - - - 

УКУПНО 

VI – VIII 

53 51 1 1 - - - 

У процентима 

 

100% 96,23 1,88 1,88 - - - 

 

 

Изречене васпитне и васпитно – дисциплинске мере за крај 2. полугодишта школске 2019/2020. године: 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно 

ученика 

Број ученика којима је изречена 

васпитна мера/васпитно-

дисциплинска мера 

Васпитна мера/ васпитно-дисциплинска мера 

 

VI 18 1 

 

 УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ 

 

VIII 19 1  

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА 
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Укупно по мерама 1 УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

1 УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

 

Укупно ученика којима је 

изречена васпитна мера/ 

васпитно-дисциплинска мера 

2/0 

 
                                                                                                                                                                                          
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ ( НЕОПРАВДАНИ И ОПРАВДАНИ ) У ТОКУ ШКОЛСКЕ  2018/2019.Г. 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика Број неоправданих 

изостанака 

Број оправданих 

изостанака 

Укупан број 

изостанака 

I II укупно I II укупно 

I 16 0 0 0 588 726 1314 1314 

II 12 8 2 10 353 500 853 863 

III 9 1 9 10 452 720 1172 1182 

IV 13 1 0 1 390 1035 1425 1426 

Рит   II,III, IV 6 0 0 0 190 170 360 360 

V 18 18 24 42 388 904 1292 1334 

VI 16 7 24 31 540 901 1441 1472 

VII 19 8 12 20 1179 1608 2787 2807 

VIII 26 20 38 58 1535 1451 2986 3044 

Укупно 135 63 109 172 5615 8015 13630 13802 
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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 2019/20. 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 ј. и к. 7 50,00 2 14,29 5 35,71 0 0 

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

историја 5 35,71 5 35,71 4 28,57 0 0 

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

биологија 6 42,86 3 21,43 5 35,71 0 0 

физичко и зв. 2 14,28 10 71,43 2 14,28 0 0 

музичка к. 2 14,29 3 21,43 9 64,28 0 0 

ликовна к. 4 28,57 6 42,86 4 28,57 0 0 

енглески ј. 5 35,71 4 28,57 5 35,71 0 0 

француски ј. 5 35,71 2 14,29 7 50,00 0 0 

 

Пети разред похађало је 14 ученикa.  

 

 

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 ј. и к. 8 44,44 8 44,44 2 11,11 0 0 

математика 9 50,00 8 44,44 1 5,56 0 0 

историја 10 55,56 8 44,44 0 0 0 0 

географија 6 33,33 12 66,67 0 0 0 0 

биологија 1 55,55 14 77,77 3 16,67 0 0 

физичко и зв. 1 5,55 13 72,22 4 22,22 0 0 

музичка к. 0 0 3 16,67 15 83,33 0 0 

ликовна к. 7 38,89 7 38,89 4 22,22 0 0 

физика 6 33,33 7 38,89 5 27,78 0 0 

енглески ј. 8 44,44 6 33,33 4 22,22 0 0 

француски ј. 2 11,11 7 38,89 9 50,00 0 0 

Шести разред похађало је 18 ученика.  
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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 5 33,33 6 40,00 4 26,67 0 0 

математика 4 26,67 8 53,33 3 20,00 0 0 

историја 4 26,67 6 40,00 5 33,33 0 0 

географија 3 20,00 9 60,00 3 20,00 0 0 

биологија 2 13,34 7 46,66 6 40,00 0 0 

физичко и зв. 3 18,75 8 50,00 5 31,25 0 0 

музичка к. 0 0 3 18,75 13 81,25 0 0 

ликовна к. 5 31,25 6 37,50 5 31,25 0 0 

физика 5 33,33 6 40,00 4 26,67 0 0 

хемија  4 26,67 7 46,67 4 26,67 0 0 

енглески ј. 5 33,33 5 33,33 5 33,33 0 0 

француски ј. 5 33,33 5 33,33 5 33,33 0 0 

 

Седми разред je похађало 16 ученика. 1 ученик се образовао по Иоп2 и прилагођеним 

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

хемија, енглески језик и француски језик. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА 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 5 27,78 6 33,33 7 38,88 0 0 

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

историја 6 33,33 7 38,89 5 27,78 0 0 

географија 7 38,89 7 38,89 4 22,22 0 0 

биологија 5 27,78 6 33,33 7 38,89 0 0 

физичко в. 5 26,31 10 52,63 4 21,05 0 0 

музичка к. 1 5,26 5 26,32 13 68,42 0 0 

ликовна к. 4 21,05 9 47,37 6 31,58 0 0 

физика 5 27,78 7 38,89 6 33,33 0 0 

хемија 6 33,33 7 38,89 5 27,78 0 0 

енглески ј. 5 27,78 4 22,22 9 50,00 0 0 

француски ј. 6 33,33 7 38,88 5 27,77 0 0 

 

Осми разред је похађло 19 ученика. 1 ученик се образовао по Иоп2 и прилагођеним стандардима 

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

енглески језик и француски језик. 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА I-IV РАЗРЕДА 

( ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ) 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.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   -  16 УЧЕНИКА 

српски  језик 2 12,5 3 18,75 11 68,75 0 0 

математика 2 12,5 3 18,75 11 68,75 0 0 

свет око нас 2 12,5 3 18,75 11 68,75 0 0 

II РАЗРЕД – 15 УЧЕНИКА  

српски  језик 3 20,00 6 40,00 6 40,00 0 0 

математика 4 26,67 6 40,00 5 33,33 0 0 

свет око нас 3 20,00 4 26,67 8 53,33 0 0 

III РАЗРЕД  – 13 УЧЕНИКА  

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. 

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

IV РАЗРЕД – 8 УЧЕНИКА 

српски  језик 0 0 4 50,00 4 50,00 0 0 

математика 1 12,50 4 50,00 3 37,50 0 0 

прир. и 

друшт. 

3 37,50 2 25,00 3 37,50 0 0 

ПЛОЧИЧКИ   РИТ 

I РАЗРЕД – 1 УЧЕНИК 

српски  језик 0 0 1 100 0 0 0 0 

математика 0 0 1 100 0 0 0 0 

свет око нас 0 0 1 100 0 0 0 0 

II РАЗРЕД – 0 УЧЕНИКА  

српски  језик 0 0 0 0 0 0 0 0 

математика 0 0 0 0 0 0 0 0 

свет око нас 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   III РАЗРЕД –  1 УЧЕНИК  

српски  језик 0 0 1 100 0 0 0 0 

математика 0 0 1 100 0 0 0 0 

прир. и 

друшт. 

0 0 1 100 0 0 0 0 

IV РАЗРЕД – 3 УЧЕНИКА 

српски  језик 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

математика 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

прир. и 

друшт. 

1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 
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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 у једном комбинованом одељењу I, III 

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

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

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

ученика. 

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

сваког месеца узимало око 120 ученика. Општина је обезбедила 41 бесплатну ужину, тако да је 

преко Центра за социјални рад ужина обезбеђена за најугроженије. 

Продужени боравак се у школи не реализује. 

Одлуком Владе Републике Србије привремено је обустављен непосредни образовно-васпитни 

рад , те је од 17.03.2020.г. образовно-васпитни рад реализован учењем на даљину. 

Коришђени су едукативни садржаји за учење на даљину који су се емитовли на РТС3 каналу, 

онлајн платформе ( најчешће Вибер и Моја школа ). Комуникација са родитељима и ученицима 

је успостављена телефонски, путем е-поште и друштвених мрежа. Неколико  ученика је 

добијало материјале, упутства у штампаној форми на руке, због непостојања потребних 

техничких услова за рад на даљину. Сајт школе је био у функцији учења на даљину. 

 На основу упутстава Министарства и разматрања на педагошком колегијуму и наставничком 

већу договорен је начин израде оперативног плана на недељном нивоу о организацији, 

спровођењу и праћењу учења на даљину. 

Електронским путем су оперативни планови школе прослеђивани Школској Управи. 

 

 

 

б) Организација образовно-васпитног рада 

 

 

Наставна година је реализована у складу са Правилником о школском календару за 

основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину  

( објављен 28.05.2019. године ) и Правилником о изменама и допунама Правилникано школском 

календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/2020. 

Годину ( објављен 21. 05.2020.године ). Осим тога, Покрајински секретаријат је у функцији 

оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је планиран пролећни 

распуст, а који није имао своју сврху и значај у условима ВС, изменио календар о-в рада ( 

обавештењем од 26.03.2020. године и његовим појашњењем 09.04.2020.године). 
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Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 12. фебруара 2020. године која је донета по 

препоруци Министарства здравља, због епидемије грипа, настава је обустављена у периду од 12. 

до 21. фебруара 2020. године. Образовно-васпитни рад је настављен почев од понедељка 24. 

фебруара 2020. године. 

Надокнада пропуштеног образовно-васпитног рада обављена је сажимањем наставног градива. 

 

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

два полугодишта.  

Прво полугодиште почело је у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршило се у петак, 23. 

децембра 2019. године. У првом полугодишту било је 80 наставних дана. 

Друго полугодиште почело је у среду, 15. јануара 2020. године и завршило се: 

-    настава на даљину 29.05.2020.г. 

-    у петак, 05. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда ; 

-    у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда; 

 

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

Зимски распуст почео је у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршио се у уторак, 14. јануара 

2020. године. 

Пролећни распуст ( Васкршњи празници ) : 10 и 13. 04. 2020. године су били нерадни и 

ненаставни дани, као и 17 и 20. 04.2020.године такође нерадни и ненаставни дани. 

 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почео је у среду, 17. јуна 2020. године, а 

завршио се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст 

почео је по завршетку завршног испита 19.06.2020.године , а завршио се у понедељак  31. 

августа 2020. године. 

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

савладавању наставног градива. 

 

За Дан школе 15. маја 2020. године,није било свечане приредбе. 

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта одржана је у петак 27. децембра 

2020. 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 29. јуна 2020. године. 

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

такође  29. јуна 2020. године. 

 

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
 

У школи су обележени следећи дани: 
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- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, у понедељак 21. октобра 2019. године, 

као радни и наставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, у понедељак, 11. новембра 2019. године као нерадни и 

ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, у понедељак  27. јануара 2020. године као радни а ненаставни 

дан 

- Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2020. године, обележен је у понедељак 

17.02.2020.г. као нерадни и ненаставни дани  

- Видовдан-спомен на Косовску битку, у петак, 28. јуна 2019. године као 

радни дан. 

-од 07. до 11. октобра обележена је Дечја 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 29.06.2020.године. 

 

Прослављена је школска слава - Свети Сава, резањем славског колача и свечаном академијом уз 

присуство родитеља и ученика у фискултурној сали школе. 

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

осмог разреда, ове школске године нису прослављене ни обележене због епидемиолошке 

ситуације у држави. 

 

 

 

 

 

1. Обавезне наставне активности 

 

 

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

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

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

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

 

Обавезни наставни предмети за први циклус, који су реализовани  : 

 

 
 

Ред. 

Бр. 

Обавезни  

Наст. предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Комбиновано 

одељење 

( I, III ,IV р.) 

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

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

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

4. Свет око нас 2/72 2/72 - - 2/72 
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5.  Природа и друштво - - 2/72 2/72 

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

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

8. Физичко и здравствено 

васпитање 

3/108 3/108 - -  

3/108 

9. Физичко васпитање - - 3/108 3/108 

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

 

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

Плочичком риту, 3564 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, III ,IVр.) 

1. 
Верска настава / 

Грађанско васпитање 

1/36 
/ 

1/36 

/ 
1/36 
/ 

1/36 
/ 

/ 

1/36 

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

3. Пројектна настава 1/36 1/36 - - - 

 УКУПНО 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 
 

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

Плочичком риту , 360  часова обавезних изборних наставних предмета и облика рада. 
 

 

Обавезни наставни предмети реализовани у другом циклусу : 

 
Ред. 

Бр. 

Обавезни 

Наст. предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. 

Српски језик и 

књижевност 
5/180 4/144 - - 

Српски језик - - 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. Ликовна култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

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

11. 
Информатика и 

рачунарство 
1/36 1/36 1/36 - 

12. 

Техника и технологија 2/72 2/72 2/72 - 

Техничко и информатичко 

образовање 
- - - 2/68 

13. 

Физичко и здравствено 

васпитање 
2/72 2/72 2/72 - 

Физичко васпитање - - - 2/68 

 УКУПНО 24/864 25/900 26/936 26/884 



 20 

 

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

предмета. 

 

 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА- РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

 

 

до прекида 

наставе 

13.3.2020.год. 

у периоду наставе 

на даљину;  

на крају другог 

полугодишта; 

 

1. 

 

Српски језик; 

 

 

118 

 

62 

 

180 

 

2. 

 

Математика; 

 

 

116 

 

64 

 

180 

 

3. 

 

Свет око нас; 

 

 

45 

 

27 

 

 

72 

 

4. 

 

Енглески језик; 

 

 

48 

 

24 

 

72 

 

5. 

 

Ликовна култура; 

 

 

24 

 

12 

 

36 

 

6. 

 

Музичка култура; 

 

 

23 

 

13 

 

36 

 

7. 

 

Физичко васпитање; 

 

 

70 

 

38 

 

108 

 

8. 

 

Пројектна настава; 

 

 

24 

 

12 

 

36 

 

9. 

 

Ваннаставне 

активности; 

 

 

22 

 

14 

 

36 

 

10. 

 

Ч.О.С; 

 

 

25 

 

11 

 

36 

 

11. 

 

Допунска настава. 

 

 

24 

 

12 

 

36 
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Реализација наставе у другом разреду шк. 2019/2020. год. 

 

 
ПРЕДМЕТ Број  реализованих часова пре 

организовања наставе на 

даљину 

Број  реализованих часова у 

току организовања наставе на 

даљину 

Српски језик 119 61 

Енглески језик 48 24 

Математика 116 64 

Свет око нас 48 24 

Ликовна култура 46 26 

Музичка култура 24 12 

Физичко и здравствено 

васпитање 
71 37 

Пројектна настава 26 10 

Ваннаставне активности 24 12 

ЧОС 22 14 

Допунска – српски језик 13 5 

Допунска - математика 13 5 

Верска настава 24 12 

 

 
 

Одељењски старешина: Боркица Милованов 

 

 

 

Реализација наставе у трећем разреду шк. 2019/2020. год. 

 

 
ПРЕДМЕТ Број  реализованих часова пре 

организовања наставе на 

даљину 

Број  реализованих часова у 

току организовања наставе на 

даљину 

Српски језик 117 63 

Енглески језик 48 24 

Математика 121 59 

Природа и друштво 47 25 

Ликовна култура 48 24 

Музичка култура 24 12 

Физичко васпитање 72 36 

Слободна  активност 24 12 

ЧОС 23 13 

Допунска – српски језик 13 5 

Допунска - математика 13 5 

Верска настава 22 14 

Народна традиција 26 10 

 

 

 

Одељењски старешина:  Милованов  Јасмина 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

ПРЕДМЕТ: Српски језик/Српски језик и књижевност 

 

До обуставе наставе у школама према Одлуци Владе РС, наставне и ваннаставне 

активности везане за предмет Српски језик/ Српски језикви књижевност реализоване су према 

плану и програму њихове реализације, као и према динамици утврђеној распоредом наставе и 

школским календаром, те у односу на дотадашње непредвиђене околности (прекид наставе у 

фебруару и реализација надокнаде часова која је планирана и до тог тренутка реализована према 

усвојеном плану надокнаде). То подразумева планиране редовне часове, часове допунске и 

додатне наставе, неких секција (рецитаторск, драмска) -  реализације наставних и ваннаставних 

активности, а у складу са својим потребама и могућностима, те се може констатовати успешна 

реализација наведеног. 

Од самог почетка процеса учења на даљину највећи број ученика (сви који су имали за то 

техничке могућности) укључио се у овај вид наставе и био активан током читавог процеса. 

Већина ученика је врло брзо овладала алатима за процес наставе на даљину (гугл учионице, 

вајбер групе, ТВ-настава, настава путем објава на школском сајту или разменом штампаног 

материјала за ученике који нису имали техничке могућности или су из других разлога радили на 

овај начин). Повремена изостајања појединих ученика из процеса наставе решавана су 

комуникацијом са колегама (ОС) и директором школе, који су потом на време упозоравали на 

проблем, те неретко комуникацијом самог предметног наставника ученицима или са 

родитељима по потреби, па се може констатовати да су успостављени канали комуникације који 

су омогућавали континуирани процес учења у односу на период пре прекида наставе у школи.   

У току овог процеса такође су надокнађени часови изгубљени у фебруару, када је настава 

прекинута, што је учињено кроз раније договорену динамику надокнаде ових часова - такође 

успешно. 

Предмет Српски језик/Српски језик и књижевност имао је следеће облике комуникације 

са ученицима: е- учионица (са свим неопходним најавама, упутствима за часове, садржајем који 

је неопходно записати у свеске, а који су пратили предавање наставника, као и са задацима које 

је после часа требало урадити како би се наставна јединица обрадила на ваљан начин) и аудио-

вајбер комуникација, у којој је предметни наставник у току редовног часа (према распореду 

часова направљеном од стране директора за период учења на даљину) звучним записом 

предавао одговарајућу наставну јединицу, која је била приказана у учионици, а потом пренета и 

у вајбер групу за ученике који нису имали приступ учионици. 

 

Табеларни преглед реализације часова редовне наставе пре обуставе наставе и у току 

наставе на даљину за предмет Српски језик/Српски језик и књижевност: 

 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА ПРЕ 

ОБУСТАВЕ 

НАСТАВЕ У ШКОЛИ 

БРОЈ ЧАСОВА 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ТОКОМ ПРОЦЕСА 

УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

УКУПАН БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ  

ЧАСОВА 

ПЕТИ 120 60 180 

ШЕСТИ 92 52 144 

СЕДМИ 93 51 144 

 

     

Наставник: Данијела Станковић Ћулибрк 
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РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА  ФРАНЦУСКОГ  ЈЕЗИКА ШКОЛСКА  2019/20.година 

 

5. разред  
Број часова до прекида наставе: 49 

Број часова реализованих на даљину:  23 

 

6. разред  
Број часова до прекида наставе: 47 

Број часова реализованих на даљину:  25 

  

7. разред  

Број часова до прекида наставе: 49 

Број часова реализованих на даљину: 23 

 

8. разред  
Број часова до прекида наставе: 47 

Број часова реализованих на даљину: 21 

Наставник: Радосава Јаџић 

 

 

Број реализованих часова Физике и Хемије 

 

Разред Физика Хемија 

До прекида 

наставе 

Настава на 

даљину 

До прекида 

наставе 

Настава на 

даљину 

VI 48 24 / / 

VII 48 24 45 26 

VIII 48 20 45 23 

 

 

Наставник: Јадранка Благојевић 

 

Извештај о реализацији редовне наставе у школској 2019/20. год. за предмете техника и 

технологија, техничко и информатичко образовање 

 

Р.бр. Одељење Предмет Број часова до 

прекида наставе 

Број часова у периоду 

наставе на даљину 

1. VI1 Техника и 

технологија 

52 

Напомена: 

Према плану 

надоканде спајају се 

часови 49-50 и 51-52 

20 

Напомена: 

Настава се одвија онлајн 

путем блога: 

tehnikaplocica.blogspot.com 

2. VII1 Техника и 

технологија 

52 

Напомена: 

Према плану 

надоканде спајају се 

часови 49-50 и 51-52 

20 

Напомена: 

Настава се изводи 

електронским путем 

tehnikaplocica.blogspot.com 

3. VIII1 Техничко и 52 16 
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информатичко 

образовање 

Напомена: 

Према плану 

надоканде спајају се 

часови 49-50 и 51-52 

Напомена: 

Настава се изводи 

електронским путем 

tehnikaplocica.blogspot.com 

 

Наставник: Синиша Ћулафић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

У ПРВОМ  РАЗРЕДУ У ПЛОЧИЧКОМ  РИТУ  ШК.2019/2020.ГОД. 

 

У првом  разреду у току школске 2019/2020. год. у оквиру пројектне наставе одржано је 36 

часова  и одрађено 6 пројеката. 

Одрађени пројекти : 

1. ДРУГ  ДРУГУ - 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

 Плакат са правилима нашег другарства у одељењу, Фотографије нашег дружења на улици 

,организовање одељењског такмичења ,Дипломa  за најбољег  друга . 

 

2. ЛЕПО  ПОНАШАЊЕ –4 часа 

Продукти овог пројекта: 

Плакати са темама: Лепо понашање за време школског одмора  ; Лепо понашање на 

улици;Понашање у превозним средствима;. 

Питања за одељењски  квиз о  лепом понашању . 

 

3. СВАКЕ  СРЕДЕ СЕ НЕШТО ДРУГО ЈЕДЕ - 9 часова 

Продукти овог пројекта: 

 Азбучник  здраве хране . 

 

4 ШТА У КУЋИ ВРЕБА УВЕК ТРЕБА ЗНАТИ - 8 часова 

Продукти овог пројекта: 

„ Плакат “ како се морамо чувати од електичне струје  

 

5.УСКРШЊИ ОБИЧАЈИ У МОМ КРАЈУ – 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

Плакат о Васкрсу и  васкршњим обичајима , офарбана и осликана јаја. 

 

6. ИГРА БЕЗ ГРАНИЦА  – 7 часова 

Продукти овог пројекта: 

„Плакат “ Имам право на игру  

 

 Током година ученица је учествовала у различитим пројектима .Све тематске целине су се 

реализовале кроз игру ,цртеже , фотографије и различитим паноима.  

 

                                              Одељењски старешина:  Розалија  Суњог  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ШК.2019/2020.ГОД. 
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У другом разреду у току школске 2019/2020. год. у оквиру пројектне наставе одржано је 36 

часова  и одрађено 6 пројеката. 

Одрађени пројекти : 

1.ЗАБОРАВЉЕНЕ  ИГРЕ  ИЗ  МОГ  КРАЈА- 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

 Плакат са правилима заборављених игара, Фотографије са учествовања у Манифестацији 

„Заборављене игре и вештине“,организовање одељењског такмичења ,Дипломе за учеснике у 

нашем одељењском такмичењу , Беџеви за учеснике. 

 

2. БЕЗБЕДНО У САОБРАЋАЈУ – 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

 Плакати са темама:Кретање пешака по тротоару и коловозу;Прелазак преко улице;Понашање у 

превозним средствима;Бициклисти у саобраћају. 

Питања за одељењски  квиз о правилима у саобраћају. 

 

3. МЕНИ ТРЕБА ЗДРАВА ХРАНА- 9 часова 

Продукти овог пројекта: 

Пирамида исхране,Кутак са рецептима здравих јела 

 

4. „ЛИЧНЕ КАРТЕ“ ЖИВОТИЊА- 8 часова 

Продукти овог пројекта: 

„ Личне карте“ животиња 

 

5. УСКРШЊИ ОБИЧАЈИ У МОМ КРАЈУ – 4 часа 

Продукти овог пројекта: 

Плакат о Васкрсу и  васкршњим обичајима , офарбана и осликана јаја. 

 

6. У  ЦАРСТВУ БАЈКИ – 7 часова 

Продукти овог пројекта: 

„Личне карте“ бајки 

 

Пројектном наставом развијале су се  опште међупредметне компетенције код 

ученика,прописани исходи  и започета је дигитална писменост ученика. 

Продукте пројеката смо презентовали ученицима млађих разреда и родитељима. 

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

инструментима. 

 

                                              Одељењски старешина: Боркица Милованов                                        

 

 

 

 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.г. 

разред ученика наставни предмет испитни рок успех 

VI историја августовски положио 

VI српски језик 

енглески језик 

августовски 

августовски 

положио 

 положио 
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VII историја 

енглески језик 

августовски положио 

Укупно ученика 3  ( 2 м /1 ж ) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

2. Обавезне ваннаставне активности 

 

Часови одељењског старешине реализовани су по плану у свих девет 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: 

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

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

за школске свечаности и приредбе.  

      

         

  Такмичења ученика  

 

 

У школској  2019/20. години  ученици наше школе учествовали су на такмичењима која су 

реализована пре проглашења ванредног стања због пандемије вируса Ковид 19.  

Постигнути су следећи резултати: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

 

- Књижевна олимпијада 

 Јованов Ања, ученица 8. разреда – 2.место на општинском такмичењу  

 Спасић Сања, ученица 8.разреда – 3.место на општинском такмичењу; 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

Карате – општинско такмичење: 

 Димитрије Илић, 5.разред – 1.место на општинском такмичењу 

 

Стони тенис - општинско такмичење 

 Невена Миливојев, 8.разред -2.место појединачно 

 Женска екипа – 3.место – екипно (Невена Миливојев, Александра Јовановић и 

Анастасија Жђик) 
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Треће општинске олимпијске игре 
 

 Петар Матић, 8.разред – трчање на 100 метара – 3.место 

 Елена Суњог, 7.разред – бацање пикада – 3.место 

  

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

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

Предвиђене Годишњим планом, једнодневне екскурзије ученика виших разреда на 

релацији Плочица-Виминацијум-Лепенски вир-Голубачка тврђава-Смедерево-Плочица и 

нижих разреда на релацији Плочица-Топола-Аранђеловац-Пећина Риосовача-Плочица, 

нису реализоване из разлога неповољне епидемиолошке ситуације у држави и препорука 

Министарства. План ће на основу препорука Министарства бити реализован у школској 

2020/21. години, маја 2021.  

 

                                         

 

3. Културна и јавна делатност школе 

 

 

 

У току школске 2019/2020.године одржане су разне културне и јавне манифестације у 

којима је учествовала наша школа. 

Међу најважнијим издвајамо следеће: 

 

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

Општине; 

 14. септембра, у организацији локалне заједнице и школе, традиционално је по 

једанаести пут одржана манифестација Заборављене игре и вештине, у којој су, 

осим наших ученика, учествовали и ученици Змајеве и Ђурине школе из Ковина, и 

ученици из Скореновца; 

 28. септембра асфалтирано је школско двориште, а 24. октобра осликани спољашњи 

зидови фискултурне сале чиме смо допринели још лепшем и пријатнијем амбијенту 

нашег школског живота; 

 01. октобра у организацији Фондације Тијана Јурић за ученике V – VI и  

VII – VIII разреда, активиста  Влада Арсић одржао је предавање са темом 

Безбедност и добробит деце и младих; 

 од 07. до 11. октобра обележена је Дечја недеља под слоганом Да право свако - 

дете ужива лако кроз мноштво интересантних активности и догађаја за памћење ( 

јесења радионица са изложбом радова, гледање дугометражних цртаних филмова, 

чос са темом дечије недеље,  маскенбал, спортскa такмичења кроз међуразредна и 

 међушколска такмичења, ликовна радионица, посета представника ђачког 

парламената Општини,  Трка за срећније детињство у Ковину, дружење са 

књижевницом Александром Михајловић у сеоској библиотеци уз представљање 

књиге Софијине мудролије с Марком Краљевићем  ); 

 ученици I разреда су посетили сеоску библиотеку и постали њени чланови; 

 ученици III разреда су 09. октобра посетили Иваново на позив школе и погледали 

позоришну преставу Заљуби се Цица у принца; 

 Савет за безбедност саобраћаја организовао је одржавање представе Мала грешка у 

саобраћају – велика цена у Дому културе у Ковину  15-18. октобра за ученике I–IV 

разреда; 

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

Архијерејској  литургији у локалној  цркви; 
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 06. новембра су ученици I разреда имали сусрет са собраћајним инспектором у 

циљу повећања своје безбедности у саобраћају; 

 07. децембра је петнаесторо ученика  V - VIII разреда са директорком, наставницом 

хемије и  педагогом посетило 13. Фестивал науке у  Београду – манифестацију 

којом ученици различитих школа и установа промовишу науку јавним извођењем 

занимљивих експеримената;  

 26. новембра ученици I разреда су присуствовали представи Пажљивко у Центру за 

културу у Ковину; 

 кроз пројекат МПНТР-а и МУП-а Основи безбедности деце који се реализује трећу 

годину заредом реализоване су у првом полугодишту 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; са првацима је  одржана једна радионица, Шта 

ради полиција и заједно против насиља; 

 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.; 

 у оквиру еколошке секције оформљене су еко патроле – две групе ученика ( трећег 

и шестог разреда ) које брину о сакупљању лименки за рециклажу и откупу чепова 

јер смо укључени у пројекат За чистије и зеленије школе Војводине;  

 у оквиру пројекта Школа за 21. век ученици виших разреда су са наставницима 

осмислили Мали школски алармни систем са циљем повећања безбедности ученика 

и школске имовине; 

 наставници су похађали стручне семинаре у школама у којима су запослени, а у 

нашој семинар Рад са тешким родитељима;  

 27. јануара свечано смо прославили школску славу Светог Саву резањем славског 

колача и пригодним програмом у фискултурној сали школе, који су припремили 

ученици са наставницима. 

 

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.  

   

 

 

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

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

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

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

образовање, обуку или професију и управљају том каријером. 

 

Структура тока процеса избора занимања (петофазни модел): 

 

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 .  

 

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

средње стручне школе „Васа Пелагић“ из Ковина одржали су презентацију у нашој школи 

почетком марта 2020. пре увођења ванредног стања. Ученицима су обезбеђени конкурси за 

упис. 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. Координатор школске 

уписне комисије била је директорка школе.  

 

 Тим за професионалну оријентацију 

 

 

 

6.Остала подручја рада 

 

 6.1.Програм здравствене заштите ученика 

 

Школа је сарађивала са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите 

ученика, посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, 
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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. У складу са 

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

оквиру наставног предмета физичко и здравствено васпитање. Наставници разредне 

наставе реализовали су теме из области здравственог васпитања сходно узрасном и 

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.  

 

6.2.Програм сарадње са породицом 

 

  Извештај остварености Програма сарадње са породицом у школској 

2019/2020.години 

Циљ: 

Организовати облике активности који ће: 

-подићи на виши ниво партнерство родитељи-школа 

-пружити помоћ и подршку родитељу при обављању педагошке функције 

 

Задаци: 

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

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

-остварити позитивну интеракцију наставник-родитељ 

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

школи и код ученика 

 

 

 

ОБЛИК РАДА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Родитељски 

састанци 

- упознавање са 

наставним планом и 

програмом,наставним 

циљевима, облицима и 

методама рада 

- упознавање са кућним  

редом  школе 

- упознавање са правима 

и обавезама свих 

учесника васпитно-

образовног процеса 

одељењске 

старешине, 

педагог,директор 

У току школске године 

 



 32 

- избор родитеља за 

члана СР 

- сугестије везане за 

превенцију насиља 

- упознавање са успехом 

и дисциплином  ученика 

- организовање 

екскурзије 

- друге пригодне теме 

- прикупљање података 

од родитеља за потребе 

школе 

2.Индивидуални 

разговори 

-размена информација о 

понашању ученика у 

школи и породици, о 

успеху ученика, о 

напредовању ученика, о 

потребама  учршћа 

ученика на 

такничењима, секцијама 

и осталим ваннаставним 

активностима, о потреби 

вођења саветодавно-

васпитног  рада у 

зависности од проблема 

и сл. 

одељењске 

старешине, 

педагог 

У току школске године 

 

3.Учешће 

родитеља у 

спортским, 

културним и 

другим 

активностима 

које се спроводе 

у процесу 

превенције 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

- чланови породице 

имају могућност да се 

према својим 

афинитетима укључе у 

организовању прослава, 

приредби, излета, 

изложби, спортских 

активности, дебате 

наставници, 

ученици, 

ученички 

парламент, 

вршњачки тим, 

тим за заштиту 

деце од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Током целе године по 

потреби родитљи су 

укључивани у поједине 

активности 

4. Савет 

родитеља 

 - саветодавни рад 

родитеља 

родитељи 

школа 

У току школске године 

родитељи,представници 

одељења  су 

присуствовали 

седницама Савета 

родитеља  

5.Учешће 

родитеља у 

процесу 

- прикупљање података 

од родитеља за потребе 

самовредновања рада 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

У току школске године 

родитељи су 

анкетирани за потребе 
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самовредновања 

рада школе 

 

школе ( анкетиррањем и 

др. адекватним 

методама)  

самовредновања рада 

школе 

6.Отворена врата 

школе 

Упознавање са васпитно-

образовним процесом у 

школи кроз присусуство 

часовима 

наставници 

педагог 

директор школе 

/ 

7.Пано за 

родитеље  

- израда паноа за 

родитеље 

наставници, 

ученици, 

ученички 

парламент, 

педагог 

На паноу за ротитеље 

качена су важна 

обавештења за 

родитеље  

8.Индиректни 

контакти са 

родитељима 

-писана обавештења-          

брошуре,информатори 

-сајт 

-школске новине 

 

наставници, 

ученици, 

ученички 

парламент, 

вршњачки тим, 

педагог, секције 

У току школске године 

по потреби родитељима 

су слата 

обавештења.Подељени 

су  им Информатори  за 

родитеље ( бр. 14, а бр. 

15 предвиђен за крај 2. 

полугодишта није 

објављен) .Са свим 

активностима у школи 

могли су се упознати 

преко сајта школе.У 

мају  месецу изостао је 

и излазак школских 

новина. 

 

 

                                                                              

 

7. Остали облици образовно-васпитног рада 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

1.РАЗРЕД 

 

 

У току школске 2019/2020.године одржано је 36 часов 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: 

Почетно читање и писање 6 часова 

Граматика 1 час 

Књижевност 2 часа 
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5 ученика је присуствовало часовима. 

 

МАТЕМАТИКА 

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

часова. 

Број часова по наставним темама: 

1.Сабирање и одузимање бројевима до 100 – 7 часова 

2.Геометрија -2 часа  

3.Мерење и мере – 1 час  

 

5 ученика је присуствовало часовима. 

Одељењски старешина: Ђурђевка Стојков 

                                                                                  

2.РАЗРЕД 

 

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

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

је 9 часова из српског језика и 8 часова  из математике.У другом полугодишту одржано је  

9 часова из српског језика и 10 часова из математике. 

Српски језик - 18 часова 

Број часова по темама: 

Граматика : 8 

Правопис:2 

Језичка култура : 8 

Математика – 18 часова 

Број часова по темама: 

Бројеви:17 

Геометрија:1 

 

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

математике је похађало 5 ученика. 

                                                                           Одељењски старешина: 

                                                                              Боркица Милованов 

 

 

 

 

                                         

3.РАЗРЕД 

 

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

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

је 9 часова из српског језика и 8 часова  из математике.У другом полугодишту одржано је  

9 часова из српског језика и 10 часова из математике. 

Српски језик - 18 часова 



 35 

Број часова по темама: 

Граматика : 13 

Правопис:5 

Математика – 18 часова 

Број часова по темама: 

Бројеви:16 

Геометрија:2 

 

Допунску наставу је похађало 5 ученика .                                                                                                                                                         

                                                                                 Учитељица:Милованов Јасмина 

 

 

4.РАЗРЕД 

 

У току  школске 2019/2020.године одржано је 36 часова допунске наставе.У првом 

полугодишту 15 часова, у другом полугодишту 21 час. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

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

часова. 

Бгој часова по наставним темама: 

Граматика – 9 часова 

Правопис – 8 часова 

Књижевност- 1 час 

Ученика који су присуствовали часовима: 4 

МАТЕМАТИКА 

У току године одржано 18 часова.У првом полугодишту 7 часова,у другом полугодишту 11 

часова. 

Бгој часова по наставним темама: 

Блок бројева већих од 1000 – 13 часова 

Геометрија – 4 часа 

Мерење и мере -1 час 

Ученика који су присуствовали часовима: 3 

                                                                                                                             

ДОДАТНА НАСТАВА 

До успостављања наставе на даљину одржано је 24 часа додатне наставе из математике.  

                                                     Одељењски старешина: Виолета Ђорђевић 

 

 

 

                                                                                     

 2, 3. И 4. РАЗРЕД КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ - ПЛОЧИЧКИ РИТ 
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У  току  школске  године одржано је 36 часова допунске наставе 

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

првом  трећем и четвртом разреду . 

Из српског језика у првом разреду : 

Почетно читање и писање  

Књижевност 

Језичка култура 

Језик 

Из математике у првом разреду : 

-Геометријска линија и област 

-Геометрија класификација предмета  

-Природни бројеви до 100  

 

Из српског језика у трећем разреду: 

Језичка култура 

Граматика 

Књижевност 

Из математике у трећем разреду : 

Блок бројева до 1000 

Геометријске фигуре и њихови међусобни односи  

Мерење и мере 

 

Из српског језика у четвртом разреду: 

Језичка култура 

Граматика 

Књижевност 

Правопис 

Из математике у четвртом разреду : 

Блок бројева већих од хиљаду  

Блок бројева већих од милион  

Мерење и мере  

 

Ученици који су присуствовали допунској настави : 

Први разред 1, трећи разред 1, четврти разред  2 

 

 

Одељењски старешина: 

Розалија Суњог 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  У  ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ  У ПЛОЧИЧКОМ  

РИТУ   

 

У  току  школске  године одржано је 36 часова додатне наставе 

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

- Блок бројева до 1000 

- Мерење и мере 

- Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 
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- Блок бројева већих од хиљаду 

- Геометријска тела. Израчунавање површине 

 

У настави је учествовала 1 ученица. 

 

Одељењски старешина: 

Розалија Суњог 

 

 

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

 

Допунскиа настава: Пре наставе на даљину одржано је 6 часова допунске наставе, а 

током наставе на даљину часови су реализовани кроз индивидуални приступ ученицима 

који су слабије напредовали (комуникација и прилагођавање задатака ученицима којима је 

била неопходна додатна подршка). 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ ПРЕ 

ОБУСТАВЕ НАСТАВЕ 

У ШКОЛИ 

БРОЈ ЧАСОВА РЕАЛИЗОВАНИХ 

ТОКОМ ПРОЦЕСА УЧЕЊА НА 

ДАЉИНУ 

УКУПАН БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА  

 

 

 

6 

Кроз индивидуални приступ ученицима 

који су слабије напредовали 

(комуникација и прилагођавање 

задатака ученицима којима је била 

неопходна додатна подршка). 

6 

+ 

часови реализовани током 

процеса учења на даљину 

 

 

 Додатна настава: Часови додатне наставе реализовани ту током другог 

полугодишта у виду припрема ученика за Књижевну олимпијаду: почев од 28. јануара у 

просторијама школе и код куће (наставник и две ученице) – укупно 25 часова. Додатна 

настава реализована је и за ученике који су се припремали за општинско такмичење из 

Српског језика и језичке културе (три ученице – једна из петог, једна из седмог и једна из 

осмог разреда), које није реализовано због познатих околности које су уследиле – укупно 

10 часова- У периоду учења на даљину овај вид наставе није реализован уопште. 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ ПРЕ 

ОБУСТАВЕ НАСТАВЕ 

У ШКОЛИ 

БРОЈ ЧАСОВА РЕАЛИЗОВАНИХ 

ТОКОМ ПРОЦЕСА УЧЕЊА НА 

ДАЉИНУ 

УКУПАН БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА  

 

 

25 (припреме за КО) 

10 (припреме за СЈ и ЈК) 

 

 

/ 

 

 

35 

 

 

Часови припремене наставе за ученике 8. разреда отпочете су још у току првог 

полугодишта (одржано је 10 часова), настављени у другом полугодишту (још 6 часова), 

али су врло интезивно одржавани и током периода наставе на даљину. Ово је реализовано 

свим данима када није било редовне наставе – уторком или четвртком, а у виду звучних 
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вајбер предавања која су обухватала систематизовано градиво књижевности 7. разреда, са 

прегледом свих наставних јединица из књижевности, као и свим важним 

књижевнотеориским појмовима који се за одређене текстове везују, што је учињено и са 

градивом те врсте 8. разреда. Часови су такође подразумевали мноштво вежбања 

постављених у е-учионици, као и низ упутстава и помоћи за све задатке из Збирке за 

припрему полагања ЗИ у е-учионици. Број ових часова није могуће утврдити јер је процес 

трајао континуирано и наслањао се на редовне часове. Припремна настава наставила се 

потом и у јуну: по три часа свакога дана од 4. и 5. јуна, 8. јуна, 9. јуна и 15. јуна. 

 

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ ПРЕ 

ОБУСТАВЕ 

НАСТАВЕ У 

ШКОЛИ 

БРОЈ ЧАСОВА 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ТОКОМ ПРОЦЕСА 

УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА У ЈУНУ 

 

УКУПАН БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА  

 

 

 

 

16 

Кроз облике рада мимо 

редовних часова: 

тестирања, прегледа 

наставе књижевности 7. и 

8. разреда и предавања у 

вези са тим, приказ помоћи 

за решавање задатака из 

Збирке тестова за полагање 

завршног испита из СЈ 

 

 

 

 

15 

 

 

31 

+ 

часови реализовани 

током процеса учења 

на даљину 

 

 

наставник:  Данијела Станковић Ћулибрк 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (5-8. р) 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

5. разред 

У 5. разреду одржано је  часова. 

Број часова по областима: 

Природни бројеви и дељивост – 4 

Основни појмови геометрије - 3 

Угао – 2 

Разломци – 1 

 

6. разред 

У 6. разреду одржано је  часова. 

Број часова по областима: 

Цели бројеви – 2 

Рационални бројеви – 5 
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7. разред 

У 7. разреду одржано је  часoва. 

Број часова по областима: 

Реални бројеви – 2 

Питагорина теорема – 1 

Цели и рационални алгебарски изрази (степеновање, полиноми) – 6 

Многоугао – 1 

 

8. разред 

У 8. разреду одржано је  часова. 

Број часова по областима: 

Сличност троуглова - 1 

Тачка, права и раван – 1 

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом – 1 

Призма – 3 

 

ПРИПРЕМНА  НАСТАВА 

8. разред –  20 часа 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

5. разред – 12 часова     

 

 

наставник: Мирјана Мицић 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (5-8. р) 

 

Реализовани часови по разредима: 

 

5. разред - 23/13 (пре и током наставе на даљину); допунских 6, додатна 1 

6. разред - 49/23 (пре и током наставе на даљину); допунске 2, додатна 1, 10 припремних за 

поправни испит 

7. разред - 49/23 (пре и током наставе на даљину); допунска 1, додатна 1, 10 припремних за 

поправни испит 

8. разред - 48/20 (пре и током наставе на даљину); 1 допунска, 1 додатна, 11 

припремних  за завршни испит 

 

Наставне јединице за припремну наставу за осмаке (другачије стоји од оног плана са 

почетка године, морао сам да мењам што због наставе на даљину, што због тога што су 

знали сви да не долазе, па сам неке часове двапут уписивао): 

 

1.) Периодизација прошлости и рачунање времена 

2.) Праисторија и Стари век - Стари исток 

3.) Грчка и Рим 

4.) Средњи век - општа историја 

5.) Средњи век - општа историја (пробни тест) 
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6.) Рани средњи век - национална историја 

7.) Касни средњи век - национална историја 

8.) Касни средњи век - национална историја 

9.) Стари, средњи, нови век и савремено доба 

10-11.) Нови век 

 

 

Наставник: Никола Крстић 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА (5-8. р) 

 

Допунска настава из наставног предмета  географија 

 

Допунска настава из географије реализована је у току првог полугодишта 

2019/2020.године. У 5. разреду одржано је 6 часова, у 6. разреду одржано је 4 часа, у 7. 

разреду 4 часа и у 8. разреду 4 часа. Теме које су обрађиване су: 

 5. разред – Васиона, Облик и величина Земље, Земљина кретања, Унутрашња грађа 

и рељеф Земље. 

 6.разред – Друштво и географија,  Географска карта, Становништво и насеља на 

Земљи. 

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

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

одлике Србије. 

 Број и присутност ученика који су похађали допунску наставу из географије 

евидентирана је у Дневнику. 

 

Додатна настава из наставног предмета  географија 

 

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. 

 

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

школске 2019/20.године кроз додатано залагање ученика и наставнице географије у циљу 

припреме за такмичење. Одржано је 16 часова додатне наставе, од тога 10 часова у првом и 

6 часова у другом полугодишту. Ученици који су се припремали за такмичење из 

географије су: Јована Стојков (8. разред), Наталија Радаковић  (7. разред) и Драгана Илић 

(7.разред ).  

Због посебних околности, изазваних проглашењем ванредног стања у РС због избијања 

пандемије корона вируса Министарство просвете РС обуставило је наставу у школама и 
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организовало наставу на даљину. У складу са одлуком Владе Републике Србије 

предвиђена такмичења из географије за VII и VIII разред одложена су до даљњег. Тако да 

до краја школске године такмичење из географије није одржано. 

 

 

Наставник географије 

  Бранка Спирковић 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА (5-8. р) 

 

  

ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 8. РАЗРЕД 

 

 

 Одржано 11 часова. 

1.Задаци и збирке-ботаника 

2.Задаци и збиркеботаника       

3.Задаци и збирке-зоологија 

4.Задаци и збирке-зоологија 

      5.Задаци и збирке-антропологија 

      6.Задаци и збирке-антропологија 

      7.Задаци и збирке-екологија 

      8.Задаци и збирке-екологија 

      9. Задаци и збирке-антропологија 

    10. Задаци и збирке-антропологија 

     

На припремну наставу је долазили су сви ученици 8. разреда. 

 

ИЗВЕШТАЈ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 7. РАЗРЕД 

 

Одржано 6 часова. 

 

1. Ткива, хормони 

2. Еко систем, биоми 

3. Процеси код биљака 

4. Шта знаш о здрављу 

 

На допунску наставу је долазило 6 ученика . 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 6. РАЗРЕД 

 

Одржано 2 часова. 

 

1. Бескичмењаци 

2. Инсекти 
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На допунску наставу је долазило 4 ученика . 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 5. РАЗРЕД 

 

 

Одржано 2 часа. 

 

1. Живи свет 

2. Особине живих бића 

 

На допунску наставу је долазило 4 ученика 

 

 

Пре ванредног стања одржано је 48 часова, а оnline 20 часова у 8. разреду. 

У 5., 6. и 7. разреду 48 часова пре ванредног стања, а 24 online. 

 

 

Наставник:    Срђан Ћурчин 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА (6-8. р) 

 

Допунска и додатна настава: / 

Припремна настава за завршни испит VIII разред: 4 часа 

 

         

                                                                                                                   наставник физике од 

марта 2020. г : Јадранка Благојевић 

                                                                                                                     

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА (7-8. р) 

 

             

Допунска и додатна настава: / 

Припремна настава за завршни испит VIII разред: 6 часова 

 

 
Наставник хемије: Јадранка Благојевић 

 

 

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

 

Допунска настава 

 

5. разред -  6 часова (прво полугодиште: 5 часова, друго полугодиште пре прекида наставе: 

1 час) 
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Обрађене су следеће теме: the verb to be, have got, possessive, plural of nouns, 

present  simple tense, countable and uncountable nouns 

 

6. разред – 7 часова (прво полугодиште: 5 часова, друго полугодиште  пре прекида 

наставе: 2 часа) 

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

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

 

7. разред – 5 часова (прво полугодиште: 3 часа, друго полугодиште пре прекида наставе: 2 

часа) 

Обрађене су следеће теме: past simple and continuous, expressing 

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

 

8. разред – 5 часова (прво полугодиште: 3 часа, друго полугодиште пре прекида наставе: 2 

часа) 

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

conditionals, future continuous, tenses 

 

 

Додатна настава 

 

Додатна настава одржана је само у 8. разреду за ученицу Јовану Стојков која се 

припремала за такмичење. 

Одржано је 10 часова (прво полугодиште: 3 часа, друго полугодиште: 7 часова) 

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

sequence of tenses, reported speech 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

6. РАЗРЕД   

Број ученикa који полаже поправни испит: 1 

 

 
Тема 

Број 

часова 

1. 
Помоћни глаголи у енглеском језику 

Садашње и прошло време помоћних глагола 
1 

2. Садашње прошло време (грађење у употреба) 1 

3. Нелични глаголски облици - герунд 2 

4. Нелични глаголски облици - инфинитив 2 

5. Садашње просто време 1 

6. Зависне реченице 2 
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7. Читање и превод текста 1 

 

 

7. РАЗРЕД 

Број ученика који полаже поправни испит: 1 

 

 
Тема 

Број 

часова 

1. 
Помоћни глаголи у енглеском језику 

Садашње, прошло и будуће време помоћних глагола 
1 

2. Садашње прошло време (грађење и употреба) 1 

3. Будуће просто време (грађење и употреба) 1 

4. Нелични глаголски облици - герунд 1 

5. Нелични глаголски облици - инфинитив 2 

6. Пасив 2 

7. Зависне реченице  2 

 

 

 

           Предметни наставнк: 

Теа Тот Радишић 

 

 

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

 

  

5. разред  

укупно 3  часа допунске наставе: 

Области које су рађене су: 

1. Le genre des noms et des adjectifs,le pluriel             

2. Les verbes en –ER   

3. Les nombres,lecture et traduction  

 

 

6. разред  

 укупно 3 часа допунске наставе: 

Области које су рађене су: 

1.Le passe compose       

2.Вежбање за контролни( предлози, место и слагање придева са именицом)       

 

укупно 1 час додатне наставе: 

1.Пројектне активности  

 

 

7. разред  

 укупно  2 часa допунске наставе: 

Области које су рађене су:  
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1. Les pronoms compléments   

2.  Le compararif       

 

 укупно 1 час додатне наставе: 

                       

1.La poésie française; Chantons en français 

 

8. разред  

укупно 9 часова додатне наставе: 

Пројектне  активности  и  припрема  за такмичење. 

 

 

 

                                                                          Наставник француског језика:Радосава Јаџић 

 

                              

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

 

1. РАЗРЕД 

 

У току школске 2019/2020.године одржано је 36 часова ваннаставне активности.У оквиру 

ваннаставних активности обрађене су теме из области књижевности. 

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

одељењем. 

 

Основни задатак је био развијање дечјег изражајног рецитаторског духа  

Неке од активности: 

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

Саве 

-Одељенско такмичење у рецитовању научених песмица 

 

Одељењски старешина:Ђурђевка Стојков 

                                                                 

 

2. РАЗРЕД 

 

У школској 2019/2020. год. одржано је 36 часова ваннаставних активности. 

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

и своја друга интересовања кроз ликовне, музичке и физичке активности, друштвене и 

разне математичке игре, квизове, такмичења, који су се организовали на овим часовима. 

Ученицима су бирали активности према својим интересовањима и способностима. 

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

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

тимског духа, развијање опште културе и дружење. 

Неке од спроведених активности: 
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-Упознали смо се са авантурама  једне јединице читајући  књигу „ Авантуре једне 

јединице“, 

- Цртали смо и украшавали цифре; 

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

- Правили смо математичке домине; 

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

множење и дељење; 

- Решавали смо  занимљиве  и шаљиве  задатке; 

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

са учењем математике; 

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

човече“,“Домине“,“Икс-окс“) 

- Играли смо математичке игре („ Везани рачуни“, „Зумба- зи,зумба-за“, „Сложи фигуру“); 

- Решавали магичне фигуре; 

- Упознали смо се са занимљивостима из живота великих математичара; 

- Певали смо песме о математици. 

 

                                                      

                                                              Одељењски старешина : Боркица Милованов 

 

 

3. РАЗРЕД 

 

ИЗВЕШТАЈ  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ –ЕКОЛОГИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОД.-

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

У току школске 2019/2020.године у трећем разреду у оквиру слободне активности 

изучавала се екологија. Одржано је 36 часова. 

На часовима слободне активности подстицала се и развијала љубав према природи и 

изградња свести о очувању животне средине. Ученици су учили како да чувају природу и 

живе у складу са ном. 

Програмом су биле обухваћене активности које су  се реализовале  у складу са Еко 

календаром,заштитом животне средине,заштитом биљака и животиња,здравственом 

заштитом,активностима везаним за уређење школског простора. Еко парола је радо 

учествовала  у свим активностима ,а нарочито је била активна у прикупљању лименки за 

рециклажу.Радило се на развијању колективног духа и тимског рада.   

 

 

 

                                                                                              Учитељица: Милованов Јасмина 

 

 

4. РАЗРЕД 

 

У току школске 2019/2020.године одржано је 36 часова слободне активности.У оквиру 

слободне активности обрађене су теме из области ликовног изражавања. 

       Ове теме су реализоване кроз креативне радионице и претежно рад у групи. 
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Основни задатак је био развијање дечјег ликовног  стваралаштва, креативности, маште, 

опште културе.  

Неке од активности: 

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

прављење маски и учествовање на маскенбалу; 

- Израда новогодишњих честитки и украса; 

- Уређивање паноа поводом  школске славе- Светог Саве; 

-Израда поклона за маме   

- Фарбање и украшавање Васкршњих јаја 

- Рециклажа и израда еколошких играчака  

 

                                                             Одељењски старешина:  Виолета Ђорђевић 

 

 

Извештај рада слободне наставне активности 

Цртање, сликање и вајање 

Разред: 7. 

 

Слободна наставна активност цртање, сликање и вајање је била новина у овој 

школској 2019/2020 години. Наставу су похађали ученици 7. разреда. 

У првом полугодишту је одржано 20 часова а у другом 16. Укупно је одржано 36 

часа. Пре ванредне ситуације су одржана 26 часа а за време настве на даљину 10 часа. 

Настава слободне наставне активност није држана по нормалном распореду часова, 

него су ученици долазили на наставу понедељком поподне, када им је редовна настава у 

школи била пре подне. Тада смо одржавали двочас. 

На часовима су ученици имали могућност да детаљније обраде радове које су радили 

на часивима ликовне културе. Више пута смо организовали изложбу ликовних радова на 

ходнику школе.  

Ликовне радове ученика у овој школској години смо послали само на један конкурс. 

А то је: „Твоја безбедност је у твојим рукама“ у организацији Општинске управе Ковин. 

Награде и освојена места није освојио ни један ученик. Ученици су спремали радове за 

други уобичејени конкурс „Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста, али због 

ванредне ситуације смо закаснили са слањем радова. 

 

Михаљ Сатмари, предметни наставник 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“ ПЛОЧИЦА 

ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОД. -СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 
 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

СЕПТЕМБАР Пријем првака   2.9.2019..    

Заборављене игре и вештине 

14.9.2019. 

Ученици 

Наставници 

Локална самоуправа 

ОКТОБАР Обележавање Дечје недеље од  

7.10. до 11.10.2019. 

Ученици 

Наставници 
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- Буквар дечјих права 

- Спортске активности 

- Гледање цртаног филма 

- Дечија представа „ Заљуби 

се Цица у принца“ 

- Јесења радионица  

- Масакенбал 

 

 

Позоришна представа 

,,Безбедност у саобраћају“ 

 

од 14.10.-17.10.2019. 

  

 

НОВЕМБАР Дан примирја у Првом светском 

рату 11.11.2019. 

 

Наставници 

ДЕЦЕМБАР Активности везане за прославу 

Нове године и Божића  

 

Наставници 

Ученици 

 

ЈАНУАР  Прослава Св. Саве  Ученици  

Наставници 

 

ФЕБРУАР / / 

 

МАРТ Мала школска  олипијада  

11.3.2020. 

 

Ученици 

Наставници 

Спортски  савез Ковин 

 

АПРИЛ Активности везане за прославу 

Васкрса  

Ученици 

Наставници 

 

МАЈ Планиране активности нису 

одржане због наставе на даљину . 

 

ЈУН Планиране активности нису 

одржане због наставе на даљину 

 

 

 

 

Веће за разредну наставу 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА ВИШИХ РАЗРЕДА  

 

 

Драмска и рецитаторска секција реализоване су искључиво у периоду пре наставе на 

даљину и тицале су се припреме приредбе за Дан Светог Саве ( 16. и 17. јануара по 1 час и 
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од 20. јануара до 24. јануара по два часа, а на Дан Светог Саве представљен програм, 

састављен од рецитаторског и драмског дела) – укупно 12 часова. Рецитаторска секција је, 

такође, радила и на припремању песничке вечери на матерњем језику и страним језицима 

којим говоре ученици наше школе (5 часова у првом полугодишту), али се није 

реализовала због недостајућих услова за реализацију замисли (недостатак простора за 

представљање програма), после чега се од тог програма одустало. Такође, рецитаторска 

секција је радила и у виду припрема за традиционалну смотру рецитатора „Песниче народа 

мог“, која је отказана због познатих околности које су уследиле (5 часова). 

 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА ПРЕ 

ОБУСТАВЕ НАСТАВЕ 

У ШКОЛИ 

БРОЈ ЧАСОВА 

РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 

ПРОЦЕСА УЧЕЊА НА 

ДАЉИНУ 

УКУПАН БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ  

ЧАСОВА 

5 (прво полугодиште) 

12 (Свети Сава) 

5 (припрема за смотру) 

 

 

/ 

 

22 

 

 Новинарска секција ове године није одржала нити један час јер се период рада 

секције поклопио са одсуством било каквих активности које би могле довести до њене 

реализације и објављивања школског листа „Ђачки бисер“. 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА ПРЕ 

ОБУСТАВЕ НАСТАВЕ 

У ШКОЛИ 

БРОЈ ЧАСОВА 

РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 

ПРОЦЕСА УЧЕЊА НА 

ДАЉИНУ 

УКУПАН БРОЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ  

ЧАСОВА 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

Извештај поднела: Данијела Станковић Ћулибрк 

 

 

 

Стони тенис и саобраћајнa секцијa 

 

Р.бр. Одељење Предмет Број 

часова 

до 

прекида 

наставе 

Број часова у периоду наставе 

на даљину 

∑ 

одржано 

Планирано  

Према 

ГПРШ 

2019/20. 

1. VI1, VII1, 

VIII1 

Саобраћајна 

секција 

2 6 

Напомена: 

Настава се изводи електронским 

путем: 

tehnikaplocica.blogspot.com/p/blog-

8 8 
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page_42.html 

Полигон је планиран у априлу 

према календару такмичења и 

смотри 

2. VI1, VII1, 

VIII1 

Стони 

тенис 

6 0 6 6 

   

Наставник: Синиша Ћулафић 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Ваннаставне активности 

 

 

У току школске 2019/20 године одрзано су следеће ваннаставне активности: 8 часова 

припреме за такмичење у виду секција, 5 такмичења, 1 крос. 

 

- 23.9.2019 – 27.9.2019.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. 

 

- 27.9.2019.-јесењи крос. 

 

- 18.10/25.10/13.11./15.11 8 часова секције: припрема за општинска такмичења у 

фудбалу и кошарци. 

 

- 2.10.2018 наша школа је учествовала на Општинском турниру у стоном тенису у 

Скореновцу 

 

- ,,Општинске олимпијске игре“ одржане су 09.10.2019. у ОШ ,,Ђура Јакшић“ 

 

- Општинско такмичење у кошарци одржано 29.10.2019. на коме су учествовали 

ученици наше школе. 

 

- Општинско такмичење у баскету 3 x 3  одржано  30.10.2019. на коме су учествовали 

ученици наше школе. 

 

- Општинско такмичење у футсалу одржано 18.11.2019. на коме су учествовали 

ученици наше школе. 

 

 

Недеље спорта у шк.2019/2020. год. 

 

     1. полугодиште: 23.9.2019. - 27. 9.2019. 

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

разреда 

 

наставник физичког васпитања: 

Горан Јеремић 

 

 

 

 

Извештај спортских активности  – нижи разреди  2019/20. 

 

1. полугодиште 

Недеља школског спорта  

 Између две ватре – такмичење по разредима  30.9.2019. 

 Фудбал – такмичење по разредима  1.10.2019. 

 „Мала школска олимпијада“  2..10.2019. 

 Игре у природи 3.10..2019. 

 Заборављене игре – ластиш, школице, проласте 4.10.2019. 

Јесењи крос 4.10.2019. 

2. полугодиште 

Мале олимпијске игре 11.3.2020. 

- Учествовали ученици 1. и  2.  разреда.  

Остале планиране спортске активности нису одржане због ванредног стања. 

Веће за разредну наставу 

 

 

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

васпитним установама  

 

 

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

занемаривања  на крају II полугодишта шк. 2019/2020. године 

 

 

 

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

: 

1. Бадрић Жељка, педагог,  координаторка тима 

2. Живанка Јованов Петровић, директорка школе 

3. Јеремић Горан, наставник физичког васпитања, одељ. ст. у 6.р. 

4. Розалија Суњог, наставница разредне наставе 

5. Мицић Мирјана, наставница математике, одељ.ст. у 7.р. 

6. Јованов Јасмина, представник родитеља ученика 

7. Вујичин Јована, представник локалне самоуправе 

 

У школској 2019/20. години образовно-васпитни рад се обавља у 8 некомбинованих 

одељења I - VIII разреда и 1 комбинованом одељењу I ,III и IV разреда у Плочичком риту.  
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Укупно имамо 124 ученика.  Школску годину школа је започела Школским програмом за 

први и други циклус образовања у који је имплементиран Посебни протокол за заштиту 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања ( кроз садржаје наставних и 

ваннаставних активности ). Школски програм садржи и Програм превенције других 

облика ризичног понашања. 

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

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

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

података и извештавање Наставничког већа,Савета родитеља, Школског одбора, 

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

заштите ученика од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности. 

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

школској 2019/2020. год. којег су чланови тима израдили почетком септембра , а 

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

Основи безбедности деце које реализују сарадници из МУП-а са ученицима 4. и 6. разреда, 

у трајању од 8 часова. Предвиђен је програм и са ученицима 1. разреда. 

Програм превенције других облика ризичног понашања проширен је планом превенције 

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

код ученика МПНТР од 03.09.2018.г. 

 

 

САСТАНЦИ ЧЛАНОВА ТИМА 

 

 У првом полугодишту школске 2019/2020. године одржана су 2 састанка и у другом 2 

дакле укупно 4 састанка, којима је присуствовала већина чланова Тима.  Трећи састанак је 

одржан на даљину. О састанцима се води евиденција а на седницама НВ Тим подноси 

извештај по плану. 

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

2019/20. годину; упознали са Упутством о обавештавању ШУ о 3. нивоу насиља; упознали 

са закључцима састанка са директорима Јужног Баната у Панчеву; упознали са прилозима 

које је саветница Весна Поповић проследила школама; упознали се са полугодишњим 

извештајима одељењских старешина I –VIII разреда (о превенцији и интервенцији у 

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

о раду ученичког парламента; поделили информације о превенцији дигиталног насиља и 

праћењу понашања ученика на платформама за учење за време наставе на даљину. 

 

ПРЕВЕНТИВНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

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

спровођењу програма заштите ученика у њиховим одељењима, о случајевима насилног 

понашања и интервенције, и сарадњи са родитељима. 

 

I-IV разреда 

 

I разред 

 

Први разред похађа 16 ученика 



 53 

 

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 одељенска 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 активности:  

 

Ваннаставне активности:  

1.Читање песмица од Ј.Ј.Змаја, Љ.Ршумовића, Д.Лукића, Д.Ерића – о другарству; 

2.Рецитовање песмица од Ј.Ј.Змаја, Љ.Ршумовића, Д.Лукића, Д.Ерића – о другарству; 

ЧОС  

1.Срећан почетак; 

2.Формулисање одељенских правила; 

3.Школа без насиља; 

4.Увредљиви надимци; 

5.О стиду и сраму; 

6.Сличности и разлике; 

7.Д као другарство. 

Српски језик  

1.Првак,Десанка Максимовић; 

2.Од куће од школе – говорна вежба; 

3.На игралишту - прича по низу слика; 

4.Није тешко бити фин – прича по низу слика; 

5.Ау што је школа згодна, Љубивоје Ршумовић. 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

 

* Одржана су 3 родитељска састанка и 15 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 правилима 

ученика и дужностима родитеља да учествују у превентивним мерама и активностима у 

вези са насиљем. 

*У одељењу 1.разреда није било никаквих облика насиља,па самим тим ни интервентних 

мера. 

 

2. полугодиште:  

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су упућивани на поштовање одељењских правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на активности као што су: спорт, дружење. 
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*Ученици су упозн ати са правилима понашања и Посебним протоколом за таштиту деце 

од насиља,злостављања и занемаривања. 

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

ЧОС : 

1. Е баш хоћу лепо да се понашам 

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

3. Дигитално насиље 

* Одржана су 2 часа у оквиру Програма „Основи безбедности деце“ од стране 

Министарства унутрашњих послова. 

Српски језик: 

1.Једнига дана – Љубивоје Ршумовић 

2.Патак и жабе -  Ј.Ј.Змај 

3.Школа – Драган Лукић 

4.Правила понашања у школи – говорна вежба 

Ваннаставне активности 

1.Читање и изражајно рецитовање песама Ј.Ј.Змаја,Добрице Ерића,Драгана Лукића 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржан је 1 родитељски састанак и 14 индивидуалних разговора. 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 1. разреду у другом полугодишту шк.2019/2020. године нису забележени никакви 

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

 

 Одељењски старешина: Ђурђевка Стојков 

 

 

II разред 

 

Други разред похађа 15 ученика 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

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

насилног понашања, Правилима понашања ученика,Кућним редом школе и Посебним 

протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

*Ученици су направили  одељењска правила 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

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

ЧОС: 

1.Срећан почетак -  опет заједно( Распоред часова,Кућни ред,договор о раду) 

2.Формулисање одељењских правила 

3.Дечја недеља 

4.Дружимо се уз музику, игру, одељењско посело 
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5.Е, баш хоћу лепо да се понашам 

6. Игре у учионици 

7.Међународни дан толеранције – сви смо исти, а различити 

8.Исписујемо поруке мира, поводом Дана мира 

У оквиру Дечје недеље организоване су следеће активности: 

 Читање  Буквара дечијих права , спортске активности,гледање цртаног филма,јесења 

радионица и маскенбал. 

Српски језик: 

1.Школа, Драган Лукић 

2.Дечје игре – прича у сликама 

3. Тајна, Мирослав Антић 

4. Слатка математика, Ана Миловановић 

5. Два јарца, Душко Трифуновић 

6. Пас и његова сенка, Доситеј Обрадовић 

7. Божић Батини цртежи, Десанка Максимовић 

Свет око нас 

1.С вршњацима ван школе 

2. Породица и родбина 

3.Моје потребе,моје жеље 

4. У насељу поштујемо суграђане 

5. Понашање у превозним средствима 

Музичка култура 

1.Кад ћак зна шта хоће 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и 23 индивидуална разговора. 

Родитељи су на првом родитељском састанку упознати са Правилима понашања у школи и 

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

на насиље, злостављање и занемаривање. 

У другом разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

                                                      

2. полугодиште:  

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

 

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

 

ЧОС: 

1.Како се треба понашати ван школе 

2.Како корисно употребити слободно време 

3.Игре у дворишту 

 

Ваннаставне активности 

1.Друштвене игре у вези са математиком ( „ Не љути се човече“, „ Домине“ ,  „ Икс- окс“) 

2.Елементарне игре у вези са математиком 

3.Математичке игре 
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Српски језик: 

1. Коњ и магарац, народна басна 

2. Коњ и магаре, Доситеј Обрадовић 

3. Седам прутова,  народна прича 

4. Свитац тражи пријатеља, Су Ју Ђин 

5. Бик и зец, народна басна 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржан је један родитељски састанак и 2 индивидуална разговора . 

    

У другом разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

 

                                                                 

                                                                Одељењски старешина: Боркица Милованов 

 

 

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 

*Ученици су направили наша одељењска правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

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

средине 

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

ЧОС: 

1.Кућни ред школе 

2.Ово су наша одељењска правила  

3.Обележавамо Дечју недељу 

4.Дигитално насиље 

5.Сукоби-конструктивно решавање проблема 

6.На путу од куће до школе 

7. Друг другу 

8.Како се треба понашати ван школе  

Српски језик: 

1.Ветар и сунце-народна приповетка 

2.Врапчић-Максим Горки 

3.А зашто он вежба-Душан Радовић 

4.Марко Краљевић и бег Костадин-народна песма 

*У оквиру Дечје недеље одржане су следеће активности: 

Читање Буквара дечјих права, спортске активности, гледање цртаног филма, мадкенбал, и 

јесења радионица 
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СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и 25 индивидуалних разговора. 

Родитељи су благовремено 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. 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 3.разреду у првом полугодишту шк.2019/2020. године забележени су следећи облици 

насиља из првог нивоа: 

-физичко насиље – гурање,шутирање, ,саплитање,ударање 

-  емоционално,психичко насиље- називање  погрдним именима 

 

Предузете мере и активности 

 

После сваког вида насиља учитељица је обављала  разговор са ученицима који су вршили 

насиље. 

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

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

упућивање ових ученика на спорт , дружење и очување животне средине. 

 

Родитељи су благовремено били обавештавани о овим проблемима.Учитељица  и 

директорка су обављале  разговор са родитељима. На крају првог квартала Писмена 

опомена одељењског старешине изречена је седморици ученика.На крају првог 

полугодишта  код свих седам ученика је укинута Писмена опомена  одељењског 

старешине  јер је дошло до позитивних промена у понашању код наведених ученика. 

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. 

                                                                                             

2. полугодиште: 

  

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

*Ученици су се упућивали на спорт и дружење 

 

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

 

ЧОС: 

1.Сви смо исти ,а различити-толеранција 

2.Није тешко бити фин 

3.Увредљиви надимци 
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Српски језик: 

1. Свети Сава и сељак без среће, народна прича 

2. Себични џин,Оскар Вајлд 

3. Свитац тражи пријатеља,Сун Ју Ђин 

4. Прича о доброј роди,Стојанка Грозданов Давидовић 

Природа и друштво: 

1.Становништво,његова права и права деце 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржан је 1  родитељски састанак и 8  индивидуалних разговора . 

    

У другом разреду није забележен ниједан облик насилног понашања. 

 

                                                                  

                                                                Одељењски старешина: Милованов Јасмина 

 

                                                          

IV разред 

 

Четврти разред похађа 8 ученика 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

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

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

занемаривања 

*Ученици су упућивани на поштовање  одељењских  правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

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

 

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

ЧОС : 

1. Моја права и обавезе 

2. Обележавање Дечије недеље 

3. Увредљиви надимци 

4. Друштвене мреже 

5. Другарство 

 * Одржана су 3 часа у оквиру Програма „Основи безбедности деце“ од стране 

Министарства унутрашњих послова. 

Српски језик: 

1.Друг другу- Драган Лукић 

2.Кад би мени дали- Бранислав Црнчевић 

3.Дружење,изласци, забављање- Алекс Џ. Пекер 



 59 

4.Међед, свиња и лисица- народна прича 

5.Свитац, пшеничар и воденичар- Добрица Ерић 

6. Бела Грива- Рене Гијо 

7.Леси се враћа кући- Е. Најт 

8.Јетрвица адамско колено- народна песма 

9. Босоноги и небо- Бранислав Црнчевић 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 3 родитељска састанка и 13 индивидуалних разговора.   

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 4. разреду у првом  полугодишту шк.2019/2020. године нису забележени никакви облици 

насиља, па није било ни предузетих мера и активности. 

 

2. полугодиште: 

 

1.Превентивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ученици су упућивани на поштовање  одељењских  правила 

*Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

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

 

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

ЧОС : 

1. Како решити конфликт 

2. Трагови које остављамо на интернету 

3. Лепа реч и гвоздена врата отвара 

 * Одржана су 2 часа у оквиру Програма „Основи безбедности деце“ од стране 

Министарства унутрашњих послова. 

Српски језик: 

1. Светлана Велмар Јанковић, Златно јагње 

2. Бранислав Црнчевић, Мрав добра срца 

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

4. Бранко Ћопић, Мјесец и његова бака 

5. Добрица Ерић, Чик, да погодите због чега су се посвађала два златна брата 

6. Народна бајка Пепељуга 

7. Браћа Грим, Трнова Ружица 

8. Народна епска песма Стари Вујадин 

9. Народна песма Јеленче  

10. Светлана Велмар Јанковић, Стефаново дрво 

11. Ханс Кристијан Андерсен, Ружно Паче 

12. Десанка Максимовић, Пауково дело 
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СА РОДИТЕЉИМА 

Одржан је 1 родитељски састанак и 5 индивидуалних разговора.   

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 4. разреду у другом  полугодишту шк.2019/2020. године нису забележени никакви 

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

 

 

 Одељењски старешина: Виолета Ђорђевић 

 

 

                                                                                                        

ПЛОЧИЧКИ РИТ 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ  I,III и IV РАЗРЕДА 

похађа 5 ученика (1 ученик по иоп1) 

 

У   првом,  трећем  и четвртом разреду током  првог  полугодишта школске 2019/20. 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  и алкохол  

  

2. полугодиште:  
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У  првом,   трећем и  четвртом  разреду током    другог  полугодишта школске 2019/20. 

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 проучени су садржаји  из   насиља   кроз  следеће  теме: 

СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

Чаробне речи 

Обележавање  Дечје недеље 

Рад на комјутеру 

Читање народних  умотворина  

Кретање облика у простору 

 Представа  за децу 

У свијету постоји једно царство 

Представа за децу 

Читање дечје штампе 

Животиње и ми 

У свету постоји једно царство 

Гледање цртаног филма 

Питања из шешира 

Мој кућни љубимац 

Баш је лако правити овако 

 

ЧОС 

Обележавање  дечије  недеље 

Шта   је све насиље 

Дигитално  насиље 

Увредљиви  надимци 

Школа  без  насиља  

Друштвене мреже  

Имамо права и обавезе 

Значај и очување  животне  средине 

Кад  порастем бићу 

Планирање  дневних  активности 

Навике и понашања  за здрав  живот 

Дрога  

Први пут у школи 

Правила понашања у школи 

 Правила понашања у школи 

Лепе речи-чаробне речи 

Заборављене игре алкохол и пушење 

Шалимо се 

Прича о Васкрсу 

Школа без насиља-седма превентивна радионица 

Дан жена 

Како ми  реагујемо на дигитално насиње  



 62 

Како решити конфликт 

 

 

Одељењски старешина: 

                                                                                    Розалија Суњог  

 
 

 

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

  

Један ученик комбинованог одељења из Плочичког рита који се образује по Иоп-1 

похађа 4. разред, ређе запада у конфликтне ситуације које се могу контролисати у 

оквиру одељења;Од другог полугодишта ученику је укинут иоп. 

   

 

V-VIII разреда 

 

V разред 

 

Пети разред похађа14 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  

- Дигитално насиље 

- Непожељно понашање – туче, вређање, агресивност 

 

 

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 
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 Индивидуални разговори са родитељима. 

 

2. Интервентне мере 

 

Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање,оговарање) 

 

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

насиље од стране одељенског старешине 

- После сваког вида насиља разредни старешина је обавио разговор са 

ученицима који су вршили насиље, као и са родитељима.   

 

2.полугодиште: 

 

Превентивне мере 
 

СА УЧЕНИЦИМА 

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

обавезама и одговорностима; 

Ученици су упознати са облицима насилног понашања као и са садржајем 

протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

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

На часовима одељењског старешине, а у вези са превенцијом дигиталног 

насиља, обрађене су следеће теме: 

- Спречимо вршњачко насиље 

- Сузбијање насиља и агресивности 

 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

 

   Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

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

занемаривања 

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

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

злостављање и занемаривање 

 Индивидуални разговори са родитељима. 

 

Интервентне мере 

Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање,оговарање) 



 64 

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

насиље од стране одељењског старешине 

- После сваког вида насиља разредни старешина је обавио разговор са 

ученицима који су вршили насиље, као и са родитељима.     

 

 

 

Одељенски старешина: 

Теа Тот Радишић 

 

 

VI разред 
 

Шести разред похађа 18 ученика 

 

1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

1. Ученици су упознати са облицима насилног понашања; 

             2.    У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

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

             4.  Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су  

                    упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

             5.   На часовима одељењског старешине обрађене су следеће теме: 

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

одељењским старешином 

- Како реагујемо на насиље 

- Спречимо вршњачко насиље 

- Алкохолизам и млади 

 

Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

 

              СА РОДИТЕЉИМА 

 Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

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

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

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

злостављање и занемаривање; 

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

 

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

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

старешине, педагога и директорке.  
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2. Интервентне мере 
 Забележени су следећи облици насиља из I нивоа: 

 

- ФИЗИЧКО НАСИЉЕ  (гурање, ударање, саплитање,) 

- ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (задиркивање, вређање) 

 

Oблици насиља из II нивоа нису забележени 

 

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. ученицима који су учествовали у насиљу I нивоа ( С.Н, Р.И., С.Н. А.Ђ. О.А. Б.Б. 

А.С. С.Е. ) на крају првог полугодишта је изреченa усмена опомена одељењског 

сатрешине (примерно 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. У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво и 

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

одговорности,  а сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и сандкционисали. 

 

ЗАКЉУЧАК:  

           

У току првог полугодишта школске 2019/20. године био је велики број случајева 

непримереног понашања између већег броја 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 непримереног понашања оштро осуђивали  и санкционисали. 

Са ученицима В.И., И.Р. и Н.С. је реализован друштвено-користан рад.                                   

                                                 

2. полугодиште: 

1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

Ученици су упознати са облицима насилног понашања; 

У току недеље  је вршен разговор са ученицима;  

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

Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

На часовима одељењског старешине обрађене су следеће теме: 
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- Превенција дигиталног насиља и насиље као негативна појава у виду разговора са 

одељењским старешином 

- Како реагујемо на насиље 

- Полиција у служби грађана 

- Насиље као негативна појава 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

- Спречимо вршњачко насиље 

- Алкохолизам и млади 

 

Вођени су индивидуални разговори са ученицима, а поједини ученици су 

упућивани на саветодавне разговоре са педагогом школе и директорком; 

 

              СА РОДИТЕЉИМА 

 Родитељи су благовремено на родитељским састанцима упознати са:  

- Правилима о понашању ученика  

- Облицима и нивоима насиља 

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

- Обавезама  и правима  ученика и дужностима родитеља да учествују у 

превентивним мерама а активностима везаним за превенцију насиља 

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

злостављање и занемаривање; 

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

 

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

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

старешине, педагога и директорке.  

 

 

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

 

ЗАКЉУЧАК:  

           

У току другог полугодишта школске 2019/20. године није било случајева насилног 

понашања ученика. 

          У одељењу смо иниситирали  на односима поверења,  неговали  заједништво и 

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

а сваки облик дискриминације оштро осуђивали  и сандкционисали. 

                                   

                                                                  

         

Одељ. старешина : Горан Јеремић 

 

 

VII разред 

 

Седми  разред похађа 16 ученика ( 1 ученик по иоп2 ) 
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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 одељењског старешине. Једна од њих била 

је: „Савети за пријатељство-учионица без насилништва“, друга: „Двадесет ствари које 

можеш да учиниш уместо да узвратиш силом“, трећа: „Неговање другарства и 

међусобне солидарности: поштовање старијих, брижљив однос према млађима“. 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

Одржана су 2 родитељска састанка и 5 индивидуaлних  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. 

Такође, родитељима је представљен Правилник о друштвено корисном и хуманитарном 

раду. 

 

 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 7.разреду у првом полугодишту шк.2019/2020. године забележени су следећи облици 

насиља из првог нивоа: 

-  емоционално,психичко насиље  

 

2. Интервентне активности 

 

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  опомена одељењског старешине изречена је двојици ученика. 

Како је код оба ученика дошло до позитивних промена у понашању , на крају првог 

полугодишта опомена је укинута. 

 

2. полугодиште: 

 

Превентивне мере 

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

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

од насиља, злостављања и занемаривања 

 Свакодневно је вођен разговор са ученицима 

 Тема Насиље разматрана је у оквиру  часова одељењског старешине (пре проглашења 

ванредног стања, одржан је један час одељењског старешине на коме је тема била 

„Разбуктавање конфликата и трагање за решењем“) 

 

СА РОДИТЕЉИМА 

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

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

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

Такође, родитељима је представљен Правилник о друштвено корисном и хуманитарном 

раду. 

 

 

Број и врсте случајева насиља,злостављања и занемаривања 

 

У 7.разреду у другом полугодишту шк.2019/2020. године, до проглашења ванредног стања, 

нису забележени случајеви насиља. 

 

 

                                                                                             

Одељењски старешина: 

                                                                                                      Мирјана Мицић 

 

 

 

VIII разред 

 

Осми разред похађа 19 ученика ( 1 ученик по иоп2 ) 

 

 

1. Превентивне мере 

 

СА УЧЕНИЦИМА  

 Вођени су индивидуални разговори са ученицима 

 Вођени су разговори са ученицима на ЧОС-у 

 

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 

Вођени су индивидуални разговори са родитељима ученика који су се насилно понашали у 

конфликтним ситуацијама са вршњацима. 
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     2. Интервентне мере 

 

 Забележени су следећи облици насилног понашања из I нивоа: 

 ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ (задиркивање) 

 ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХИЧКО НАСИЉЕ (називање погрдним именима, 

вређање, причање за време часа) 

 СОЦИЈАЛНО НАСИЉЕ (добацивање) 

 ФИЗИЧКО НАСИЉЕ (кошкање, ударање) 

 

У току првог полугодишта приметан је број насилног понашања. Ученици су се жалили на 

понашања М. К. и Ђ. Н. са којима је одељењски старешина обављао индивидуалне 

разговоре, као и разговоре са њиховим родитељима. Укључивале су се и педагог и 

директорка школе. Ради М.К. контактиран је ЦСР Ковин. 

Трећем ученику, М.К. који до сада није насилно реаговао у конфликтима,  изречен је Укор 

ОС. Позитивно реагује на појачан васпитни рад.  

 

3. Ефекти предузетих мера 

Понашање ученика Ђ.Н. се побољшало на крају полугодишта,  док се понашање М.К. 

недовољно побољшало . Он је у већој мери изостајао са наставе, иако је уписан уз 

молбу ( напунио 15 год. пре почетка шк. године ). Због понашања и изостанака има 

изречен Укор ОВ.  

 

У току другог полугодишта смањен је број случајева насилног понашања. Одељењски 

старешина је саветодавно реаговао у свим ситуацијама. 

 

Одељенски старешина: Александар Кокора 

 

 

 

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

 

Један ученик који се образује по Иоп-2 похађа 7. разред, ретко запада у конфликтне 

ситуације са другарима које се могу контролисати у оквиру одељења; један ученик који 

се образује по Иоп-2 похађа 8. разред, веома 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. Родитељи 

ученика су били упознати и углавном укључени. 

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

 

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. Евиденцију о планираном и реализованом 

ДК/Х раду чува одељењски старешина до краја школске године, а затим педагог школе. 
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 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. 

                      

         

        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. 

* 01. октобра у организацији Фондације Тијана Јурић за ученике V – VI и VII – VIII 

разреда, активиста  Влада Арсић одржао је предавање са темом Безбедност и добробит 

деце и младих; 

* Обележен је 18. октобар- Дан жртава трговине људима,  кроз основно информисање 

ученика 

* 15 – 18. октобра су за ученике 1- 4. разреда одржане позоришне представе Мала грешка у 

саобраћају- велика цена у организацији Савета за безбедност саобраћаја у Дому културе у 

Ковину 

* 06. новембра ученици 1. разреда су имали сусрет са саобраћајним инспектором у циљу 

повећања своје безбедности у саобраћају 

* 26. новембра ученици 1. разреда су присуствовали представи Пажљивко у организацији 

Савета за безбедност саобраћаја у Дому културе у Ковину 

* 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. Са првацима је  одржана једна радионица, Шта 

ради полиција и заједно против насиља. 

* У оквиру пројекта Школа за 21. век ученици виших разреда су са наставницима 

осмислили Мали школски алармни систем са циљем повећања безбедности ученика и 

школске имовине. 

*Услед ванредног стања у држави и преласка са редовне на наставу на даљину, 

Министарство је 24.03.2020. године донело одређене препоруке за заштиту од дигиталног 

насиља. 

    Наставници и стручни сарадници посебну пажњу су обраћали на могуће непримерено 

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

непримерени коментари и др.). 

    Школа је обавестила путем школског сајта родитеље ученика да обрате пажњу на 

садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, и информисала их да ће 

непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године. 

    Педагог је осмислила  подсетник за  ученике о правилима понашања на онлајн 

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

непримерена понашања наших ученика на платформама нити дигитално насиље између 

ученика да би се поднела пријава надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе 

известила надлежна Школска управа. 
        

                                                                                                                              

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2019/ 2020. 

ГОДИНЕ 
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Ученички парламент у нашој школи чини шест чланова, по два ученика из 7. и 8. разреда, 

и два члана као посматрачи из 6. разреда. 

  

Садашњи чланови УП су: 

1. Радаковић Наталија, ученица 7. разреда,  

2. Спасић Бојан, ученик 7. разреда, записничар 

3. Mатић Петар, ученик 8. разреда, заменик председника УП, присуствује седницама 

ШО 

4. Јованов Александра, ученица 8. разреда, председник УП, присуствује седницама 

ШО 

5. Тасић Марија, ученица 6. разреда, посматрач 

6.    Јованов Јована, 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 2019/ 2020. године одржане су две седнице којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања. Горан Јеремић  (координатор 

УП).  

У другом полугодишту школске 2019/ 2020. године одржана је једна седница којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања. Горан Јеремић  (координатор 

УП). 

 

На првој седници УП, одржаној 18. септембра 2019. године, разматрано је неколико 

тачака а најважније су биле: 

 

1. Конституисање Ученичког парламента (избор председника, заменика председника и 

записничара) 

2. Упознавање и учесника УП са годишњим плана рада парламента. 

3. Одређивање два представника за присуство и учешће у раду органа управљања. 

4. Упознавање и предлози годишњег плана рада установе. 

5. Упознавање и предлози о самовредновању квалитета  рада установе. 

6. Договор око активности у оквиру предстојеће Дечије недеље (од 7-13. октобра) 

7. Договор око активности у оквиру предстојеће недеље спорта (од 23- 27. септембра) 

8. Заборављене игре 14. септембра- учешће и помоћ локалној заједници у 

организацији. 

9. Разно 

 

 

На другој седници, 6. новембра 2019. 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 

 

 

На трећој седници, 24. јануара 2020. године, УП се првенствено бавио следећим темама: 
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1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

2. Дигитално насиље 

3. Организовање спортског дружења 

4. Праћење збивања и учествовање у обележавању школске славе, Светог Саве 

5. Предлози за осавремењивање наставе 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Педагог школе је присуствовала Активу стручних сарадника у септембру, а директорка 

састанку саветника ШУ са директорима школа у октобру. Једна од тема била је и 

безбедност и заштита ученика. 

У школи је 09. и 10. 01. 2020.г. реализован семинара Друштва психолога Србије и Центра 

за примењену психологију : 

Рад са тешким родитељима , кат. Бр. 139, који развија  к4 и п4 , Компетенције за 

комуникацију и сарадњу те  приоритетну област Јачање васпитне улоге образовно-

васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

 

САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 

  

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

24.12.2019.године,  поднео извештај на  крају првог полугодишта. Директорка је упознала 

Школски одбор и Савет родитеља а педагог Ученички парламент. 

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

23.06.2020.године,  поднео извештај на  крају другог полугодишта. Директорка је упознала 

Школски одбор и Савет родитеља. 

        

 

                                                                           Координатор  тима: Жељка Бадрић 

 

 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 

                          IV   РАД  СТРУЧНИХ  ОРГАНА   
 

1. Наставничко веће 

 

 

     У школској 2019/2020.  Наставничко веће ОШ „Ђура Филиповић“Плочица чинило је 

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

библиотекар. Наставничко веће укупно има  24 чланa. 

    У току школске 2019/2020. године одржано је 9 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 13.9.2019, са дневним редом: 
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1. Усвајање записника са претходне седнице 

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

школску 2018/2019.год. 

3.  Предлог Годишњег плана рада за шк.2019/2020. 

4.  Разно 

 

II седница одржана је 28.10.2019.год, са дневним редом: 

1.  Усвајање записника са претходне седнице 

2.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.квартала шк.2019/2020.год. 

3. Презтентација Весне Петровић – Нови циклус екстерног вредновања 

4. Анализа завршних испита у претходне три године 

5. Спољашње вредновање рада школа 

6. План унапређења рада школе 

7. Доношење одлуке о формирању Стручног актива за развој Школског програма ОШ 

„Ђура Филиповић“Плочица 

8. Разно 

 

III  седница одржана је 24.12.2019.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.полугодишта и Извештај Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

3. Реализација наставног плана  

4. Вредновање ИОП-а унутар установе  

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

6. Одлука о куповини уџбеника  

7. Извештај о остваривању стандарда постигнућа 

8. Организација допунске и додатне наставе  

9. Разно 

 

IV седница, одржана је 17.3.2020.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Упознавање са дописима МПНТР у вези са остваривањем образовно-васпитног рада 

учењем на даљину 

3. Организација наставе на даљину у време ванредног стања 

4. Разно  

 

 

V  седница одржана је 8.6.2020. год, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика 8.разреда на крају наставне 2019/2020.год. 

3. Реализација наставног плана и програма – часови реализовани пре ванредне ситуације и 

часови реализовани на даљину 

4. Оствареност образовних стандарда постигнућа по нивоима на крају наставне 

2019/2020.год. 

5. Доношење одлуке о наградама и дипломама 

6. Доношење одлуке о избору ђака генерације 

7. Завршни испит ученика 8. разреда 

8. Разно 
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VI  седница одржана је 15.6.2020. год, са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Тајно гласање за кандидата за избор директора школе (Мишљење Наставничког већа) 

3. Разно 

 

VII седница одржана је 23.6.2020.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха ученика на крају 2.полугодишта шк. 2019/2020. 

3. Реализација наставног плана и плана наставе и учења на крају наставне године. 

4. Вредновање ИОП-а на крају 2.полугодишта 

5. Реализација допунске, додатне, секција, слободних активности – извештаји 

6. Стандарди постигнућа 

7. Извештаји одељењских старешина о заштити ученика од насиља 

8. разно 

 

 

VIII седница одржана је 18.8.2019. год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Организација поправних испита у августовском испитном року 

3. Подела предмета на наставнике и подела старешинства 

4. Формирање стручних већа и тимова за шк.2020/2021. 

5.Извештај ШРП-а за периос 2017-2020 

6. Предлог за израду новог ШРП-а за период 2020-2023. 

7. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној 

школи у шк.2020/2021.години 

8. Упознавање са актуелним правилницима: 

      -Правилник о изменама и допунама Правилникао критеријумума и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 

      - Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

      - Допуна посебних колективних уговора за запослене у просветним делатностима 

      - Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог 

васпитања у основном и средњем образовању и васпитању 

      - План примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење 

заразне болести covid19 изазване вирусом sars-cov-2 

      - Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе 

 

IX  седница одржана је 31. 8.2018.год., са дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика VI и VII разреда након поправних  испита у августовском 

испитном року 

3. Подела предмета на наставнике након првог круга преузимања са листе технолошких 

вишкова 

4. Усвајање распореда часова за школску 2019/2020.год. 

5. Разно 

 

 



 75 

Извештај сачинила 

Марина Богдановић, записничар 

 

 

 

 

2.   Одељењско веће 
 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА И ОДЕЉЕЊСКОГ 

ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

          Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше 

образовно-васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов 

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

На седницама одељењских већа разматрано је о следећим темама: 

- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 

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

- Самовредновање и вредновање рада школе 

- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 

- Унапређење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 

- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 

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

школи и ван ње 

- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења 

јединствнеог  наступа  и акција 

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

- Решавање васпитних проблема 

- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 

- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 

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

Наставничком већу  и Школском одбору за њихово побољшање 

- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних 

наставника 

-  Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са 

Законом 

- Спровођење и анализа завршног испита 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 

 

Чланови Одељењског већа: 

 

- Стојков Ђурђевка, учитељица у 1. разреду 
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- Милованов Боркица, учитељица у 2. разреду 

- Милованов Јасмина, учитељица у 3. разреду 

- Ђорђевић Виолета, учитељица у 4. разреду 

- Суњог Розалија, учитељица у издвојеном комбинованом одељењу у Плочичком 

Риту 

- Богдановић Марина, наставник енглеског језика 

- Жељка Бадрић, педагог 

- Дејан Костић, вероучитељ  

- Мирјана Милошевић, библиотекар 

 

 У школској 2019/2020. години одржано је укупно 7 састанака на којима су реализоване 

следеће активности Одељењског већа: 

 

 Датум 

одржавања 

Дневни ред: 

 

 

1. седница Одељењског 

већа 

 

 

2.9.2019. 

 

 

1. Усвајање Годишњег плана рада 

одељењских већа 

2. Утврђивање бројног стања ученика, 

распоред часова, распоред смена 

3. Упознавање са Календаром рада и 

организација наставе и ваннаставних 

активности 

4. Договор о облицима и начину сарадње 

са родитељима 

5. Разно  

2. седница Одељењског 

већа 

 

18.9.2019.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 

дужих од 15 минута у 1. полугодишту 

 

3. седница Одељењског 

већа 

 

28.10.2019.         

1. Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају 1. квартала 

4. седница Одељењског 

већа 

 

23.12.2019.  

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 1. полугодишта 

2. Реализација Наставног плана и 

програма и Плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а у 1. полугодишту 

4. Анализа стандарда постигнућа 

5. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

5. седница Одељењског 

већа 

 

22.1.2020.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 

дужих од 15 минута у 2. полугодишту 
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6. седница Одељењског 

већа 

 

17.3.2020.  

1. Упознавање са дописима МПНТР у вези 

са остваривањем образовно – васпитног 

рада учењем на даљину 

2. Организација наставе на даљину у 

време ванредног стања 

 

7. седница Одељењског 

већа 

 

23.6.2020.  

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 2.полугодишта школске 2019/20. 

године 

2. Реализација Наставног плана и Плана 

наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а 

4. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

 

 

 

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 2019/2020. години оджано је 9 седница одељењског већа виших разреда, на 

којима су реализоване следеће активности: 

 

 Датум 

одржавања 

Дневни ред: 

 

 

1. седница Одељењског 

већа 

 

 

2.9.2019. 

 

 

1. Усвајање Годишњег плана рада 

одељењских већа 

2. Утврђивање бројног стања ученика, 

распоред часова, распоред смена 

3. Упознавање са Календаром рада и 

организација наставе и ваннаставних 

активности 

4. Договор о облицима и начину сарадње 

са родитељима 

5. Разно  

2. седница Одељењског 

већа 

 

18.9.2019.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених провера 

дужих од 15 минута у 1. полугодишту 

 

3. седница Одељењског 

већа 

28.10.2019.         

1. Утврђивање успеха и дисциплине 
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 ученика на крају 1. квартала 

4. седница Одељењског 

већа 

 

23.12.2019.  

1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају 1. полугодишта 

2. Реализација Наставног плана и 

програма и Плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а у 1. полугодишту 

4. Анализа стандарда постигнућа 

5. Реализација допунске, додатне наставе 

и слободних активности 

5. седница Одељењског 

већа 

 

22.1.2020.  

1. Разматрање предлога распореда 

писмених задатака и писмених 

провера дужих од 15 минута у 2. 

полугодишту 

 

6. седница Одељењског 

већа 

 

17.3.2020.  

1. Упознавање са дописима МПНТР у вези 

са остваривањем образовно – васпитног 

рада учењем на даљину 

2. Организација наставе на даљину у 

време ванредног стања 

 

7.седница 

Одељењског већа 

29.5.2020.      1. Договор око предлога  

         закључивања оцена 

     2. Организација наставе јуна месеца 

     3. Организација пробног завршног 

         испита и завршног испита  

8. седница Одељењског 

већа 

 

8.6.2020.  

1. Анализа успеха и владања ученика 

8.разреда на крају 2.полугодишта 

школске 2019/20. године 

2. Реализација Наставног плана и 

програма 

3. Оствареност образовних стандарда 

4. Предлог ученика за награђивање 

5. Завршни испит ученика 8.разреда 

6. Вредновање ИОП-а 

7. Реализација допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

 

9. седница Одељењског 

већа 

 

23.6.2020. 1. Анализа успеха и владања ученика 

од 1. до 7.разреда на крају 

2.полугодишта школске 2019/20. 

године 

2. Реализација Наставног плана и 

Плана наставе и учења 

3. Вредновање ИОП-а 
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4. Реализација допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

 

 

                    

3.Одељењски старешина 

 

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

организоване часове одељењског старешине  преузимао комплетне мере, пре свега за 

побољшање успеха и дисциплине ученика. Ову своју 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 ес-Дневнику 

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

Сарадња са родитељима је обављана на родитељским састанцима и приликом 

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

сваког месеца- “Дан отворених врата“ присуствују реализацији наставних часова. 

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

улогу у комуникацији са родитељима ученика а посебно ученика нижих разреда јер су 

кроз континуирану сарадњу са њима допринели успешнијем прилагођавању ученика на 

нову ситуацију учења. 

     
 

 

 

  V  РАД  ОРГАНА  РУКОВОЂЕЊА, РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА, 

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
1. Директор школе  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2019/2020. 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 - 
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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 

Предавање за ученике виших разреда на тему:“Безбедност и 

добробит  деце и младих“ 

1.10.2019. школа Влада Арсић и Фондација 

„Тијана Јурић“ 

Реализоване активности планиране у току Дечије недеље 7-11.10.2019. школа Чланови Наставничког већа 

Недеља школског спорта 7-11.10.2019. школа Актив учитеља и Јеремић Горан 

''Заборављене игре и вештине''  14.09.2019. школа МЗ Плочица 

Реализована је посета Фестивалу  науке у Београду 7.12.2019. Београд Чланови већа за област науке 

УП у посети ОУ Ковин 9.10.2019. школа Општинска управа Ковин 

Организована  представа за ученике нижих разреда  Савета за 

безбедност  на тему '' Мала грешка у саобраћају, велика цена“' 

15.- 18.10. 2019. школа ПС Ковин, Општинска управа 

Ковин 

Организовање посете позоришту за ученике првог разреда 
представа „Пажљивко“ 

26.11.2019. 
 

школа ОУ Ковин ,запослени и ученици 

Реализована  предавања ''Основи безбедности  деце '', за 

ученике 1. , 4. и 6. разреда 

Прво 

полугодиште 

школа ПС Ковин 

Посета Иванову поводом представе „Заљуби се Цица у 

принца“ 

9.10.2019. Иваново ОШ Иваново 

Учешће наших ученика на ликовним конкурсима Током године школа Ученици, наставници 

Организовано присуство Литургији  у нашој цркви. Повод је 
био посета владике Никанора храму. 

30.10.2019. школа Ученици нижих  и виших разреда 
са учитељицама 

Посета Тршићу и Центру изврсности у организацији ШУ 

Зрењанин 

2.12.2019. Тршић ШУ Зрељанин, 

МПТН Београд 

Организација семинара „Рад са тешким родитељима“ 9.1.2020. и 
10.1.2020. 

школа Наставници и стручни 
сарадници. 

Организација тематских предавања полиције за ученике 4. и 

6.разреда 

Током године ПС Ковин и 

школа 

Учитељи и наставници 

Организација општинског такмичења „Књижевна 
олимпијада“ 

7.3.2020.   

Организација пробног завршног испита  22-24.4.2020. онлајн Ученици и наставници 

Организација посебних часова  за ученике од 1. до 7.разреда 

који желе да поправе оцене 

8.6. – 16.6.2020. школа наставници 

Организација  завршног испита за осмаке 17.6. – 19.6.2020. школа Уписна комисија 

 

 

 

IIРеализација активностина на осигурању квалитета, самовредновању, спољашњем 

вредновању и остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Израђен је  извештај о успеху и дисциплини ученика на крају 

првог полугодишта  

јануар школа педагог 

Израђен је извештај о Заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Децембар/јануар школа Тим за заштиту уч.од насиља, 

чланови Наставничког већа 

Израђени су извештаји о остварености образовних стандарда 

и о томе обавештени СР и ШО 

Септембар/ 

децембар/јануар 

школа Одељењске старешине, педагог 

Израђен је извештај о реализацији школског развојног плана август школа Тим за ШРП, чланови 

Наставничког већа 

 

 

 

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  70 % планираних активности на реализацији 

ШРП-а 

Током школске 

године 

школа Тим за ШРП 

 

 

 

IV Реализација плана коришћења финансијских средстава 
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Активности Време Место Сарадници у реализацији 

Израда предлога Финансијског плана, редовног и по ребалансима Током школске 

/буџетске године 

школа Шеф рачуноводства, секретар 

Израђен је ЦЕНУС / ДОСИТЕЈ септембар школа Шеф рачуноводства, секретар 

Израђен је план набавки за 2020. годину, његове измене и 

квартални извештаји 

Током 

календарске 

године 

школа Шеф рачуноводства, секретар 

Формирање пописних комисија и праћење активности при 

реализацији пописа 

Децембар 2019. Школа Шеф рачуноводства, секретар 

Учешће на конкурсу АП  Војводине  Током године школа Секретар и шеф рачуноводства 

Замена врата на свлачионицама у фискултурној сали 18.2.2020. школа Шеф рачуноводства 

 

V  Остваровање сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 

и удружењима 
 

Активности 
 

Време 
 

Место 
 

Сарадници у реализацији 

Заборављене игре и вештине 14.09.2019. Плочица МЗ Плочица и основне школе из 

окружења  

Предавање саобраћајне полиције – развој безбедносне културе 

младих предавање полицијских службеника ученицима првог 

разреда  

6.11.2019. школа МУП Србије 

Учешће на ликовном конкурсу ‘’Твоја безбедност је у твојим 

рукама’’ 

Децембар 2019. Школа Савет за безбедност  Ковин 

Пријава за учешће у пројекту „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“, 

 

Октобар 2019. Школа Ученици и наставници 

Организација такмичења „Пажљивко“ за ученике 1.и 2.разреда 10.2.2020. школа Савет за безбедност Ковин 

Презентација рада и образовних смерова ССШ „Васа 

Пелагић“Ковин 

12.3.2020. школа Професори ССШ „Васа Пелагић“ 
Ковин 

 

 

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, нарочито новина у електронском дневнику. 

Континуирано 

током године 

школа педагог 

Присуство угледном часу „Ромео и Јулија“  10.2.2020. школа Наставнице српског и енглеског 
језика. 

 

VII  Праћење реализације плана стручног усавршавања 
 

Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Усвојен је план стручног усавршавања запослених Септембар 

2019. 

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 

У установи је планирана реализација  семинара „Рад са тешким 

родитељима  “ 

9.-10.1.2019. Школа Чланови наставничког већа 

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 

Израда Извештаја о сталном стручном усавршавању запослених Јун 2020. школа педагог 

 

 

 

 

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 - - - 



 82 

 Планирано је подношење   извештаја СР и ШО о поступању 

школе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

јануар  2020. Школа Тим за превенцију насиља у 

школи 

Одређено је дежурство наставника кроз распоред часова Септембар  2019. Школа Чланови Наставничког већа 

Одређено је дежурство ученика Септембар  2019. Школа Одељењске старешине 

Одређено је дежурство помоћних радника Септембар  2019. 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 био  је 1 инспекцијаски  надзор 
просветне инспекције приликом које су  изречене  мера које су и 

отклоњене у законском року о чему је обавештен  просветни 

инспектор 

9.12. 2019. Школа Секретар, педагог 

Инспекцијски надзор Завода за јавно здравље : 1   Број наложених 
мера 1 

 4.10.2019. школа секретар 

Ванредни инспекцијски  надзор општинског просветног 

инспектора 

30.6.2020. школа / 

 

 

XРеализација благовременог и тачног уноса базе података о установи у јединствену 

информациону базу МПНТР 
 

Активности 
 

Време 
 

Место 
 

Сарадници у реализацији 

Унос података у ДОСИТЕЈ  Континуирано 

током школске 

године 

школа Секретар школе 

Унос података о упису првака у базу  е-Управе Јун 2020. школа / 

Унос података у базу  е-Упис за ученике 8.разреда Јун и јул 2020. школа информатичар 

 

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.2019/20. 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 

Настава на даљину – организација и координација рада за време трајања 
ванредног стања,  до 6.маја 2020. Настава и даље траје онлајн 

Од 17.3.2020. до 
16.6.2020. године 

школа наставници 

 

XII Рад у стручним органима школе 
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Активности 

 

Време 

 

Место 

 

Сарадници у реализацији 

Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа Током школске 

године 

школа Чланови Наставничког 

већа 

Руковођење седницама Педагошког колегијума Током школске 

године 

школа Чланови педагошког 

колегијума 

Присуство на седницама Одељењских  већа Током школске 
године 

школа Чланови одељењских 
већа 

Одржани су састанци  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 

 

 

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 

Свакодневни инструктивни рад са родитељима за време ванредног 

стања 

Март – јун 2020. школа Наставници и педагог 

Тематски родитељски састанак  са родитељима осмака 15.6.2020. школа / 

 

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 1 и ИОП 2 за прво полугодиште  септембар школа Педагошки колегијум 

Реализација активности у оквиру пројекта Бесплатни уџбеници Септембар-октобар 

2019. 

Школа Секретар, педагог 

 

XV  Правни и остали послови 
 

Активности 
 

Време 
 

Место 
 

Сарадници у реализацији 

Усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова 

13.09.2019. школа секретар 

Прибављена је сагласност Школског одбора на Правилник о изменама 
и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 

13.09.2019. 
 

школа Школски одбор 

Упознавање запослених са изменама постојећих и новим законским 

прописима 

У току 

полугодишта 

школа Секретар  

Усвајање свих правилника који су усклађени са новим Статутом У току шк.године школа Школски одбор 

Укључивање школе у пројекат : Обогаћени једносменски рад Јун 2020. школа наставници 

                                                               

                                                                                                       Директор школе: 

                                                                                                                                                   

                                                                         Живанка Јованов Петровић 
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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 Сарадници у 
реализацији 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 
2019/2020. годину .  Израдила сопствени годишњи и 
оперативни план рада. 

септембар 2019. директор 

Анализа педагошких аспеката Распореда часова за школску 
2019/20. годину 

септембар 2019. чланови ПК 

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

септембар 2019. директор 

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

септембар 
2019,месечно 

наставници 

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

од марта до јуна 
2020.г. 

наставници 

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 2019. 

јануар 2020. 

директор 

Сарадња са старешинама у изради  и остваривању плана рада 
ОС. 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Учешће у припреми ИОП1 и ИОП2 за ученике 

( 1 ученик по ИОП1 и 2 ученика по ИОП2 ). 

септембар 2019. 

јануар 2020. 

наставници 

Уређивање прилога за сајт о подршци учењу у време вс март  2020. библиотекар 

Израда прилога за сајт о превенцији насиља на друштвеним 
мрежама (у складу са дописом МПНТР) 

март 2020. - 

 

II    Праћење и вредновање образовно-васпитног рада   
Активност Време Сарадници у 

реализацији 

Подношење извештаја директору школе о свом раду и 
учествовање у изради Извештаја о раду школе у школској  
2018/19. години. 

септембар 2019. директор 

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

на крају првог и 
трећег квартала; 

1. и 2. 

одељењске 
старешине 
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колегијума и о раду школе). полугодишта; 

на крају шк. год. 

Праћење  поступка оцењивања ученика кроз преглед  
педагошке документације појединих наставника. 

током школске 
године 

директор 

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

на крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

одељ.ст. 

Праћење  реализације ОВ рада и остваривања програма 
наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења кроз 
посету часовима учитеља и предметних наставника ( 6 часова 
); евиденција: припреме за часове и обрасци педагога за 
снимање, анализирање и процењивање наставног часа. 

од новембра 
2019. г. до марта 
2020.г. 

директор 

Праћење реализације и учешће у евалуацији ИОП1 и ИОП2 за 
ученике 

( 1 ученика по ИОП1 и 2 ученика по ИОП2 ). 

на крају 1. и на 
крају 2. 
полугодишта 

наставници 

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

по календару директор, 
наставници 

Праћење рада приправника  током године наставник 
историје 

Израда обрасца за извештај наставника о раду на даљину у 
циљу праћења наставног процеса 

март 2020. - 

Израда мини анкете о оптерећености ученика нижих разреда ( 
за родитеље) 

март 2020. - 

Израда мини анкете о оптерећености ученика виших разреда ( 
за ученике 

март 2020. - 

 

III   Рад са наставницима 

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

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

од новембра 
2019. г. до марта 
2020.г. 

директор, 
наставници 

Сарадња 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 ТИО и педагог школе. 

На класифика-
ционим 
периодима 

наставници 

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

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Сарадња са старешинама око реализације родитељских 
састанака  

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

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

Сарадња са наставницима по питању вођења педагошке 
документације 

током школске 
године 

наставници 

Сарадња са приправником током године наставник 
историје 

Сарадња са наставницима око послова наставника и 
одељењског старешинства  

током школске 
године 

директор 

Сарадња са наставницима у вези организовања и реализације 
образовно-васпитног рада на даљину 

од 16. марта 
2020.г. 

наставници 

 

 

 

 

Посета часовима разредне и предметне наставе од стране педагога школе у шк. 2019/2020. 

години 

 

Наставник/учитељ Предмет Наставна јединица Одељење и 

датум 

Тип часа 

 

I полугодиште 

1.Никола Крстић историја Европске државе у 

позном средњем веку 

VI 

20.11.2019.г. 

обрада 

2. Јадранка Благојевић хемија Електролитичка 

дисоцијација киселина, 

хидроксида и соли 

VIII 

12.12.2019.г. 

обрада 

II полугодиште 

3. Горан Јеремић ОФА Основни принципи 

колективне одбране 

VI 

07.02.2020.г. 

обучавање, 

увежбавање 

4. Теа Тот Радишић и 

Данијела Станковић 

Ћулибрк 

корелаија 

енглески/ 

српски 

језик 

Ромео и Јулија , Вилијам 

Шекспир 

VIII 

10.02.2020.г. 

обрада и 

систематизација/ 

угледни час 

5. Јасмина Милованов математика Усмено и писмено 

дељење троцифреног 

броја једноцифреним 

бројем 

III 

09.03.2020.г. 

обрада 

6. Боркица Милованов математика Дељење бројем 5 II 

12.03.2020. 

 

обрада 

 

IV   Рад са ученицима  

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

Вођење и евидентирање индивидуалних разговора са 
ученицима који су вршили повреду правила понашања као и 
оних са елементима насилничког понашања. 

током школске 
године 

 

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

током школске ученици,  
одељ. 
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родитељима. године старешина, 
родитељи 

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

током школске 
године 

одељ. 
старешина, 
родитељи 

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

током школске 
године 

одељ. 
старешине, 
родитељи 

Праћење напредовања ученика кроз анализу успеха и 
дисциплине 

на кварталима наставници 

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

у првом 
полугодишту 

 

Реализовање радионице са ученицима 5.разреда„Технике и 
методе успешног учења“ 

у првом 
полугодишту 

 

Реализовање радионице са ученицима 6.разреда, 
Одговорност и особине ученика потребне за 
напредовање и са ученицима 7.разреда, Препреке при учењу 

март 2020.  

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

у другом 
полугодишту 

 

Израда прилога-мотивационе поруке матурантима  пред 
пробни завршни испит - за сајт 

април 2020.  

Испитивање и провера спремности деце (15 будућих 
ученика)пред полазак у први разред oсновне школе школске 
2020/2021. године , тестом ТИП-1 

01. јуна  до  26 . 
јуна  2020. 
године 

 

 

V   Рад са родитељима, односно старатељима 

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

Вођење индивидуалних разговора са родитељима чија деца су 
вршила повреду правила понашања као и оних са елементима 
насилничког понашања. 

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

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

током школске 
године 

директор,одељ. 
старешина 

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

током школске 
године 

 

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

друга половина 
маја-јун 2020. 

 

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

мај-јун  2020.  

Присуствовање седницама Савета родитеља и извештавање током школске директор 
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чланова о успеху и владању ученика године 

Израда, штампање и подела Информатора (бр. 14) за родитеље 
о активностима у школи у првом полугодишту  

јануар 2020.  
директор 

 

 

VI   Рад са директором 

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

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

током школске 
године 

 директор 

Сарадња око инструктивно-педагошког рада са наставницима 
након посећених часова 

током школске 
године 

директор 

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

директор, 
чланови већа и 
тимова 

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

током школске 
године 

директор 

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

током школске 
године 

 
директор 

 

 

VII   Рад у стручним органима и тимовима  

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

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

током школске 
године 

чланови стру-
чних органа 

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

током школске 
године 

 чланови ТИО, 
чланови ТЗЗУ 

Извештавање стручних и руководећих органа о раду ТИО и 
ТЗЗУ 

током школске 
године 

чланови стру-
чних органа 

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

током школске 
године 

чланови стру-
чних органа 

 

 

VIII   Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

Сарадња са ШОСО „ Мара Мандић“ Панчево и дефектологом 
школе ( пружаоц услуге ) ради пружања додатне подршке 

током школске 
године 

директор 
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ученицима ( двојици који се образују по иоп ) 

Сарадња са ИРК Ковин септембар 
2019.г. 

 

Сарадња са ЦСР Ковин  током школске 
године 

 

директор 

Сарадња са Средњом Стручном школом „ Васа Пелагић“ 
Ковин  

друго 
полугодиште 

 

директор 

Попуњавање статистичких упитника и табела за потребе 
одређених институција; Попуњавања Упитника о праћењу 
начина учешћа и процеса учења ученика из осетљивих група 
током остваривања образовно-васпитног рада учењем на 
даљину ) 
(Општине Ковин, Републичког и Покрајинског завода за 
статистику, Одсека за људска и мањинска права у образовању 
на мејл adresu: inkluzija@mpn.gov.rs) 

септембар-
октобар 2019. 

април 2020. 

 

директор 

Учествовање у културном и јавном животу школе  током школске 
године 

 

 

IX   Вођење документације, припрема за рад  и стручно усавршавање 

Активност Време Сарадници у 
реализацији 

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

током школске 
године 

 

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

током школске 
године 

одељ. 
старешине 

Стручно усавршавање:  

Ван установе-похађање 1акредитованог  семинара и 1 стручног 

скупа; Број сати/бодова: 4+1 

Унутар установе- присуство и анализа једног  угледног часа у 

установи; присуство активу стручних сарадника; Број 

сати/бодова: 1+3 

Уверења и сертификати 

током школске 
године 

 

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

током школске 
године 

 

 

 

                                         

педагог школе :                                                                                                           

     Жељка Бадрић 

 

 
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

mailto:inkluzija@mpn.gov.rs
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Извештај о раду школског библиотекара 

у школској 2019/2020. години 

 

Наша школска библиотека има преко  5250  књига. Већи део књижног фонда чине дела из 

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

литература, као и уџбеници и наставна средства. 

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

други петак од 800  до 1400  часова. 

( Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

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

библиотекар са 0,5 % радног ангажовања). 

  

У току школске 2019/20. године реализоване су следеће планиране активности: 

 

Ред. 

бр. 

Подручје рада – садржај активности Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

  Издавање књига ученицима и 

наставном особљу 

  Обнављање и расходовање 

књижевног фонда 

  Сређивање и разврставање књига 

 Подела бесплатних уџбеника 

  Праћење издавања нових 

књижевних дела 

  Сарадња са колегама 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД  

Током године 

 

- 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 

 

3. САВЕТОДАВНИ РАД  

 

 

Током године 

 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Директор 

  Читање обавезне литературе 

  Популаризација стручне 

литературе код деце и колега 
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4. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

(Учешће у раду Одељењских и 

Наставничког већа, као и раду Тимова...) 

 

Током године 

 

 

   Наставници и 

учитељи 

Директор 

 

     

        Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега подстицање читања 

код ученика и развијање информационе писмености. 

 У току школске 2019/2020. 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 20.02.2020. године ; 

 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 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Чланови:  

Чланови библиотеке су сви ученици школе, наставници, сарадници и остали запослени у 

школи. У школској 2019/2020. години библиотеку је користило 135 ученика и 20 

запослених. 
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Коришћење фондова и услуга: 

Ученици су позајмили укупно 970  књигa , а запослени  120 књигa што укупно износи 1090 

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: 

 

          Закључком Владе Републике Србије 05 број 401-11623/2019-1 од 21. новембра 2019. 

године, дата је сагласност  Министарству просвете, науке и технолошког развоја да  у 

школској 2019/20. години део средстава која су опредељена за набавку наставних 

средстава определи за откуп публикација које доприноср унапређивању образовања и 

васпитања за ученике основношколског узраста објављених у 2018. години као и за откуп 

додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом . 

          Према спецификацији школа, а  на основу прописаних критеријума Основној школи 

„Ђура Филиповић“ Плочица опредељена су средства у износу од 22 000 динара. 

          С тим у вези, приступило се одабиру наслова са Листе публикације намењених деци/ 

ученицима од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда 

школске библиотеке у висини износа који нам је опредељен. 

          Након састанка Стручних актива на којма су размотрене потребе наших ђака, а које 

се односе на набавку лектире и осталих публикација од значаја за образовно- васпитни 

рад, са Листе публикација која  је објављена на сајту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  одабрали смо следеће наслове: 

 

          Дакле, Књижни фонд увећан је током школске године за 107 примерака књига (сада 

има на евиденцији монографских публикација – 5267  примерка) и  50 уџбеника, за које је 

направљена издвојена евиденција уџбеника).   

Све књиге су заведене у књигу инвентара за монографске публикације. Води се књига 

инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. Направљена је одвојена евиденција нових 

уџбеника, које су школској библиотеци поклониле издавачке куће. 

 

         Због неповољне епидемиолошке ситуације, а у циљу превенције ширења вируса 

Covid-19 и заштите здравља ученика и запослених, Влада Републике Србије донела је 

Одлуку да обустави непосредни образовно – васпитни рад у школама на територији 

Републике Србије oд 16.3.2020.  У циљу остваривања права ученика на образовање 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за 

наставак рада школа у отежаним условима кроз остваривање образовно—васпитног рада 

учењем на даљину oд 17.3.2020. године. С тим у вези, рад школске библиотеке прилагодио 

се новонасталој ситуацији и био је усмерен подршци ученицима у учењу на даљину.  

 

 

Школски библиотекар: Мирјана Милошевић   
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4.Школски одбор 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор је у школској 2019/2020.години одржао укупно девет седница. 

Седнице у школској 2019/2020.годиие одржане су у сазиву: Марина Богдановић, 

Јасмина Милованов, Сатмари Михаљ (чланови школског одбора из реда запослених), Сања 

Тренчић, Данијела Крстић, Ивана Миливојев (чланови школског одбора из реда 

родитеља), Сретен Столић, Станиша Благојевић и Никола Милованов (чланови школског 

одбора из реда представника локалне самоуправе). 

Функцију председника Школског одбора током школске 2019/2020.године обављала је 

Богдановић Марина, члан школског одбора из реда запослених. 

У школској 2019/2020.години Школски одбор је:     

- Усвојио Годишњи  извештај о раду школе за школску 2018/2019.годину; 

- Разматрао и усвојио Извештај директора о његовом раду и раду школе; 

-  Усвојио План стручног усавршавања запослених за школску 2019/2020.годину; 

- Усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2018/2019.години; 

-  Усвајио Годишњи плана рада школе за школску 2019/2020.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 2019/2020.години;  

-  усвојио извештај о редовном годишњем попису; 

- Усвојио годишњи финансијски извештај за 2019.годину (завршни рачун); 

- Упознао се са записницима о инспекцијском надзору Општинског просветног 

инспектора;  

-  Донео финансијски план и план набавки установе за 2020.годину и њихове измене, 

као и измену финансијског плана за 2018.годину; 

- разматрао извештаје директора о поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање, 

- размотрио је и усвојио извештаје о самовредновању рада школе и План унапређења 

квалитета рада школе; 

- упознао се са резултатима ученика постигнутим на пробном завршном испиту и на 

самом завршном испиту одржаном дана. 

 

 

Извештај сачинио  секретар школе  

Иван Здравковић 

 

 

5.Савет родитеља 
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На првом родитељском састанку у школској 2019/2020.години свако одељење изабрало 

је свог представника за Савет родитеља. На првој седници Савета родитеља конституисан 

је Савет родитеља у следећем саставу:  

 

1. Данијела Тодоровић 

2. Марија Илић 

3. Јелена Старовла 

4. Драгана Ђукић 

5. Сања Тренчић 

6. Дејан Муратовић 

7. Ивана Вукоичић 

8. Јелена Ђукић 

9. Јасмина Јованов 

         Мандат новоименованим члановима Савета родитеља траје 1 годину. 

На конститутивној седници изабрани су за председника Савета родитеља Данијела 

Крстић, а за заменика председника Јасмина Јованов. 

У школској 2019/2020.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 

2018/2019.години; 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2019/2020.годину; 

- Разматрање предлога Развојног плана школе; 

- Ужина и осигурање ученика у школској 2019/2020.години; 

- Давање сагласности на програм и организовање екскурзија ученика од првог до осмог 

разреда за школску 2019/2020.годину; 

- Упознавање са одабиром агенцијама за реализацију екскурзија у школској 

2019/2020.години; 

- Доношење одлуке о висини дневница за наставнике који воде ученике на екскурзију; 

- Разматрање извештаја директора школе о поступању школе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

- Разматрање извештаја о самовредновању; 

- Одлучивање о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту и информисање о 

календару одржавања редовног завршног испита; 

- Разматрање извештаја о резултатима ученика постигнутим на пробном и редовном 

завршном испиту у школској 2019/2020.години; 

- Организација матурске вечери; 

- Уџбеници и изборни предмети у школској 2019/2020.години; 

- Упознавање са пројектом МПНТР „Бесплатни уџбеници“. 

 

 

 

 

Извештај сачинио  секретар школе  

Иван Здравковић 

 

 

6.секретар школе 
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Извештај о остварености плана рада секретара школе  

Врсте послова Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Израђује нацрте општих аката – статут, 

колективни уговор, организација и 

систематизација рада и др., 

* * *       * * * 

Прати примену статута и општих аката у школи * * * * * * * * * * * * 

Обавља правне послова у школи – упис у судски 

регистар, земљишне књиге, осигурање и др., 

  * *     * *   

Правно-стручно обрађује предмете  * * * * * * * * * * * * 

Израђује предлоге уговора * * * * * * * * * * * * 

Прати примену закона и других прописа * * * * * * * * * * * * 

Присуствује седницама Школског одбора, 

стручних тела, објашњава и тумачи прописе и 

припрема материјала за њихов рад 

* * * * * * * * * * * * 

Припрема одлуке и решења * * * * * * * * * * * * 

Води деловодник и попис аката * * * * * * * * * * * * 

Припрема нацрт плана усавршавања радника 

школе 

* *        * * * 

Прати и усмеравање рад помоћно-техничког  

особља  

Припрема и спроводи јавне набавке                                                                                        

* * * * * * * * * * * * 

 

Обавља друге послове по налогу директора * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

Извештај сачинио  секретар школе  

Иван Здравковић 

 

 

 

 

VI ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМОВА И 

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ   
               

Чланови Стручног већа за разредну наставу:  

- Милованов Боркица – професор разредне наставе 

- Милованов Јасмина – наставник разредне наставе 

- Ђорђевић Виолета – наставник разредне наставе 

- Стојков Ђурђевка – наставник разредне наставе 

- Суњог Розалија – професор разредне наставе 

- Богдановић Марина – професор енглеског језика 

- Костић Дејан – вероучитељ 

У току школске 2019/2020. године одржано је седам  седница Стручног већа за разредну 

наставу. 
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 На првој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 2.9.20119.  године 

разматране су следеће теме:  

- Усвајање плана рада већа 

- Израда планова и програма за 2019/20 годину 

- Организација наставних и ваннаставних активности 

- Израда ИОП-а 

- Учешће на 11.  „ЗАБОРАВЉЕНИМ ИГРАМА“ 

 На другој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 1.10.2019.  године 

разматран је план обележавања Дечје недеље и договор о уређењу школског 

дворишта. 

 На трећој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 1.11.2019.  године 

разматран је успех и дисциплина на крају првог квартала у школској 2019/2020. 

години и договор о обележавању краја првог полугодишта. 

 На четвртој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 24.12.2019.  

године разматране су следеће теме:  

- Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

- Припрема прославе Светог Саве  

 На петој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 24.2.2020.  године  

Извршен је договор о надохнади изгубњених часова због епидемије грипа  

 На шестој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 13.3.2020.  

године разматране су следеће теме:  

-Избор уџбеника за следећу школску годину 

-Прикупљање дечјих радова за школски часопис 

 На седмој седници  Стручног већа за разредну наставу, одржаној 17.3.2020 .  

године разматрана је организација рада на даљину  

 На осмој седници Стручног већа за разредну наставу, одржаној 26.6.2020.  године 

разматране су следеће теме:  

- Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта 

- Реализација наставе, допунске и додатне наставе и  ваннаставних активности 

- Анализа стручног усавршавања наставника  

- Израда извештаја о сарадњи школе и породице,Извештаја културних активности и 

Извештаја спортских активности 

- Анализа рада Стручног већа- израда извештаја  

- Израда плана рада Стручног већа за разредну наставу 

 

 

Стручно веће за разредну наставу 

 

 

 

 

СТРУЧНО  ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

2.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИКЕ 
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Стручно веће за област ЈЕЗИКА је у школској 2019/2020. години радило у следећем 

саставу: 

1. Данијела Станковић Ћулибрк– наставница српског језика  

2. Марина Богдановић, Теа Тот –  наставнице енглеског језика 

3. Радосава Јаџић – наставник француског језика – координатор Стручног 

већа,записничар Стручног већа 

 

У току ове школске године  одржано је 5   састанака. 

Чланови Стручног већа су  на седницама планирали да се баве  следећим активностима и 

темама: 

 

септембар 
- анализа и усвајање наставних планова; 

- договор око коорелације наставних садржаја; 

- планирање термина за извођење писмених и контролних задатака; 

- анализа потреба за извођењем допунске и додатне наставе; 

- 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; 

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 

      

     - успех ученика на крају 3. квартала школске 2019/20. 

     - постигнути успеси на такмичењима 

 

мај 
- припрема програма за Дан школе; 
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- израда школског часописа. 

- избор уџбеника за седми разред(који ће се користити од школске 2020/2021.године) 

јун  
- успех ученика на крају другог полугодишта; 

- реализација наставног плана и програма; 

- испуњеност стандарда; 

- евалуација ИОП-а; 

- анализа рада допунске и додатне наставе; 

- анализа рада секција;  

- анализа рада актива у протеклој години и израда извештаја;  

- анализа резултата завршних тестова ученика 8. разреда. 

 

План активности је делимично остварен због ванредног стања на територији Републике 

Србије,изазваног пандемијом  вируса Covid – 19. 

 

Постигнути успеси на такмичењима: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Општинско такмичење из Француског језика: 
Александра Јованов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

,8.разред,учествовала  на општинском такмичењу из Француског језика,без пласмана за 

даље. 

        Општинско такмичење из Енглеског језика: 

Јована Стојков,8.разред,учествовала на општинском такмичењу из Енглеског језика,без 

пласмана за даље. 

Два ученика ( 6 и 7.разред) су упућени на полагање поправног испита из Енглеског 

језика.Успешно су положили поправни испит. 

 

- Просечан број бодова на нивоу школе (једно одељење осмог разреда) на завршном 

испиту је : 6,60 (матерњи језик) 

 

 

 

                                                                             Координатор Стручног већа за језике: 

                                                                                                                      Радосава Јаџић 

 
 

3.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

 

У школској 2019/20. години одржано је  6 седница већа. 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 1.    ДАТУМ: 25.10.2019. 

 

Присутни: Бранка Спирковић, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Избор координатора већа 

2. Договор о начину рада 
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3. Резултати са поправних и разредних испита 

4. Организовање рада секција, допунске и додатне наставе 

5. ИОП планови 

6. Уређење кабинета и набавка нових наставних средстава и стручне литературе 

7. Анализа иницијалних тестова 

 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 2.    ДАТУМ: 20.12.2019. 

 

Присутни: Бранка Спирковић, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Успех ученика на крају првог квартала 

2. Образовни стандарди и исходи – примена у настави  

3.Мере за побољшање успеха ученика 

4. Стручно усавршавање наставника (стручни семинари) 

5. Угледни / огледни часови 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 3.    ДАТУМ: 28.2.2020. 

 

Присутни: Бранка Спирковић, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Реализација програмских задатака и успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Постигнућа ученика 

3.Организовање припремне наставе из историје и географије за полагање завршног  испита 

ученика 8. разреда 

4.Припреме за такмичења 

 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 4.    ДАТУМ: 27.3.2020. 

 

Присутни: Бранка Спирковић, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег квартала 

2. Дисциплина на часу  

3. Час у 4. разреду –извештавање и утисци 

 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 5.    ДАТУМ: 29.5.2020. 

 

Присутни: Бранка Спирковић, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Такмичења – анализа 

2. Примена нових метода и начина интерпретације наставних садржаја 

3. Анализа комбинованог пробног теста ученика 8. разреда 
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4. Анализа – реализовани и планирани облици стручног усавршавања 

5. Избор уџбеника за наредну школску годину 

 

 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 6.    ДАТУМ: 22.6.2020. 

 

Присутни: Бранка Спирковић, Дејан Костић, Никола Крстић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Постигнућа ученика 

3. Полагање комбинованог теста 

4. Предлози за награде и похвале ученицима који су се истакли успехом и владањем 

5. Предлози око израде плана за наредну школску годину 

 

Успех ученика на крају другог полугодишта 

На крају другог полугодишта није било недовољних оцена из географије 

Средња оцена из географије на крају другог  полугодишта:  

5. разред: 3,07  

6. разред: 2.83  

7. разред: 3.31  

8. разред: 3,26  

Средња оцена из историје на крају другог полугодишта: 

5. разред: 3.36 

6. разред: 2.44 

7. разред: 3.43 

8. разред: 3.42 

 

 

 

Координатор већа 

Никола Крстић 

  

 

 

4.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНЕ 

 

Чланови већа:   

1. Јеремић Горан, наставник физичког васпитања, председник 

2. Горан Јанић, наставник музичке културе, 

3. Сатмари Михаљ, наставник ликовне културе 

4. Ђурица Јанковић, наставник техничког и информатичког образовања 

5. Синиша Ћулафић, наставник техничког и информатичког образовања 

6. Александар Кокора, наставник информатике и рачунарства 

 

 

У оквиру Стручног већа за вештине одржано је укупно 4 састанака са следећим 

активностима: 
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Септембар: 1 седница стручног већа из области вештина одржана 20.9.2019.  

1. Израда плана и програма за текућу школску годину 

2. Усвајање годишњег плана и програма 

3. Планирање образовно-васпитног рада 

4. Припрема за Општинске олимпијске игре 09.10.2019. 

5. Припрема за ,,Недељу спорта“ 23.9 – 27.9.2019. 

6. Припрема за ,,Дечију недељу“ 07.10 – 13.10.2019. 

 

Новембар: 2 седница стручног већа из области вештина одржана 08.11.2019. 

1. 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. 

2. У оквиру ,,Дечје недеље“ одржане су следеће активности: фудбалска утакмица 

између ученика 7. и 8. разреда. Такође су одржана и финална такмичења у 

шутирању слободних бацања и стоном тенису. Ученици наше школе су учествовали 

на кросу Црвеног крста у Ковину 3.10.2019. 

3. 2.10.2018 наша школа је учествовала на Општинском турниру у стоном тенису у 

Скореновцу 

4. ,,Општинске олимпијске игре“ одржане су 09.10.2019. у ОШ ,,Ђура Јакшић“ 

5. Општинско такмичење у кошарци одржано 29.10.2019. на коме су учествовали 

ученици наше школе. 

6. Општинско такмичење у баскету 3 x 3  одржано  30.10.2019. на коме су учествовали 

ученици наше школе. 

7. Припрема за општинско такмичење у фтцалу које ће бити одржано 18.11.2019. 

 

 

Фебруар: 3 седница стручног већа из области вештина одржана 27.02.2019. 

1. Општинско такмичење у футсалу одржано 18.11.2019. на коме су учествовали 

ученици наше школе. 

2. Прослава Светог Саве – реализована је представа и хор који је извео Светосавску 

химну и музичко-сценску нумру Свети Сава 

 

 

Јун:  4 седница стручног већа из области вештина одржана 19.6.2020. 

 

1. Анализа рада за школску 2019/2020. годину 

2. Израда извештаја о раду у протеклој школској години 

 

 

5.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У току школске 2019/20. године Стручни актив за развој школског програма одржао је 2 

састанка на којима су разматране следеће теме: 

 

Циљ Повећање квалитета реализације и развоја Школског програма 

 

Задатак Праћење и унапређивање реализације Школског програма  
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Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време реализације Начин праћења 

- Конституисан је 

Стручни актив за 

развој школског 

програма за школску 

2019/20. годину 

- Сачињен је План рада 

Актива  

- Сачињен је Анекс 

Школског програма у 

складу са изменама у 

Наставним плановима 

и програмима, односно 

са Плановима наставе 

и учења 

Чланови Стручног 

актива, директор 

школе, секретар 

школе, педагог, 

наставници 

Септембар 2019. Планови и 

извештаји Тимоваи 

Актива 

Праћење реализације 

Школског програма који се 

реализује предвиђеном 

динамиком 

Чланови Стручног 

актива, директор 

школе, 

Педагог,  

наставници 

Током године Увидом у записнике 

и извештаје 

одељењских већа, 

тимова... 

Анализа реализације 

предвиђених програмских 

садржаја  

Чланови Стручног 

актива, директорка 

школе, педагог, 

наставници 

Током године Увид у записнике и 

извештаје 

У складу са предвиђеном 

динамиком рада и планом 

стручног усавршавања 

наставници и стручни 

сарадници присуствовали су 

стручним семинарима и 

скуповима у циљу 

унапређења образовно 

васпитног рада 

Наставници, 

Стручни сарадници, 

директорка 

Током године Увид у записнике и 

извештаје Тима за 

стручно 

усавршавање, 

извештаје о 

посетама угледним 

и огледним 

часовима, као и 

увид у оперативне 

планове наставника 

Снаге у реализацији Тешкоће у реализацији Препоруке 

превазилажења 

 

Перманентна едукација 

наставника; 

Квалитетна сарадња са 

родитељима и  локалном 

заједницом; 

Добра сарадња са школама из 

окружења... 

У току наставне године непосредан 

образовно васпитни рад је прекинут два 

пута (због ширења вируса грипа (у 

фебруару) и због епидемије коронавируса 

(од 16.3.2020. када је о-в рад настављен на 

даљину) 

Стварати пријатно 

радно окружење, 

подстицати 

атмосферу за 

креативан рад; 

бити отворен за 

промене и нове 

изазове у раду... 
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Школски програм је у потпуности реализован. Образовни стандарди су били заступљени у 

свим плановима и припремама наставника. Степен остварености стандарда наставници су 

пратили кроз релаизацију наставе по нивоима тежине, усменим и писменим проверама 

постигнућа ученика и праћењем активности ученика на часу. Настава оријентисана на 

исходе реализована  је у првом, другом, петом и шестом разреду, као и  у три наставна 

предмета седмог разреда: физичко и здравствено васпитање, техника и технологија, и 

информатика и рачунатство. 

Стручни тим за развој школског програма континуирано је пратио измене и допуне у 

Наставним плановима и програмима и Плановима наставе и учења и у складу са тим 

сачињавао анексе постојећег школског програма, који су се односили на измене у Плану 

наставе и учења за трећи и  седми разред,за три наставна предмета осмог разреда: физичко 

и здравствено васпитање, техника и технологија, и информатика и рачунатство, као и 

измену која се односи на увођење новог наставног предмета у програм првог разреда – 

дигитални свет.  

 

Стручни актив за развој школског програма 

 

 

 

                                                

6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Тим за инклузивно образовање у овој школској години чинили су следећи чланови: 

 
1. Жељка Бадрић, педагог, координатор  

2. Мирјана Мицић, наставник математике, одељ. старешина у 7.р. 

3. Данијела Станковић Ћулибрк, наставник српског језика 

4. Кокора Александар, наставник информатике, одељ. старешина у 8.р. 

5. Розалија Суњог, наставник разредне наставе, одељ. ст. комб. одељ. у Риту 

 

Стручни тим за инклузивно образовање у школи је радио на основу Годишњег плана рада 

тима за школску 2019/20. годину. 

 

 

Тим за ИО је у првом полугодишту одржао 3 састанка и у другом полугодишту одржао 4 

састанка , дакле укупно 7 састанака у школској години.  

 

 

 

 
Активности 

 
Време 

 
Реализатори 

Формирање Тимова за пружање додатне 

подршке за 1 ученика нижих разреда и 2 

ученика виших разреда ( мали иоп тимови ) 

септембар 

2019. 

чланови ТИО и 

директор школе 

Израда педагошких профила ученика и 

узимање сагласности родитеља за рад по 

ИОПу у школској 2019/20. години 

септембар 

2019. 

чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 
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ученицима , директор 

школе 
Упуђивање Захтева ИРК ради процецене 

потреба за додатном подршком од стране 

запослених у установи пружаоцу услуге тј.  

ШОСО „Мара Мандић“ Панчево.  

септембар 

2019. 

педагог 

Упознавање са Мишљењем ИРК за 2 ученика 

о мери  „ ангажовање дефектолога-

олигофренолога запосленог у школи за 

ученике са сметњама у развоју као подршка у 

систему редовног образовања и васпитања.“ 

новембар 2020. педагог 

Израда и предлог ИОП1за 1 ученика и ИОП2 

за 2 ученика за 1. полугодиште шк. 

2019/2020. године 

септембар 

2019. 

чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима  

Упознавање са реализацијом и евалуацијом  

ИОП-а у 1. полугодишту школске 

2019/2020.г. 

децембар 2019. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда и предлог ИОП2 за 2 ученика за 2. 

полугодиште шк. 2019/2020. године 

децембар 2019. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда и предлог ИОП1за 2 ученика за 2. 

полугодиште шк. 2019/2020. године 

фебруар 2020. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Израда и реализација ИПП за ЗИ и План 

уписа у ССШ 

јануар-јун 

2020. 

чланови ТИО, 

родитељ и директор 

школе 

Упознавање са реализацијом и евалуацијом 

ИОП1 за 2 ученика и ИОП2 за 2 ученика  

у 2. полугодишту школске 2019/2020.г. 

јун 2020. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Информисање ОВ, НВ и ПК о реализацији на 

крају 2. полугодишта 

јун 2020. чланови ТИО и 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Извештај дефектолога олигофренолога о 

реализацији додатне подршке за школску 

2019/2020.г. 

август 2020. Марија Станић 

Договор о праћењу ученика и иницијалном 

сагледавању потреба при изради  ИОП1 и 

ИОП2 за 1. полугодиште шк. 2020/2021.г. 

август 2020. чланови  ТИО 

Израда Извештаја о раду ТИО у школској 

2019/20. г. 

август 2020. педагог 

Израда Плана активности тима за школску 

2020/21. г.  

август 2020. педагог и чланови 

ТИО 
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Информисање СР и ШО са Извештајем и 

Планом 

август 2020. педагог и директорка 

 

    

       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. 

 
 

Чланови Тима за ИО и сви запослени , упознати су са  Правилником о ближим упутствима 

за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање и Правилником о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом из септембра 

2018.г. 

 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, координатор  

2. Жељка Бадрић, педагог, координатор Тима за инклузивно образовање и Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

3. Јадранка Благојевић , председник Стручног већа за природне науке 

4. Никола Крстић, председник Стручног већа друштвених наука  

5. Горан Јеремић, председник  Стручног већа за вештине 

6. Радосава Јаџић, председник  Стручног већа за језике 

7. Виолета Ђорђевић , председник Стручног већа за разредну наставу 

8. Боркица Милованов, председник Стручног актива за развојно планирање 

9. Јасмина Милованов,координатор Тима за самовредновање 

10. Данијела Станковић Ћулибрк, председник Стручног актива за развој школског 

програма  
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 у току школске 2019/2020. године одржао је  7 редовних седница, које су евидентиране у  

свесци Записника са седница Педагошког колегијума,  при чему су разматрана следећа 

питања: 

 Годишњи  програм  рада Педагогшког колегијума за школску 2019/2020.годину 

 Доношење  ИОП-а за I полугодиште 

 Иницијално тестирање  

 Школски календар и термини класификационих периода 

 Успех и владање ученика на крају I квартала 

 Редовност похађања наставе 

 Активности у оквиру самовредновања рада школе и школског развојног планирања 

 Успех и владање  ученика на 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 

 Праћење квалитета образовно-васпитног рада кроз посету часовима разредне и 

предметне наставе директорке и педагога школе 

 Праћење стручног усавршавања запослених 

 Разматрање и препорука Плана надокнаде за време епидемије грипа 

 Разматрање и препорука начина израде оперативног плана на недељном нивоу о 

организацији, спровођењу и праћењу учења на даљину 

 Успех и владање ученика 8. разреда на крају извођења наставе у другом 

полугодишту 

 Оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика 8 . разреда на крају извођења 

наставе у другом полугодишту 

 Упознавање са успехом ученика на такмичењима 

 Одлука НВ о награђивању ученика ( посебне дипломе, диплома Вук Караџић, ђак 

генерације) 

 Реализација екскурзија ученика виших и нижих разреда 

 Резултати  завршног испита ученика VIII разреда – основне школе Јужног 

Баната/општина Ковин 

 Реализација плана и програма редовне наставе ( у нормалним условима и учењем на 

даљину) 

 Успех и владање ученика од 1. до 7. разреда на крају извођења наставе у 2. 

полугодишту  

 Реализација ИОП-а у II полугодишту 

 Оствареност исхода и стандарда постигнућа ученика 1. до 7 . разреда на крају 

извођења наставе у 2. полуигодишту 

 Успех и владање ученика од 1. до 8. разреда на крају школске године ( након 

полагања поправних испита) 

 Реализација осталих облика ОВ рада - допунске, додатне наставе, припремне 

наставе, секција и ваннаставних активности у школској 2019/2020. години 

 Реализација стручног усавршавања ван и  унутар установе 
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 активности Тима за ШРП ( Извештај и планирање израде новог ШРП ) 

 Подела предмета на наставнике и подела старешинстава 

 Упознавање са педагогшким аспектима распореда часова за школску 2020/2021.г.  

 Извештај о раду за школску 2019/2020. годину 

 Нацрт  плана за школску 2020/2021. годину 

 

                                       Председавајући ПК , директорка школе: Живанка Јованов Петровић 

 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

         Због специфичних услова организације и реализације образовно-васпитног рада, 

планиране области самовредновања нису вредноване. У циљу праћења  оптерећености 

ученика за време реализације наставе на даљину, сачињене су крајем марта анкете за 

родитеље ученика 1-4. разреда и за ученике 5-8. разреда, те им прослеђене мејлом. 

Попуњене анкете су  враћене мејлом одељењским старешинама. Добијене информације су 

коришћене у планирању даљег рада са ученицима, у сврху обезбеђивања квалитета водећи 

рачуна о оптерећености ученика и реалном контексту у коме живе и уче у измењеним 

условима. Анкете се налазе у електронској архиви тима за самовредновање.  

Вреднована је укупна реализација Школског развојног плана за протекле три школске 

године, што је био и основ за израду новог ШРПа. Резултати се налазе у извештају 

Стручног актива за развојно планирање.  

 

                                                       

10.    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ  

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе старао се о: 

- Унапређивању рада установе, примени ИКТ,  иновацијама у учењу, о угледним 

часовима, пројектној настави... 

- Праћењу остваривања Школског програма кроз различите наставне и ваннаставне, 

културне и спортске активности; 

- Праћењу и анализи циљева и стандарда постигнућа применом разних тестова и 

анкета; 

- Развијању компетанција наставника; 

- Праћењу резултата рада наставника и стручних сарадника – непосредном посетом 

часовима, учешћем на разним манифестацијама и културним догађајима; 

- Праћењем резултата рада ученика – непосредном посетом часовима приликом 

провере знања – усмене и писмене, разговором са ученицима и родитељима; 

анализом резултата на завршном испиту ученика осмог разреда 

 

 

Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

раализације 

Нечини праћења 

- Формиран Тим и сачињен 

план рада Тима за 

 

Тим за 

 

IX 

 

Педагошка 
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обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

- Размотрени су стандарди 

квалитета рада установе и 

извршена анализа јаких и 

слабих страна школе;  

- Сачињена је листа предлога 

за унапређивање квалитета 

рада установе; 

- Пружање подршке ученицима 

5.разреда при преласку у 

други циклус образовања 

- Сачињени су предлози за 

унапређивање квалитета рада 

школе 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе; 

одељењски 

старешина 

5.разреда; 

педагог 

X документација; 

 

записник 

- Праћена је реализација 

Школског програма 

- Праћено је остваривање 

циљева и стандарда 

постигнућа 

- Праћена је реализација 

активности које имају циљ да 

унапреде квалитет рада 

школе; 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе; 

 

Тим за 

самовредновање 

 

II 

 

Педагошка 

документација; 

 

записник 

- Сачињена је анализа успеха и 

дисциплине ученика кроз 

реализацију Годишњег плана 

рада школе и ШРП и 

предложене су мере за 

унапређење; 

- Сачињена је анализа 

резултата ученика осмог 

разреда на завршном испиту; 

- У сарадњи са Тимом за 

самовредновање сачињена је 

листа предлога мера за 

унапређивање резултата на 

завршном испиту; 

- Сачињен је извештај о раду 

Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

  

 

VIII 

 

Педагошка 

документација; 

 

 

 

 

 

У складу са Планом за унапређивање квалитета, а на основу процене резултата ученика на 

завршном испиту,  предложено је да се  у Школски развојни план школе угради развојни 

циљ који ће континуирано бити праћен у току школке године: 
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- Перманентно побољшање резултата  на завршном испиту; 

 

Задаци: 

 Анализа резултата на завршном испиту служи као основа за унапређивање 

остварености стандарда сваког предметног наставника понаособ, за наставни предмет 

који предаје… 

  

 Ускладити тестирања и оцењивања ученика са формом завршног теста 

 

 Континуирано радити на мотивацији ученика кроз промоцију успешности и 

указивање на значај функционалног знања. 

 

 

Због неповољне епидемиолошке ситуације, а у циљу превенције ширења вируса 

Covid-19 и заштите здравља ученика и запослених, Влада Републике Србије донела 

је Одлуку да обустави непосредни образовно – васпитни рад у школама на 

територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни 

план за наставак рада школа у отежаним условима кроз остваривање образовно—

васпитног рада учењем на даљину oд 17.3.2020. године. 

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

 

 

10.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

                    ИЗВЕШТАЈ   СТРУЧНОГ  АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

 

На основу анализе остварености циљева постављених претходним развојним планом, на 

основу самовредновања у оквиру којег су били укључени наставници,ученици и родитељи, 

као и праћењем ситуације у школи од стране стручне службе и директора школе , донет  је 

Школски развојни  план којим смо  желели да  у периоду од  2017/2018.  до  2019/2020. 

школске  године, унапредимо следеће области живота и рада школе: 

 

1.Наставу и учење као кључну 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.  

 

2.Подршка ученицима, са подручјима вредновања : Брига о ученицима кроз следећи 

показатељ- безбедност и сигурност ученика у школи,Подршка учењу кроз показатеље-
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напредовање и успех ученика;стручна помоћ наставницима у пружању подршке 

ученицима у процесу учења 

 

3.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 

 

Поставили смо следеће развојне циљеве: 

1.  Област: Настава и учење 

 

Подручја вредновања: Планирање и припремање; Наставни процес; Учење; Праћење 

напредовања ученика. 

 

Општи циљ: 

 

  Даље унапређивање  квалитета наставе и учења у свим подручјима вредновања како у 

разредној тако и у предметној настави. 

 

1. Специфичан циљ 

         Подизање квалитета наставе и учења посебно у делу везаном за наставни процес, 

кроз показатеље: боља комуникација и сарадња, рационалнија и организованија настава и 

учење, боља мотивисаност због већег подстицања, боља корелација и примена знања,  

увођењем савремених метода, облика рада , наставних средстава и облика наставе. 

 

2. Специфичан циљ 

            Подстицање и развијање квалитета учења кроз показатеље:  одговорност према 

настави, учењу и сопственом напредовању , редовност похађања,  , индивидуализација, 

веће фокусирање на техникама учења, разумевању и применљивости наученог. 

 

3. Специфичан циљ 

           Побољшање и унапређење праћења напредовања ученика кроз следеће показатеље: 

перманентно праћење и оцењивање; извештавање систематично, редовно, уз инсистирање 

на мотивационој компоненти праћења напредовања и јавности оцене као такве . 

 

 

1.  Област: Настава и учење 

   АКТИВНОСТИ  КОЈЕ СМО СПРОВЕЛИ 

 

Задаци! Шта смо урадили? Када? Ко? 

1.1.  Наставници су  се стручно усавршавали и  
примењивали  стечена знања у настави са тих,али 
и раније организованих  усавршавања . 

У периоду од 

2017/2018. до 

2019/2020.шк. 

год. 

наставници 

1.2. Организовани су угледни часови и обављале 
анализе угледних часова . 

У периоду од наставници, 
директор, 
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  Директор и педагог су посећивали часове уз 
обавезну анализу посећеног часа. 
 

2017/2018. до 

2019/2020.шк. 

год. 

педагог 

1.3. Постојали  су сарадња, размена искустава и 
тимски рада наставника на Одељенским већима, 
стручним активима и  Наставничком већу, у делу 
планирања и припремања, извођења наставног 
процеса, учења и праћења напредовања ученика.. 

У периоду од 

2017/2018. до 

2019/2020.шк. 

год. 

наставници, 

директор, 

педагог 

1.4. Наставници су  бирали наставне методе,облике 
рада и наставна средства у складу са циљем, 
задацима ,стандардима ,исходима , 
узрасту ученика, различитим способностима и 
склоностима ученика. 
Настава је организована тако  да је омогућавала   
стицање знања ученика према својим 
способностима ,уз поштовање   темпа рада  и 
различитих стилова учења сваког  ученика . 
 

У периоду од 

2017/2018. до 

2019/2020.шк. 

год. 

наставници 
 

 

2.2. Код ученика је развијан одговоран однос према 
учењу. 
Подстицани су на примену стечених знања, на 
повезивање знања,на стицање знања путем 
решавања проблема и путем открића,на 
коришћење различитих извора знања. 

1 наставници, 
педагог 

3.1. Праћење и упоредна анализа успеха ученика, 
нивоа одговорности, напредовања као и промена у 
начину учења и квалитету знања вршени су на 
сваком часу,кварталу,полугодишту и крају године 
 

У периоду од 

2017/2018. до 

2019/2020.шк. 

год. 

наставници, 
педагог, 
директор 

3.1.  На паноу за родитеље и сајту школе  истакнути  су 
распореди индивидуалних разговора наставника  
са родитељима, као и термини „отворених врата“ 

 На почетку 
сваке шк.год. 

 наставници, 
педагог, 
директор 

3.2. На Наставничким већима и Одељењским већима 
инсистирано је да оцењивање буде сагласно са 
Правилником о оцењивању,као  и на   јасности, 
јавности и мотивационој компоненти праћења 
напредовања ученика. 
Родитељи су на почетку сваке школске године 
поново упознати са Правилником о оцењивању. 
Успех је анализиран на Одељењско 
већу,Наставничком већу, Родитељским 
састанцима,Савету родитеља,Школском одбору,на 
крају сваког квартала, полугодишта и на крају 
школске године. 

У периоду од 

2017/2018. до 

2019/2020.шк. 

год. 

наставници, 
педагог, 
директор, 
родитељи 
 

 

2. Област: Подршка ученицима 
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Подручја вредновања: Брига о ученицима; Подршка учењу 

                Општи циљ: 

Како се у резултатима истраживања наводи велики број добрих страна у кључној области 

Подршка ученицима, општи циљ  се заснивао на даљој реализацији активности у тим 

областима, са настављањем добре праксе и добрих активности.  

1. Специфичан циљ 

        Подизање нивоа безбедности на још виши ниво ученика доследном применом 

Правилника о безбедности као и процедура усмерених на заштиту и безбедност ученика са 

акцентом на превентивним активностима - систематској примени процедура за спречавање 

и реаговање у случајевима насиља, бољем протоку информација међу актерима и 

координисању њихових активности, чешћом заједничком анализом сигурности и 

безбедности ученика у школи. 

 

2. Специфичан циљ 

Систематским праћењем постигнућа и успеха ученика утврдити посебне потребе сваког 

ученика и омогућити му да напредује према својим способностима. Подстицање 

интелектуалне радозналости и мотивисаности  ученика увођењем нових подстицајних 

садржаја и метода рада, активним обликом наставе , редовним похваљивањем сваког 

напредовања и успеха,  како у нижим, тако и вишим разредима. 

 

 

3. Специфичан циљ 

         Унапређивање рада ученичких организација, ваннаставних активности и учешћа у 

доношењу одлука које се тичу њих самих као и подизање нивоа иницијативе, 

заинтересованости и активности на виши ниво  ученика  развијањем свести ученика и 

подстицањем истих на часовима одељењског старешине, ученичког парламента као и 

давањем могућности за активним укључивањем у живот и рад школе, интезивирањем рада 

ученичког парламента, укључивањем ученика у рад школског одбора, наставничког већа, 

промовисањем слободних и ваннаставних активности кроз различите акције ученичког 

парламента којима би се укључивали и анимирали ученици и наставници. 

 

 

 

2. Област: Подршка ученицима 
 

 АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО СПРОВЕЛИ 
 

Задаци! Шта смо  урадили? Када? Ко? 

1.1.  

На почетку сваке школске године родитељи су 

поново упознати са Правилима понашања у 

школи,Кућним редом.Врстама и нивоима насиља, 

Посебним протоколом за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања. 

Одељењске старешине су на крају полугодишта 

извештавале на Одељењском и Наставничко већу 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк.год. 

 

 Тим за заштиту деце 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

 наставници 

 



 113 

о  мерама превенције и појавама насиља,а Тим за  

заштиту деце од насиља,злостављања и 

занемаривања сачињавао детаљне извештаје. 

    

1.2.  
На Наставничким и одељењским већима  
истицана је потреба за укључивање свих 
запослених у активности везане за примену 
Посебног протокола за заштиту ученика од 
насиља и за координацију активности са Тимом  и 
континуирано праћење и анализу стања. 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

Директор, педагог, 
наставници. 

2.1. 

 

Постигнућа  и успех ученика су се систематски 
пратили  и на основу тога су се утврђивале 
посебне потребе сваког ученика.Планирале су се 
и припремале посебне активности да се 
ученицима који заостају у раду помогне  у 
савладавању тешкоћа у наставном 
процесу(допунска настава,индивидуални 
планови) ученицима који брже напредују омогући 
даље напредовање и учешће у истраживачким 
активностима и другим пројектима(додатна 
настава,секције,посета Фестивалу науке). 
Ученицима који раде по ИОП –у пружена је 
подршка од стране спољњег сарадника – 
дефектолога,који је запослен у ШОСО „ Мара 
Мандић“ у Панчеву.Дефегтолог је организовао и 
„отворена врата“ за родитеље чијој деци је била 
потребна додатна подршка. 
Појачане су активности везане за завршне испите 
како би резултати на завршним испитима били 
бољи, кроз подстицање и мотивисање ученика за 
већи рад и залагање. 
 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

Наставници,педагог 

2.2. 

 

За одличан успех  ученици су награђивани 

пригодним књигама. За остварене резултате на 

такмичењима ученици су јавно похваљивани кроз 

Књигу обавештења и на приредби поводом Дана 

школе и награђивани пригодним књигама. 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

Наставници, 

директор 

3.1. 

 

 
 Кроз активности ученичког парламента 
мотивисани су ученици за активно укључивање у 
живот и рад школе. 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

Наставници, ученички 

парламент 

 

3. Област: Етос 
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Подручја вредновања: Партнерство са родитељима кроз показатеље - Сарадња са 

родитељима; Комуникација са родитељима; Укључивање родитеља у живот и рад школе и 

школско учење. 
 
Општи циљ: 

           Да се родитељи и даље редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу 

са договореним правилима сарадње. Да буду упознати са начином извештавања о 

постигнућима и напредовању ученика. Да школа успешно мотивише родитеље за сарадњу. 

          Да родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје 

сарадње са школом. Да се комуникација са родитељима одвија кроз узајамно уважавање. 

Посебно важан сегмент сарадње са родитељима била би сарадња по питањима безбедности 

ученика као и њихова помоћ и активно учешће у решавању истих. Унапређивање 

укључивања родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим програмом 

рада (по потреби урадити допуне). 

 

 

 

1.Специфичан циљ 

           Подизање нивоа сарадње, успешна реализација предвиђених активности, о чему се 

води прецизна документација, већа мотивисаност родитеља за учешћем у животу и раду 

школе, нови облици сарадње , уважавање идеја и стварање могућности, доступност 

наставног процеса родитељима као и њихово непосредно укључивање у процес наставе, 

активно укључење родитеља за стварање бољих услова за школско учење, довођење 

других стручњака (радионице, предавања), организација посета у функцији наставе итд.  

2.  Специфичан циљ 

          Побољшање информисања родитеља преко родитељских састанака, савета родитеља 

о активностима везаним за примену Посебног протокола и свим релевантним питањима, 

путем сајта школе, индивидуалним контактима, систематско евидентирање контаката као 

и о учешћу родитеља у активностима школе . 

3. Специфичан циљ 

             Помоћ родитеља у постизању бољег успех и напредовања свог детета, формирање 

радних навика детета  у сарадњи са одељењским  старешином; личним примером и 

неговањем правих васпитних вредности породице допринети  развијању позитивног 

приступа учењу и раду и добром организовању и планирању времена и активности 

ученика уз прихватање сугестија, савета и препорука од стране школе. 

 

 

 

 

3. Област: Етос 

 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО СПРОВЕЛИ 

 

Задаци!  Шта смо урадили? Када? Ко? 

1.1. На почетку сваке школске године 
родитељи су упознати са Програмом 
сарадње школе и породице ,а на крају 
године анкетирани о квалитету 

У периоду 

од 

2017/2018. 

Родитељи, 
одељ.старешине  
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остварености Програма сарадње школе и 
породице. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

2.1. Информисање и сарадња са родитељима 
 је остваривана кроз индивидуалне  
разговоре (одељењске старешине, 
педагог, наставници), родитељске 
састанке, Савет родитеља, путем сајта 
школе,информатора за родитеље,паноа 
за родитеље уз обавезно писмено 
евидентирање контаката, разговора и 
свих облика сарадње. 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

Одељ.старешине,     
педагог,   наставници,  
Савет родитеља 

2.2. Родитељи су учествовали у реализацији 
пројектне наставе, као и у процесу 
самовредновња. 

У периоду 

од 

2017/2018. 

до 

2019/2020. 

шк. год. 

Родитељи, наставници 

1 

 

 

При прикупљању  података везаних за остварене активности коришћени су : 

планови рада наставника,писане припреме наставника,записници и извештаји  стручних 

већа,белешке наставника,записници са  посета часовима директора и педагога, дневници 

образовно- васпитног рада,извештаји  о остварености  стандарда постигнућа 

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

занемаривања,извештаји Тима за самовредновање, извештаји рада Ученичког парламента, 

анализе резултата ученика на завршним испитима. 

У периоду од  2017/2018.  до 2019/ 2020. шк.год. Тим за самовредновање вредновао је 

следеће области: Подршка ученицима, Настава и учење , Етос. 

На основу остварених активности и  резултата  самовредновања може се закључити 

да су постављени развојни циљеви  у све три области:  Настава и учење , Подршка 

ученицима и Етос остварени у мери у којој су предвиђени овим Развојним планом. 
 

 

                                                                                        Координатор: 

                                                                                  Боркица Милованов 

 

                                                                                            

 

VII УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ТОКУ ШКОЛСКЕ  

2019/ 2020. 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. 
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Чланови УП су били : 

*Радаковић Наталија, ученица 7. разреда,  

*Спасић Бојан, ученик 7. разреда, записничар 

*Mатић Петар, ученик 8. разреда, заменик председника УП, присуствује седницама ШО 

*Јованов Александра, ученица 8. разреда, председник УП, присуствује седницама ШО 

*Тасић Марија, ученица 6. разреда, посматра 

*Јованов Јована, ученица 6. разреда, посматрач 

 

Координатор УП је био 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 2019/ 2020. године одржане су две седнице којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања. Горан Јеремић  (координатор 

УП).  

У другом полугодишту школске 2019/ 2020. године одржана је једна седница којима је 

присуствовао наставник физичког и здравственог васпитања. Горан Јеремић  (координатор 

УП). 

 

На првој седници УП, одржаној 18. септембра 2019. године, разматрано је неколико 

тачака а најважније су биле: 

 

1.Конституисање Ученичког парламента (избор председника, заменика председника 

и записничара) 

2.Упознавање и учесника УП са годишњим плана рада парламента. 

3. Одређивање два представника за присуство и учешће у раду органа управљања. 

4. Упознавање и предлози годишњег плана рада установе. 

5. Упознавање и предлози о самовредновању квалитета  рада установе. 

6. Договор око активности у оквиру предстојеће Дечије недеље (од 7-13. октобра) 

7. Договор око активности у оквиру предстојеће недеље спорта (од 23- 27. септембра) 

8. Заборављене игре 14. септембра- учешће и помоћ локалној заједници у 

организацији. 

9. Разно 

 

 

На другој седници, 6. новембра 2019. 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 

 

 

На трећој седници, 24. јануара 2020. године, УП се првенствено бавио следећим темама: 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

2. Дигитално насиље 

3. Организовање спортског дружења 

4. Праћење збивања и учествовање у обележавању школске славе, Светог Саве 
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5. Предлози за осавремењивање наставе 

 

 

 Наставник- координатор УП: 
                                                                                                                Горан Јеремић 

 

 

 

 
VIII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 

На основу Програма заштите животне средине , наша школа се и ове школске године 

пријавила за учешће у Програму „ За чистије и зеленије школе у Војводини “ , 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Направљен је План 

активности за школску 2019/20. годину чији је координатор била директорка школе. 

Приликом припремања извештаја о реализацији , План је представљао основно 

полазиште.Урађена је анализа и на основу ње Power Point презентација, која је послата 

организаторима Програма. Ове године су значајнији резултати изостали, и све је остало на 

нивоу учешћа. 

 

IX  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Током школске 2019/2020. године наставници и стручни сарадници наше 

школе похађали су следеће програме стручног усавршавања: 

 

 

1. Жељка Бадрић, педагог  

 

Акредитовани програми: 

I „Рад са тешким родитељима“ 

Датум: 09-10.01. 2020.године 

Компетенција К4 , приоритетна област 4 

Број сати/бодова: 16 

Програм обуке стручног усавршавања одобрио: Завод за унапређивање образовања 

           и васпитања 2018.г., каталошки број 139 

II  Стручни скуп 

 

Подршка ученицима у оквиру програма професионалне оријентације и  

           транзиције у средњу школу 

           ВЕБИНАР – за време рада на даљину 

Датум:  

15. мај 2020.г. 

ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА:  Акредитован онлајн стручни скуп (Вебинар ) 

Време трајања:  80 минута 

Вебинар се спроводи у оквиру пројекта Семе врлине у плод вештине који је 

           одобрило МПНТР 

ОРГАНИЗАТОРИ СКУПА: 
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Подружница педагога основних школа јужнoбачког округа и 

KLETT друштво за развој образовања 

 

Унутрашње усавршавање : 

 

I Присуство угледном часу  

 

Датум: 10.02.2020.г. 

Реализатори: Теа Тот Радишић и Данијела Станковић Ћулибрк 

корелаија енглески/ српски језик, обрада и систематизација/ угледни час у VIII р. 

наставна јединиа: Ромео и Јулија , Вилијам Шекспир  

Трајање : 1 сат 

 

II Присуство састанку стручног Актива у Панчеву 

 

Датум: 02.03. 2020.године 

Место : ОШ „ Ј.Ј.Змај“ Панчево 

Теме: Комуникација са медијима у кризним ситуацијама-заштита од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања; Оперативни план заштите; Извештај са сусрета 

педагога одржаног 24. и 25. јануара 2020. Године; Пријава за обуку и примену СПСС 

софтвера у самовредновању 

Трајање : 3 сата 

 

III Присуство предавању на тему пружања додатне подршке деци са тешкоћама у 

развоју  

 

Датум: 10.03. 2020.године 

Место : ПУ Ковин 

Предавач : проф. Др. Ненад Глумбић са Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију у Београду 

 

 

2.Боркица Милованов –наставник разредне наставе 
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3.Виолета Ђорђевић –наставник разредне наставе 

 

 

 
Облик стручног 

усавршавања 

 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво  
Време 

остваривања  

Начин 

учествовања  

С
тр

у
ч

н
о

 у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 
у
 у

ст
ан

о
в
и

 

Присуствовање 

угледном часу   

(са дискусијом и 

анализом) 

Час српског и 

енглеског 

језика-

корелација  

,,Ромео   и 

Јулиja“,Шекспир 

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

10.2.2020. присуство  

извођењу, 

дискусија, 

анализа 

 Други  облик 

стручног 

усавршавања  

 

 

 

 

 Анализа 

примене у 

настави 

уџбеника за 

основну школу 

Завода за 

уџбенике   

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

11.2.2020. Присуство , 

приказ и 

анализа 

 

 
Облик стручног 

усавршавања 

 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво  
Време 

остваривања  

Начин 

учествовања  

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 
у
 

у
ст

ан
о
в
и

 

Присуствовање 

угледном часу   

(са дискусијом и 

анализом) 

Час српског и 

енглеског 

језика-

корелација  

,,Ромео   и 

Јулиja“,Шекспир 

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

10.2.2020. присуство  

извођењу, 

дискусија, 

анализа 
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4.ЈасминаМилованов, наставник разредне наставе 

 

 

 

 

5.Ђурђевка Стојков, наставник разредне наставе 

 

 

 

  

 

 

 Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема / област 

стручног усавршавања 

 Време 

реализације  

 

Начин 

учествовања  

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 

в
ан

 у
ст

ан
о
в
е 

Акредитован 

семинар 

Рад са тешким 

родитељима  

       

9.1.-10.1.2020. Присуствовање 

 
Облик стручног 

усавршавања 

 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво  
Време 

остваривања  

Начин 

учествовања  

С
тр

у
ч

н
о
 у

са
в
р
ш

ав
ањ

е 
у
 у

ст
ан

о
в
и

 

Присуствовање 

угледном часу   

(са дискусијом и 

анализом) 

Час српског и 

енглеског 

језика-

корелација  

,,Ромео   и 

Јулиja“,Шекспир 

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

10.2.2020. присуство  

извођењу, 

дискусија, 

анализа 

 Други  облик 

стручног 

усавршавања  

 

 

 

 

 Анализа 

примене у 

настави 

уџбеника за 

основну школу 

Завода за 

уџбенике   

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

11.2.2020. Присуство , 

приказ и 

анализа 
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6.Розалија Суњог, наставник разредне наставе 

 

 

 

 
Облик стручног 

усавршавања 

 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво  
Време 

остваривања  

Начин 

учествовања  
С

тр
у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 
у
 

у
ст

ан
о
в
и

 
Присуствовање 

угледном часу   

(са дискусијом и 

анализом) 

Час српског и 

енглеског 

језика-

корелација 

,,Ромео   и 

Јулиja“,Шекспир 

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

10.2.2020. присуство  

извођењу, 

дискусија, 

анализа 

 
  

 

 

 Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема / област 

стручног усавршавања 

 Време 

реализације  

 

Начин 

учествовања  

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 

в
ан

 у
ст

ан
о
в
е 

Акредитован 

семинар 

Рад са тешким 

родитељима  

 

9.1.-10.1.2020. Присуствовање 
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7. Никола Крстић, наставник историје 

 

- дана 9. и 10 јануара 2020 похађао сам семинар ,,Рад са тешким родитељима'' у О.Ш. 

,,Ђура Филиповић'' у Плочици године у организацији Друштва психолога Србије. 

 

- дана 22. фебруара 2020. године похађао сам семинар на Филозофском факултету у 

Београду под називом ,, Нове теме у историографији – оквири и циљеви примене у настави 

историје'' у организацији Центра за српске студије. 

 

Оба семинара носила су по 4 бода. 

 

 

8.Данијела Станковић Ћулибрк, наставница српског језика и књижевности 

 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

Назив К П Место, датум Бодови 

Рад са тешким родитељима К4 П4 Плочица, 9.1.2020. 16 

Укупно бодова: 16 

 

Стручно усавршавање у установи – угледни часови 

Назив угледног часа 
Начин учествовања 

(реализатор, асистент, 

присуство) 
Датум 

Бодови / 

Сати 

 
Облик стручног 

усавршавања 

 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво  
Време 

остваривања  

Начин 

учествовања  
С

тр
у
ч

н
о
 у

са
в
р
ш

ав
ањ

е 
у
 

у
ст

ан
о
в
и

 

Присуствовање 

угледном часу   

(са дискусијом и 

анализом) 

Час српског и 

енглеског 

језика-

корелација  

,,Ромео   и 

Јулиja“,Шекспир 

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

10.2.2020. присуство  

извођењу, 

дискусија, 

анализа 

 Други  облик 

стручног 

усавршавања  

 

 

 

 

 Анализа 

примене у 

настави 

уџбеника за 

основну школу 

Завода за 

уџбенике   

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

11.2.2020. Присуство , 

приказ и 

анализа 
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„Ромео и Јулија“ Вилијам Шекспир - енглески 

језик/српски језик 
реализатор 10.2.2020. 1 сат 

    

 

9.Теа Тот Радишић, наставница енглеског језика 

 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

Назив К П Место, датум Бодови 

Програм обуке наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима учења 
К4 П1 

Банатски Карловац, 

29.8.2019. 
24 

Рад са тешким родитељима К4 П4 Плочица, 9.1.2020. 16 

     

Укупно бодова: 40 

 

Стручно усавршавање у установи – угледни часови 

Назив угледног часа 

Начин учествовања 

(реализатор, асистент, 

присуство) 

Датум 
Бодови / 

Сати 

„Ромео и Јулија“ Вилијам Шекспир - 

енглески језик/српски језик 
реализатор 10.2.2020. 1 сат 

    

 

Остале активности 

Опис активности Датум 
Место реализације 

активности 

Бодови/ 

сати 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Дата статус 
21.2.2020. Смедерево 1 сат 

    

 

10. Горан Јеремић, наставник физичког и здравственог васпитања 

 

Облик стручног усавршавања:  акредитовани семинар 

Назив/тема/област стручног усавршавања: ,,Рад са тешким родитељима“ 
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Време реализације: 9.01.-10.01.2020. 

Сати стручног усавршавања: 16h 

Начин учествовања: присуствовање 

 

11.Мирјана Мицић, наставник математике 

 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

Назив К П Место, датум Бодови 

Критичко 

мишљење и 

решавање 

проблема, 

дигитална 

писменост 

  

П1 

П3 

 

Панчево, 

март-октобар 

2019. 

 

 

40 

Рад са тешким 

родитаљима 

К4 П4 Плочица, 

9.1.2020. 

16 

     

Укупно бодова:    56 

 

 

 

Стручно усавршавање у установи – угледни часови 

Назив угледног 

часа 

Начин учествовања 

(реализатор,асистент,присуство) 

Датум Бодови/сати 

„Ромео и Јулија“ 

, В. Шекспир – 

енглески 

језик/српски 

језик 

 

присуство 

 

10.2.2020. 

 

1 сат 

    

 

12.Марина Богдановић, наставник енглеског језика у I циклусу 
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13.Синиша Ћулафић, наставник ТиТ 

 

Индивидуална признања наставника 

Р.бр. Награда Институција Напомена 

1. 3. Конкурс Министарства 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

„Дигитални час“ у области 

природних наука. 

Награђени рад под називом „Истраживање је 

лакше уз микробит – проводност 

материјала“ односи се на градиво физике за 

осми разред основне школе и обраду теме 

Проводност материјала кроз примену 

информационо-комуникационих технологија 

(ИКТ) у образовном процесу, што неспорно 

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво  
Време 

остваривања  

Начин 

учествовања  

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 
у
 

у
ст

ан
о
в
и

 
Присуствовање 

угледном часу   

(са дискусијом 

и анализом) 

Час српског и 

енглеског 

језика-

корелација  

,,Ромео   и 

Јулиja“,Шекспир 

Стручно 

веће за 

разредну 

наставу 

10.2.2020. Присуство  

извођењу, 

дискусија, 

анализа 

 

  

 Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема / 

област стручног 

усавршавања 

 Време 

реализације  

 

Начин учествовања  

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 
в
ан

 

у
ст

ан
о
в
е 

Акредитовани 

семинар 

Рад са тешким 

родитељима  

       

9.1.-10.1.2020. Присуствовање 

 

Акредитовани 

семинар 

Међупредметни 

приступ настави и 

учењу и развој 

компетенција 

ученика 

24.12. 2019. Присуствовање 
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доприноси подизању квалитета наставе, 

већом интересовању ученика и бољем 

разумевању наставног градива. Рад је настао 

на бази одржаних угледних часова у ОШ 

„Миша Стојковић“ и ОШ „Ђура 

Филиповић“ у оквиру пројекта „Школа 

за 21.век“. 

 

 

14. Бранка Спирковић, наставник географије 

 

 Облик 

стручног 

усавршавања 

Назив/тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво Време 

остваривања 

Начин 

учествовања 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Акредитовани 

семинар К1, 

П3, 16 бодова 

„Коридори 

Србије“ 

Кат.бр.792 

Географски 

институт „Ј. 

Цвијић“ 

30.11.2019-

01.12.2019. 

Присуство  

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Акредитовани 

семинар К4, 

П4, 16 бодова 

„Рад са 

тешким 

родитељима“ 

 

Друштво 

психолога 

Србије 

9.1.2020. – 

10.1.2020. 

Присуство 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Презентација 

уџбеника 

издавачке 

куће Вулкан 

знање 

Презентација 

уџбеника  

Просторије 

ОШ 

„Д.Давидовић“ 

Смедерево 

06.11.2019. Присуство 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Примена 

уџбеника за 

ОШ за 

географију,  

3 сата 

Примена 

уџбеника за 

ОШ за 

географију 

Просторије 

ОШ „Ј.Ј.Змај“ 

Ковин 

ЈП „Завод за 

уџбенике“ 

04.03. 2020. Присуство и 

активно 

учешће у 

анализи 

 

 

15. Живанка Јованов Петровић- наставник разредне наставе, директор школе 

 

 

 Облик 

стручног 

усавршавања 

Назив/тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво Време 

остваривања 

Начин 

учествовања 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Присуствовање 

угледном часу 

( са дискусијом 

и анализом) 

Час српског 

и енглеског 

језика- 

корелација 

„Ромео и 

Јулија“, 

Шекспир 

Стручно веће 

за разредну 

наставу 

10.2.2020. Присуство 

извођењу, 

дискусија, 

анализа 

Стручно 

усавршавање 

Акредитовани 

семинар К4, 

„Рад са 

тешким 

Друштво 

психолога 

9.1.2020. – 

10.1.2020. 

Присуство 
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ван установе П4, 16 бодова родитељима“ 

 

Србије 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

Трибина у 

организацији 

ПУ „Наша 

радост“ Ковин 

Присуство 

предавању 

на тему : 

„Пружање 

додатне 

подршке 

деци са 

тешкоћама у 

развоју“ 

Предавање 

проф. Др 

Ненада 

Глумбића са 

факултета за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

у Београду 

10.3.2020. Присуство 

 

 

 

X САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ УПРАВОМ 

 

У току школске 2019/2020.године школа је одржавала редовне контакте са надлежном 

Школском управом, тако што је присуствовала састанцима које је ШУ организовала, као и  

тако што је редовно слала тражене податке и поступала по упутствима ШУ Зрењанин. 

 

 

 

 

XI ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА И 

НАДЗОРИМА У ШКОЛИ 

 

 

ЕКСТЕРНИ НАДЗОР у 2019/2020.години  

Извештај сачинио 

                                                                                                          Иван Здравковић, 

секретар школе 

 

ОРГАН Број 

ЗАПИСНИКА/ 

ИЗВЕШТАЈА 

 

Број  

НАЛОЖЕНИХ/ 

ПРЕДЛОЖЕНИХ 

МЕРА 

Напомена 

Просветна инспекција 3 3 Извршена су један  

редован и два 

ванреднa прегледа 

Стручно-педагошки 

надзор 

/ / / 

Инспекција рада / / / 

Буџетска инспекција / / / 

Тржишна инспекција / / / 

Комунална инспекција / / / 

Грађевинска инспекција / / / 

Туристичка инспекција / / / 

Санитарна инспекција / / / 
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Противпожарна 

инспекција 

/ / / 

Завод за јавно здравље / / / 

Стручни надзор над 

радом библиотеке 

/ / / 

Стручни надозор на 

архивирањем, стручним 

одржавањем и 

одабирањем архивске 

грађе 

/ / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:  

Живанка Јованов Петровић 

 

____________________________________ 


